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Sammanfattning 

Investerare, som använder trendstrategier, försöker tolka andra investerares över- eller 

underreaktioner på nytillkommen finansiell information. Överreaktioner på kort sikt och 

underreaktioner på lång sikt kan skapa rekyleffekter som kallas för contrarianeffekter. Genom att 

använda dessa effekter försöker investeraren att skapa en contrarianstrategi för överavkastning i sin 

aktieportfölj.  

Studiens syfte är att undersöka contrarianstrategiers överavkastning på Stockholmsbörsen mellan 

1994 och 2009 ur ett småspararperspektiv. För att resultat ska spegla en småsparares vardag på ett 

realistiskt sätt har hänsyn till beskattning, transaktionskostnader, utdelning och 

blankningsmöjligheter tagits. Vidare har även strategiernas avkastningsmöjligheter med avseende på 

börstrend undersökts. Avgränsningar för juridiska frågor kring skatt har gjorts.  

Studien har genomförts med en kvantitativ ansats. Med hjälp av börsdata från de senaste 15 åren har 

240 portföljer konstruerats med hjälp av fyra contrarianstrategier: P/e-tals-, pris/substansvärde-, 

pris/utdelning- och prisförändringsstrategin. De tre första är nyckeltalsstrategier baserade på David 

Dremans investeringsfilosofi. Den fjärde strategin används tillsammans med en indexportfölj som 

jämförelsemått för att testa nyckeltalsstrategiernas överavkastningsmöjligheter.   

Slutsatsen i studien är att Dremans nyckeltalsstrategier inte signifikant kan påvisas generera 

överavkastning gentemot jämförelseindex. Däremot är dessa bättre än ren prisförändringsstrategi. 

P/e-talsstrategin och pris/substansvärdesstrategin överavkastar signifikant gentemot 

prisförändringsstrategin. I studien påvisas även att contrarianstrategier med koppling till nyckeltal 

tenderar att prestera högre avkastning än index i perioder av nedgång och än i uppgångsperioder. 

  

Nyckelord: Contrarianstrategi, David Dreman, överreaktioner, skatteffekter, transaktionskostnader, 

blankning, småsparare. 
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1 INLEDNING 
I följande avsnitt introduceras läsaren till problematiken kring contrarianstrategier, och överreaktioner på börsen. Med 

utgångspunkt i problemformuleringen presenteras rapportens syfte, frågeställningar samt avgränsningar.   

1.1 ”BEAT THE MARKET BY GOING AGAINST THE CROWD”1 
”Gör precis tvärtom!” uppmanar David Dreman, grundare av Dreman Value Management. Han 

menar att investerare överreagerar när de nås av negativa nyheter på aktiemarknaden. Panikslagna 

av pessimistiska nyheter säljer därför många investerare sina aktier vilket leder till kraftiga och 

negativa prisförändringar som inte kan motiveras med finansiella fundamenta. Dreman pekar därför 

på att investerare har möjlighet att gå mot strömmen och köpa aktier med stora negativa 

prisförändringar. Därmed utnyttjas andra investerares överreaktion för att skapa bättre avkastning. 

Sådana motsatsstrategier som bygger på att investera mot gällande trend, kallas för 

”contrarianstrategier”. De skulle förnuftigt använda kunna generera högre avkastning än marknaden 

enligt Dreman. Han fokuserar sin investeringsfilosofi på att kombinera contrarianstrategier med 

nyckeltal och påstår sig ha lyckats överträffa marknaden. De nyckeltal som Dreman särskilt pekar ut 

är P/e-tal, substansvärde, kassaflöde och utdelningar. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Låt oss anta att investerare intresserar sig för bästa möjliga avkastning i sina portföljer. En naturlig 

jämförelse är därför att försöka skapa överavkastning gentemot börsindex.  En förutsättning för att 

åstadkomma överavkastning är felprissättningar på aktier vilket enligt Effektiva Marknadshypotesens 

starkaste form inte är möjligt. Hypotesen innebär att prissättningen på aktier är effektiv om all 

information avspeglas i priset. Det finns därmed inga prisanomalier och därför borde det vara 

omöjligt att skapa avkastning som är större än börsens. Tidigare undersökningar2 motsäger detta 

antagande och menar att prisanomalier förekommer och beror på under- och överreaktioner bland 

investerarna. 

Majoriteten av de tidigare studierna kring contrarianstrategier har gjorts på amerikanska 

aktiemarknaden medan endast ett fåtal har gjorts på den svenska3. De svenska studierna vi har 

kommit i kontakt med har endast fokuserat på den enklaste formen av strategin som går ut på att 

identifiera aktier med kraftigast negativ prisförändring i föregående period och investerar i dem. 

                                                      

1 Citatet kommer från omslaget till David Dremans bok Contrarian Investment Strategies. 
2 De Bondt & Thaler (1985), Jegadeesh & Titman, (1995), etc. 
3 Billengren & Hansson (2005), Herbe & Persson (2007), etc. 
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Resultaten från den här typen av investeringar har visat sig prestera sämre avkastning i jämförelse 

med svenska aktieindex. Vi tror att dessa resultat kan bero på att den strategin inte tar tillräcklig 

hänsyn till all relevant finansiell information som till exempel P/e-tal, kassaflöde, substansvärde och 

utdelningar. Med inspiration från Dremans fyra contrarianstrategier som baseras på nämnda 

finansiella fundamenta avser vi att analysera avkastningsmöjligheterna på Stockholmsbörsen.  

Vidare är en intressant aspekt kring contrarianstrategier att koppla deras förmåga till överavkastning 

till rådande börsklimat. Eftersom strategierna tar avstamp i teknisk analys och prisförändringar skulle 

överavkastningsförmågan kunna skilja sig åt mellan perioder av hausse eller baisse på börsen. Vi 

ämnar därför undersöka om contrarianstrategiernas avkastning skiljer sig åt då börsens trend är 

uppåtgående eller neråtgående.   

En gemensam svaghet hos de amerikanska och de svenska studierna är de inte till fullo replikerar en 

småsparares investeringssituation. I en verklig situation, till skillnad från datasimuleringar, får negativ 

avkastning betydligt större konsekvenser och är svåra att återhämta sig från.  Vi avser därför att dels 

simulera ett stort antal portföljer för att kunna statistiskt säkerställa resultatet och dels koppla 

samman portföljerna på ett mer verklighetstroget sätt. 

Vi uppfattar även att en ytterligare brist hos tidigare studier är att de har bortsett från beskattning, 

transaktionskostnader, utdelningar samt blankningsmöjligheter. Dessa påverkar i praktiken om 

småspararen erhåller överavkastning när strategierna tillämpas. Resultatet tenderar därmed till att få 

karaktär av laboratorieprodukt med bristande koppling till de vardagliga bekymmer som en 

småsparare kan stöta på. Som småsparare kan det vara svårt att räkna ut dessa effekter och deras 

påverkan på avkastningen. I denna studie kommer vi att analysera dessa effekter och reda ut 

avkastningspåverkan.    

Med fokus på att undersöka contrarianstrategier på Stockholmsbörsen, koppla dessa till nyckeltal 

samt beakta praktiska problem som beskattning och transaktionskostnader vill vi formulera vårt 

syfte.  

1.3 SYFTE 
Studiens syfte är att ur ett småspararperspektiv analysera om David Dremans contrarianstrategier 

har genererat överkastning i jämförelse med marknadsindex på Stockholmsbörsen de senaste 15 

åren, om hänsyn till blankningskostnader, skatteffekter, transaktionskostnader och utdelningar tas. 
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
För att besvara studiens syfte avser vi att analysera nedanstående frågeställningar:  

• Har Dremans contrarianstrategier historiskt genererat signifikant överavkastning? 

• Genererar contrarianstrategier med koppling till finansiella nyckeltal högre avkastning än 

contrarianstrategier baserade endast på prisförändringar? 

• Hur fungerar olika typer av contrarianstrategier vid börsuppgång respektive -nedgång?  

• Hur påverkas strategiernas avkastning när hänsyn tas till blankningsmöjligheter, 

skatteffekter, transaktionskostnader och utdelningar?  

1.5 STUDIENS AVGRÄNSNINGAR 
Förutsättningarna för aktiehandel har över tiden förändrats relativt kraftigt med avseende på 

regelverk, omsättning och transaktionskostnader. Detta tillsammans med problem att hitta korrekta 

och stringenta data över hela undersökningsperioden gör att vi måste begränsa 

undersökningsperioden till 20 år tillbaka i tiden. Med anledning av detta har en av Dremans 

strategier valts bort, nämligen strategin för pris/kassaflöde. Vidare bortses från eventuella juridiska 

lösningar, som till exempel kapitalförsäkring, beträffande beskattning. 

1.6 DISPOSITION 
I kapitel 1 introduceras läsaren till uppsatsens problemformulering och frågeställningar. Därefter 

beskrivs i kapitel 2 till kapitel 4 den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Kapitel 5 

avhandlas studiens metod som är länken mellan den teoretiska grund som studien vilar på och det 

praktiska genomförandet. I kapitel 6 presenteras analys och resultat som vi sedan använder i kapitel 

7 för att besvara studiens syfte och ge rekommendationer.    
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2 CONTRARIAN – FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRKLARINGAR  
I följande avsnitt introduceras läsaren till begreppet contrarianstrategi, dess förutsättningar och eventuella förklaringar till 

de överreaktioner på prisförändringar som contrarianinvesteraren hoppas på. Därefter presenteras Dremans strategier som 

grundas på finansiella nyckeltal. 

2.1 CONTRARIAN & MOMENTUM 
Om contrarianeffekter på börsen studeras måste även en annan trendstrategi nämnas, 

momentumstrategin. De strategierna är nära förknippade med varandra, men det finns avgörande 

skillnader som hör ihop med begreppen över- och underreaktion. Överreaktioner bygger på för 

kraftiga kortsiktiga reaktioner i förhållande nytillkommen information medan underreaktioner 

betyder att underliggande finansiell information inte beaktas. Contrarianstrategins eventuella 

framgång grundar sig därmed på graden av över- eller underreaktion och momentumstrategins 

presumtiva framgång baseras på fortsatt trend även efter nytillkommen information.   

Detta kan beskrivas som att contrarianinvesteraren tar lång position i aktier i period t1 som haft en 

negativ prisförändring under period t0 och tar kort position i de aktier som har haft positiv 

prisförändring. Momentuminvesteraren gör däremot tvärtom genom ingå lång position i aktier med 

positiv trend under period t0 och förväntar sig positiv trend för de aktierna även i period t1. 

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Effektiva MarknadsHypotesen (EMH) stipulerar i sin semistarka form att priset på en vara eller tjänst 

på en effektiv marknad avspeglas i all offentliggjord information4. Detta betyder att prisförändringar 

kan beskrivas som random walk som Burton Malkiel summerar på följande sätt: 

“A random walk is one in which future steps or directions cannot be predicted on the basis of 

past action. When the term is applied to the stock market, it means that short-run changes 

in stock prices cannot be predicted. […] Taken to its logical extreme, it means that a 

blindfolded monkey throwing darts at a newspaper’s financial pages could select a portfolio 

that would do just as well as one carefully selected by the experts.” 5  

Om den semistarka antas vara korrekt kommer inga investerare att under- eller överreagera på 

finansiell information. Eftersom en förutsättning för prisanomalier är överreaktioner medför detta 

att den semistarka formen av EMH bör förkastas. En contrarianinvesterare drar därför slutsatsen att 

det finns aktier som är felaktigt prissatta och avkastningsmöjligheter uppenbarar sig.    
                                                      

4 Fama (1970). 
5 Malkiel (1999) sid. 24. 
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Fama menar å andra sidan att förekomsten av under- och överreaktioner inte behöver falsifiera 

EMH6. Hans första argument är att frekvenserna av under- och överreaktioner är lika stora samt att 

dessa kan lika lite prediceras som aktieprisers förändring. Det andra argumentet som anförs är att 

prisanomalier på lång sikt har svagt stöd i forskningen. Han hänvisar till studier som tyder på att 

avkastningseffekterna är beroende på eventuella under- och överreaktioner sett över längre 

tidshorisonter försvinner. Därför finner han att de båda reaktionstyperna redan omfattas av EMH. 

Famas slutsats medför konsekvenser för contrarianstrategier som därmed kan uttryckas i en svag och 

en stark tolkning. Den svaga tolkningen betyder att det finns möjlighet att generera avkastningar 

genom contrarianstrategier, men då beror inte avkastningarna på överreaktioner. Den starka 

tolkningen är att contrarianstrategier inte fungerar överhuvudtaget och att eventuella avkastningar 

som genererats beror på något annat än valet av strategi.  

2.3 FÖRKLARINGAR 
Om överreaktioner är en förutsättning för contrarianeffekter så blir den naturliga följdfrågan att reda 

ut vad dessa överreaktioner beror på. Ett passande forskningsområde att söka förklaringar till dessa 

överreaktioner är inom behavioural finance.  

Nofsinger benämner en möjlig förklaring till överreaktioner som representation.7 I 

investeringssammanhang betyder detta att aktier som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter också 

antas ha det i framtiden. Representation betyder även att ett litet stickprov av aktier får representera 

hela marknaden. Investerare dras till vinnaraktier och skyr förloraraktier. Representation 

exemplifieras i den studie som Lakonishok, Shleifer och Vishny genomförde8. De tre kategoriserade 

aktier som glamouraktier som förväntades ha god tillväxtpotential och valueaktier som förväntades 

ha sämre tillväxtpotential. Studie visade att valueaktierna hade bättre avkastning än 

glamouraktierna.  

Ytterligare en förklaring till överreaktion kan vara det som Nofsinger beskriver som minne.9 En rimlig 

tolkning är att hans argumentation avhandlar ackumulerad erfarenhet snarare än minne som en 

kognitiv funktion. Erfarenheten har en adaptiv funktion och med detta menas att vår erfarenhet 

byggs upp som underlag för framtida beslut. När det gäller investering kan detta exemplifieras 

genom att investerare kanske undviker branscher och företag som tidigare har gett investeraren 

sämre avkastning än förväntad. Istället för att studera finansiella fundamenta kommer investeraren 
                                                      

6 Fama (1998). 
7 Bodie, Kane & Marcus (2008) sid. 397. 
8 Lakonishok, Shleifer & Vishny (1994). 
9 Nofsinger (2008), sid. 38. 



  6 Contrarian – Förutsättningar & förklaringar | Nyström & Odenö 

 

att basera sina beslut på tidigare erfarenheter, det vill säga den tidigare förlusten i det här 

sammanhanget.  

Nofsinger använder begreppet herding10 för att förklara överreaktioner. Det innebär att det finns ett 

flockbeteende bland investerare som gör att de reagerar på andra investerares reaktioner. Dessa 

förvandlas i sin tur till ytterligare finansiell information för den enskilde investeraren att ta ställning 

till. Tillsammans kommer den samlade gruppen av investerare att fatta liknande investeringsbeslut 

som påverkar aktiekurserna.  

Herding, representation och tidigare erfarenheter hjälper contrarianinvesteraren att förstå andra 

investerare. Dessa fenomen är även något som Dreman diskuterar. Han beskriver herding som the 

madness of crowds11 och varnar för flockbeteendet. Det finns en osäkerhet kring nytillkommen 

information som gör att investerarflocken söker gemensamma förklaringar. Detta kan beskrivas som 

group thinking12, som är ett synonymt begrepp med herding. Dreman menar att gruppens 

flockrörelser på börsen blir till information för den enskilde investeraren, precis som i definitionen av 

herding. Med Dremans varnande ord om investerares flockbeteende med oss går vi vidare till hans 

investeringsfilosofi. 

2.4 DREMANS ÖVERGRIPANDE IDÉ FÖR CONTRARIANINVESTERINGAR 
Grunden i Dremans investeringsfilosofi är value investing som i sin tur baseras på tankegångar från 

Benjamin Graham. Dreman sammanfattar Grahams resonemang: 

“Graham´s investment technique stresses the preservation of capital. He defines risk as the 

possibility of losing your savings. […] Stocks should be purchased by applying stringent 

valuations formulas which normally eliminates new issues, concept and growth stocks”13 

Med value investing avser han att investera i aktier som av olika anledningar verkar vara lågt 

prissatta i förhållande till känd finansiell information. Genom att välja ut aktier som tidigare har haft 

kraftiga negativa prisförändringar men sunda nyckeltal menar Dreman att överavkastning snarare är 

regel än undantag.  Vidare anser han att en investeringsportfölj bör innehålla cirka 20 till 30 aktier 

från mellanstora och stora företag med lika stora andel av samtliga aktier. Förutom det relativt stora 

antalet aktier i en portfölj pekar Dreman även på att diversifieringen bör kontrolleras ytterligare så 

                                                      

10 Nofsinger (2008), sid. 79. 
11 Dreman (1998), sid. 354ff. 
12 Kindleberger (2005), sid 41. 
13 Dreman (1998), sid 49. 
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att portföljen innehåller aktier från minst 15 branscher. När lämpliga aktier valts ut rekommenderar 

Dreman lågfrekvent handel eller buy-and-hold-strategi14 för att minska transaktionskostnaderna.15  

2.5 DREMAN I PRAKTIKEN - TRE NYCKELTALSTRATEGIER 
Utifrån den övergripande filosofin ovan har Dreman gett tre förslag på investeringsstrategier som 

han menar skapar stor potential för portföljens värdetillväxt. Nedan följer en kortare genomgång av 

hans strategier och tankar kring dessa.  

2.5.1 P/E-TALSSTRATEGIN 
P/e-talsstrategin är den kanske mest kända och använda av contrarianstrategierna.16 P/e-talet sätter 

aktiekursen i relation till företagets vinst per aktie och strategin bygger på att identifiera aktier med 

lågt eller kraftigt sjunkande P/e-tal. Detta kan tolkas som en indikation på att aktien är lågt värderat i 

förhållande till vinstkapaciteten. Aktier med högt P/e-tal signalerar på motsatt sätt att framtida 

vinster värderas högt och att priset relativt sett är högt. Kopplingen mellan P/e-tal och 

överavkastning benämns ibland P/e-talseffekten som Dreman hävdar bestämt finns och har fungerat 

väl sedan 1930-talet. Studier under senare år tyder dock på att det inte finns någon tydlig P/e-

talseffekt17.    

2.5.2 STRATEGIN FÖR PRIS/SUBSTANSVÄRDE 
Strategin för pris/substansvärde påminner om P/e-talsstrategin där pris/substansvärdekvoten anger 

aktiekursen i förhållande till substansvärdet per aktie.18 Strategin utgår från att identifiera aktier som 

fått pris/substansvärdekvoten nertryckt mer än vad som kan förklaras av nytillkommen information. 

Eftersom priset på marknaden är betydligt mer volatilt än förändringen av det egna kapitalet finns en 

tydlig koppling till överreaktion hos investerare på kort tid.   

2.5.3 STRATEGIN FÖR PRIS/UTDELNING 
Den tredje strategin av Dreman är pris/utdelningsstrategin. Grunden till strategin utgår från kvoten 

mellan marknadspriset hos aktien och utdelningen per aktie. Dreman menar att aktier med kraftig 

negativ förändring av denna kvot har förutsättning att generera hög avkastning.19 Förutom 

contrarianeffekten poängterar Dreman att ytterligare en fördel hos strategin. Över åren tenderar 

utdelningen per aktie att stiga och därmed har pris/utdelningsstrategin högre direktavkastning under 

                                                      

14 Med buy-and-holdstrategi menas att behålla aktier i portföljen under lång tid i motsats till att frekvent köpa och 
sälja. 
15 Dreman (1998), sid. 168. 
16 Ibid. sid. 160. 
17 Bodie, Kane & Marcus (2008), sid. 374. 
18 Dreman (1998), sid. 163. 
19 Ibid. sid. 167. 
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investeringshorisonten än de andra strategierna. Dreman menar därför att denna strategi är attraktiv 

eftersom den även kan fungera som löpande inkomstkälla under investeringshorisonten. Han 

påpekar att strategin inte är lika stark som de andra två men skulle kunna utgöra ett utmärkt 

komplement till dessa. Största nackdel hos strategin är att skattekostnaden är högre än för övriga 

utdelningar eftersom de årliga utdelningarna beskattas fortlöpande.  

2.5.4 DE FEM INDIKATORERNA 
Kopplat till de tre ovan nämnda strategierna pekar Dreman på fem indikatorer som kan stötta 

investeraren i analysen av aktiers under- eller övervärdering baserat på finansiell information.20 De 

indikatorer som han pekar ut är följande:  

I. Sunda finanser – investeraren behöver analysera nyckeltal för att kunna bedöma företagets 

överlevnadschans samt om förmågan till vinstutdelning är bestående eller ökande.  

II. Positiva nyckeltal – investerare bör söka upp företag som har så många gynnsamma 

nyckeltal som möjligt för att minska risken för att investera i företag med allvarliga 

strukturella problem.  

III. Vinsttillväxt större än index - är en indikator på att investeraren med större sannolikhet vet 

att aktien kan ingå i en långsiktig investeringsportfölj samt att företagets överlevnadsgrad 

ökar.   

IV. Konservativa vinstuppskattningar – investerare behöver undersöka den angivna 

vinstförmågan baserad på historisk information är realistisk i framtiden. Med konservativa 

uppskattningar av framtida vinster minskar riskerna för felskattningar av företaget och 

investeringen. 

V. Övergenomsnittlig utdelning – indikerar att företaget har god likviditet och ger investeraren 

uppfattning och möjligheterna till hållbar utveckling i företaget. 

                                                      

20 Dreman (1998), sid. 171. 
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Sammanfattningsvis kan Dremans nyckeltalsstrategier för contrarianinvesteringar sammanställas 

som i tabell 1:  

Strategi Fördelar Nackdelar 

P/e-tal +  enkel att tolka 

+  relativt hög direkt avkastning 

- begränsad koppling till finansiella nyckeltal 

 

Pris/substansvärde +  tydlig koppling till finansiella 

·nyckeltal 

 

- substansvärde per aktie speglar inte lönsamhetsförmågan 

- substansvärdet speglar inte förmågan att skapa kassaflöde 

Pris/utdelning +  hög direktavkastning  

+  fungerar som kompletterande 

 strategi 

- skattekostnader 

- begränsad koppling till finansiella nyckeltal 

Tabell 1. Sammanställning över Dremans nyckeltalsstrategier 
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3 SKATT, UTDELNING & TRANSAKTIONSKOSTNADER  
I följande avsnitt avhandlas frågor kring beskattning, transaktionskostnader, courtageavgifter och blankningsmöjligheter 

utifrån ett småspararperspektiv. 

3.1 SKATTER 
I Sverige beskattas inkomster från aktiehandel enligt regelverket för beskattning av inkomst av 

kapital. Till kapitalinkomster i den här uppsatsen räknas inkomster från aktieutdelningar samt 

eventuella realisationsvinster och -förluster vid försäljning. Förutom dessa två sätt att skapa 

kapitalinkomst finns även andra sätt som vi inte kommer att behandla i denna uppsats.21  

Skatteunderlaget för realisationsvinster och -förluster beräknas genom att försäljningspriset 

subtraheras med omkostnadsbeloppet. Detta belopp kan tas fram på tre olika sätt, -den triviala 

metoden-, schablonmetoden och genomsnittsmetoden.22 Det enklaste och mest frekventa sättet, 

den triviala metoden, är att beräkna omkostnadsbeloppet genom att addera aktiernas inköpspris och 

courtageavgiften för köpet. Dessa båda uppgifter framgår vanligtvis på avräkningsnotan för köpet. 

Det andra sättet att beräkna omkostnadsbeloppet ges av schablonmetoden som precis som den 

triviala metoden alltid får användas. Denna metod är fördelaktigare än den triviala metoden om 

anskaffningsbeloppet inte finns tillgängligt eller om aktierna har stigit kraftigt i värde under tiden 

som de innehafts.23 När schablonmetoden används, sätts istället omkostnadsbeloppet till 20 procent 

av försäljningspriset. 

Det sammantagna underlaget för beskattning beräknas genom att alla kapitalinkomster och 

kapitalförluster adderas ihop för att slutligen beskattas med 30 procent. Principen vid 

sammanräkningen är att aktieutdelningarna och reavinsterna får jämkas mot eventuella förluster. 

Skatten på utdelningen på aktierna dras automatiskt av vid utbetalningen medan realisationsvinster 

och realisationsförluster läggs samman vid årets slut. För att tydliggöra hur skatteunderlaget 

beräknas enligt den triviala metoden görs ett exempel i tabell 2: 

                                                      

21 Dit räknas inlösenrätter, säljrätter, återköp, teckningsrätter samt teckningsoptioner 
22 Om en aktie avyttras vid flera tillfällen kan omkostnadsbeloppet istället beräknas genom användning av 
genomsnittsmetoden. I den här uppsatsen köps och säljs alla aktier av samma slag vid ett tillfälle och 
genomsnittsmetoden kommer därför inte i fråga. 
23 www.skatteverket.se  
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Aktieinnehav Årlig utdelning   

ABB 3 000 kr   

Astra 2 000 kr   

SKF 1 500 kr   

Volvo 4 000 kr   

Ericsson 750 kr   

Kapitalöverskott 11 250 kr   

    

Årets försäljningar Inköpspris  

inkl. courtage 

Försäljningspris Överskott/ 

underskott 

Boliden 4 000 kr 13 000 kr 9 000 kr 

H & M 30 000 kr 35 000 kr 5000 kr 

JM 17 500 kr 5000 kr -12 500 kr 

Summa   1 500 kr 

    

Summa överskott 12 750 kr   

Summa skatt (30  %) 3 825 kr   

Nettoinkomst 8 925 kr   

Tabell 2. Beräkning av beskattning 

Exemplet i tabell 2 visar att ett överskott av kapital har uppstått. Om investeringsverksamheten 

istället skulle generera ett underskott av kapital, det vill säga att det inte finns ett överskott att jämka 

förlusterna mot, är dessa avdragsgilla med 70 procent gentemot inkomst av arbete.24  

                                                      

24 Då denna uppsats avser att kartlägga skatteeffekternas påverkan på överavkastningsmöjligheterna från inkomster 
av kapital bortses från eventuella kombinationseffekter med tjänsteinkomstbeskattning. 
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3.2 TRANSAKTIONSKOSTNADER 
Från tidigare forskning kan de, ur småspararperspektiv, största transaktionskostnaderna 

bestämmas25. Forskningen pekar på att de mest betydande transaktionskostnader för småsparare 

består av direkta kostnader i form av courtageavgifter samt bid-ask-spreadar.26 Större, institutionella 

investerare möter även indirekta kostnader i form av impact costs27. Eftersom vi i den här studien har 

valt ett småspararperspektiv så kommer inte impact costs att påverka de totala 

transaktionskostnaderna. 

3.3 COURTAGEAVGIFTER 
Då en aktie handlas utgår en avgift, så kallad courtageavgift, som betalning till banken eller 

nätmäklaren för förmedling av affären. Sedan 1994 vid undersökningsperiodens början och fram till 

senare delen av 2000-talet har avgifternas storlek minskat mycket kraftigt. Courtageavgifterna har 

gått från miniminivåer på 200-300 kronor till cirka 10 kronor eller 0,15 procent för små affärer28 och 

är idag därmed låga och småspararanpassade.29  

3.3.1 BID-ASK-SPREAD 
Med bid-ask-spread menas att köp- och säljkursen skiljer sig åt vilket i praktiken innebär att en aktie 

är dyrare i inköp än vid försäljning. Bid-ask-spreaden varierar procentuellt relativt mycket främst 

beroende på aktiernas varierande omsättning och likviditet. Tidigare studier av svenska förhållanden 

är relativt begränsade men Lagerqvist & Olsson genomförde en pilotstudie kring bid-ask-

spreadkostnader på den svenska marknaden30. Baserat på de 100 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen var deras slutsats att den genomsnittliga tickerstorleken var 25 öre vilket innebär 

en genomsnittlig bid-ask-spread om 0,5 procent. Lagerqvist & Olsson poängterar också att aktier med 

lägre omsättning kan ha en bid-ask-spread som är cirka en procent. 

3.3.2 BLANKNINGSAVGIFT 
Avgifterna för att blanka aktier är svåra att uppskatta. D´Avolios studie på den amerikanska 

marknaden indikerar att avgiftens storlek beror på tre faktorer.31 Detta är något som bekräftas i 

Lagerqvists & Olssons studie av den svenska marknaden där de kommit fram till att samma faktorer 

                                                      

25 Lagerqvist & Olsson (2008) 
26 Ibid.  
27 Med impact cost menas att marknadspriset hos en aktie påverkas till följd av enskilda betydande köp- eller 
säljordrar. 
28 Nivån på courtageavgiften sätts i denna studie för enkelhetens skull genomgående till 0,15 procent per transaktion. 
29 www.hd.se 
30 Lagerqvist & Olsson (2008) 
31 D’Avolio (2003) 
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gäller på den svenska marknaden.32 De tre faktorerna är tidpunkten då affären genomförs, vilken 

aktie som lånas ut och vilken aktör som sköter affären. D´Avolio föreslår en blankningsavgift om två 

procent per transaktion som vi sluter oss till i vår studie. 

3.4 SAMMANFATTNING 
Värden för skatte- och transaktionskostnaderna som kommer att användas i den här studien 

sammanfattas i tabell 3: 

Kostnadsslag Kostnad i procent per transaktion 

Skatt på inkomst av kapital 30 % 

Courtage 0,15 % 

Bid-ask-spread 0,50 % 

Blankningsavgift 2,00 % 

Tabell 3. Sammanställning av skatte- och transaktionskostnader 

                                                      

32 Lagerqvist & Olsson (2008). 
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4 CONTRARIAN – TIDIGARE FORSKNING  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning från utländska och svenska marknader kring contrarianstrategier.  

4.1 CONTRARIANSTRATEGIER PÅ UTLÄNDSKA MARKNADER 
Majoriteten av de studier som undersökt contrarianstrategiernas avkastningsmöjligheter har 

genomförts på större börser som till exempel New York- och Londonbörsen. De olika studierna finner 

olika förklaringar i de fall det har visat sig att strategierna har överavkastningsmöjligheter. 

De Bondt och Thaler beskriver förhållandet mellan överreaktioner och contrarianstrategier på börsen 

i New York (NYSE) i två artiklar. I den första artikeln33 redogör de för hur investerare tenderar att 

överreagera på kortsiktig information om denna är oväntad och förhållandevis dramatisk. Dessutom 

brukar investerare bortse från information om nyckeltal som rör längre sikt. De Bondt och Thaler 

delade in aktierna i två portföljer där aktier med bäst respektive sämst avkastning placerades i en 

vinnar- och en förlorarportfölj. Därefter mätte de skillnader i avkastning mellan de båda portföljerna 

och resultatet illustreras i figur 1. De fann att förlorarportföljen överavkastade i jämförelse med 

vinnarportföljen. Överreaktionerna var särskilt tydliga för aktier i förlorarportföljen och 

contrarianeffekten var mindre då det gällde vinnarportföljen.  

 

Figur 1. Skillnaden i avkastning mellan förlorar- och vinnarportfölj.34 

De Bondt och Thalers första studie möttes av kritik som hävdade att deras resultat dels berodde på 

småbolagseffekten35 och dels på januarieffekten36. Därför genomförde De Bondt och Thaler en andra 

                                                      

33 De Bondt & Thaler (1985). 
34 Ibid. sid. 803. 
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studie.37 Precis som i sin första studie fann de stöd för sina tidigare resultat som sade att skillnaden i 

avkastning mellan vinnar- och förlorarportföljen inte kan förklaras vara en småbolagseffekt. De fann 

dock ingen tillfredställande förklaring till varför januarieffekten uppstod.  

Galariotis, Holmes och Ma genomförde en studie på över- och underreaktioner för att testa både 

contrarian- och momentumstrategier38. Studien, som genomfördes med data från Londonbörsen, var 

både lång (1964 – 2005) och omfattande (64 strategier). De fann att både contrarian- och 

momentumstrategier genererade överavkastning beroende på vilken strategi och investeringsperiod 

som valdes. Dessutom menar författarna att resultatet inte kan förklaras av småbolagseffekten, 

januarieffekten eller av företagsspecifika faktorer39. Vidare fann de att momentumstrategier 

tenderar att fungera för kortare investeringshorisonter medan contrarianstrategier tenderar att 

fungera för längre tidshorisonter. Däremot kunde contrarianstrategiernas avkastning inte fastställas 

på signifikant nivå. Författarna ansåg därmed sig ha påvisat att marknaden trots allt är ineffektiv.  

Det har genomförts studier med frågeställningen om det är överreaktioner som förklarar 

contrarianstrategiers avkastning. Jegadeesh och Titman menar i sin studie att överreaktioner inte kan 

förklara contrarianavkastningar på kort sikt40. Snarare beror avkastningen på företagsspecifika 

faktorer och fördröjda reaktioner på ekonomisk information. Deras slutsats blir att det inte går att 

använda contrarianstrategier på överreaktioner då dessa beror på andra faktorer. En annan studie 

gällande sambandet mellan contrarianstrategiers avkastning och överreaktioner genomfördes av Lo 

och MacKinley41. I likhet med Jegadeesh & Titman fann de att hela avkastningen från 

contrarianstrategier inte kan förklaras av överreaktioner.  

Haugen erbjuder en förklaring till de ovanstående resultaten.42 Han menar att överreaktionerna och 

skillnaden mellan förlorar- respektive vinnarportföljens avkastning beror på att vinnaraktiernas 

relativa risk har ökat i förhållande till förloraraktierna. Haugen illustrerar den kumulativa differensen 

                                                                                                                                                                      

35 Januarieffekten är en återkommande prisanomali som förklaras av att många investerare säljer aktier i slutet av 
föregående år och början av innevarande år på grund av skatteskäl. Priserna tenderar då att stiga på aktier (Bodie, 
Kane & Marcus 2008 sid. 374).  
36 Med småbolagseffekten avses den högre avkastning som genereras av mindre bolags aktier på börsen i jämförelse 
med avkastningen från aktier från större bolag. Senare studier har visat på att effekten inte är en storlekseffekt utan 
en variant av januarieffekten (Ibid. sid. 374). 
37 De Bondt & Thaler (1987). 
38 Galariotis, Holmes & Ma (2007). 
39 Företagsspecifika faktorer innebär att det är företagets tillväxt i sig som skapar överavkastning i aktieportföljen. 
Överavkastningen kan därför inte förklaras av exogena variabler som till exempel överreaktion på nytillkommen 
ekonomisk information. 
40 Jegadeesh & Titman (1995). 
41 Lo & MacKinley (1990). 
42 Haugen (2001), sid. 600. 
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mellan vinnar- och förlorarportföljer där skillnaden mellan momentum- och contrarianeffekter blir 

tydliga, se figur 2.  

 

Figur 2. Skillnader i kumulativ differensavkastning mellan vinnar- respektive förlorarportföljer.43  

Upp till 16 månader efter att den nytillkomna informationen har publicerats, överavkastar 

vinnarportföljerna i jämförelse med förlorarportföljerna. Efter 16 månader börjar överreaktionerna 

ge rekyleffekt och förlorarportföljerna överavkastar. Vidare menar Haugen att aktier över tiden 

tenderar att återvända till kursnivåer som ligger i linje med marknadsförväntningar.  

4.2 CONTRARIANSTRATEGIER PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN 
Majoriteten av de studier som genomförts i Sverige har haft kvantitativa ansatser, men det finns 

även studier med kvalitativa inriktningar som vi anser kan vara intressanta för att skapa en 

helhetsbild av begreppet contrarianstrategi som koncept.  

Billengren och Hansson studerade både contrarian44- och momentumstrategier på Stockholmsbörsen 

med en kvantitativ ansats.45 Deras contrarianstategi gick ut på att identifiera vinnar- och 

förloraraktier genom att jämföra skillnaderna mellan aktiernas avkastning och marknadens 

avkastning. Då skillnaden mellan förlorar- och vinnarportföljen var negativ drog Billengren och 

Hansson slutsatsen att contrarianstrategin inte fungerar på Stockholmsbörsen. Däremot fann de stöd 

för att momentumstrategin fungerade, men att dess avkastning och effektivitet är beroende av 

                                                      

43 Haugen (2001), sid.599. 
44 Billengren och Hansson benämner contrarianstrategin som motsatsstrategi.  
45 Billengren & Hansson (2005). 
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tidpunkten för investering. En annan studie med avseende på den svenska aktiemarknaden 

genomfördes av Herbe och Persson.46 De delade in aktierna i tre storleksgrupper enligt de gränser 

som gäller på Stockholmsbörsen för Small Cap, Mid Cap och Large Cap för att se om 

contrarianstrategier beror på företagens storlek. De ansåg sig inte finna något stöd för systematiska 

överreaktioner på den svenska marknaden. Hansson och Lind genomförde två parallella studier på 

contrarianportföljer.47 Deras portföljer överträffade i de flesta fall jämförelseindex men de kunde 

inte statistiskt signifikant säkerställa sina resultat för att påvisa genomgående överavkastning. Ett 

annat av deras resultat var att de drog slutsatsen att contrarianstrategier har ett inslag av 

småbolagseffekt.  

I motsats de ovan nämnda kvantitativa studierna genomförde Enberg och Götz en kvalitativ studie.48 

De valde att studera huruvida branschtidskrifter som Affärsvärlden och Veckans Affärer kan fungera 

som en indikator för contrarianeffekter. Deras hypotes var att negativa rubriker för ett företag 

kommer att medföra att investerare överreagerar på den informationen samtidigt som de bortser 

från företagens nyckeltal. I sin undersökning fann de visst stöd för att negativa rubriker fungerar som 

indikator för en contrarianstrategi, men de fann även att positiva rubriker verkar som 

momentumindikator. De fann även en form av företagsspecifik effekt. 

                                                      

46 Herbe & Linde (2007). 
47 Hansson & Lind (2006). 
48 Enberg & Götz (2007). 
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5  METOD 
I följande kapitel beskrivs hur studien har genomförts, hur portföljer konstruerats, vilka avvägningar vi har gjort för att 

komma fram till vårt resultat samt metodkritik. 

5.1 VETENSKAPLIG ANSATS 
Studiens övergripande metodik är kvantitativ och undersökningen har genomförts med deduktiv 

metod via hypotesprövning.49 Att studien har genomförts deduktivt innebär att vi sammanställt en 

teoretisk referensram för att analysera vår empiri. Referensramen består huvudsakligen av Dremans 

strategier, tidigare forskning om contrarianstrategier och teorier om behavioural finance. Med stöd 

av referensramen ställde vi upp studiens hypoteser som i det här fallet är investeringsstrategier. 

Därefter prövade vi hypoteserna mot det simulerade datamaterialet. Innan studiens giltighet, grad av 

generalisering och andra diskussioner kring studiens metod kan avhandlas, beskriver vi hur vi har 

konstruerat de portföljer som vi analyserat. 

5.2 PORTFÖLJKONSTRUKTION 
Utifrån den teoretiska referensramen och de tidigare studierna har vår studie utformats där det mest 

centrala har varit att översätta Dremans investeringsidéer till konkreta portföljer som kan hjälpa oss 

att besvara våra frågeställningar. I kommande avsnitt förklaras våra avvägningar och hur vi har 

konstruerat våra portföljer. 

5.3 PORTFÖLJPERIODER 
Portföljperioden illustrerar portföljens livscykel och består av två delar: backtracking- och 

investeringsperioden. Backtrackingperioden används för att med hjälp av historisk börsdata sortera 

fram vilka aktier som borde ingå i portföljen och beskriver således perioden innan 

investeringstillfället. Investeringshorisonten är den period då aktierna innehas och prisutvecklingen i 

perioden avgör hur portföljernas resultat blir. Portföljperioden åskådliggörs i figur 3.  

 

 

                                                      

49 Føllesdal, Walløe & Elster (1993) sid. 75. 
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Figur 3. Illustration av portföljperiodens utseende 

De tidsintervall som vi har valt att fokusera på är 12-, 24-, 36- och 48-månadersperioder. Tidigare 

studier har kommit fram till att contrarianstrategier fungerar bättre över längre tidsperioder och vi 

väljer därför portföljhorisonter med både kort och medellång horisont för att kunna jämföra.50  

I likhet med tidigare studier har vi valt att definiera backtracking- och investeringsperioden som lika 

långa. Detta innebär att den kortaste portföljens livscykel blir 24 månader och den längsta blir 96 

månader.51    

5.4 GENERELL STRATEGI 
Med utgångspunkt i Dremans tre strategier och råd hur dessa bör användas, har vi formulerat 

portföljstrategier för att kunna analysera om hans idéer fungerar i praktiken. Även om intensionen 

har varit att följa Dremans råd, har vi valt att i vissa fall medvetet välja en annan väg.  För att kunna 

studera så många portföljer som möjligt har vi valt att skapa kriterier som gjort det enkelt att sortera 

fram lämpliga portföljer. Vi har av denna anledning valt att bortse från de fem indikatorerna som 

nämndes i avsnitt 2.6 eftersom de kräver relativt omfattande kvalitativ bedömning innan portföljerna 

kan sättas samman. Indikatorerna ses därmed inte som nödvändiga villkor för att strategierna ska 

fungera, utan snarare som ett instrument att förstärka portföljernas prestationer. Om studiens 

resultat skulle antyda att strategierna skapar överavkastning utan att beakta de fem indikatorerna så 

handlar indikatorerna om att kunna öka avkastningen ytterligare. Om studien istället skulle antyda 

att överavkastning inte är möjlig, skulle en uppföljningsstudie där större vikt läggs på kvalitativ 

bedömning kunna göras.  

Med utgångspunkt i att portföljerna bör fånga upp reaktionen i perioden direkt före 

investeringsperioden har vi valt utsorteringskriterium. Vi har med bakgrund av detta valt att sortera 

aktierna vid varje investeringstillfälle efter kriteriet -störst negativ procentuell förändring- i perioden 

direkt före investeringstillfället. Förklaringen till varför vi valt procentuell förändring hos nyckeltalen 

och inte kriteriet -lägst absolutbelopp hos nyckeltalet- är att vi har förhoppningar om att kunna fånga 

                                                      

50 Galariotis, Holmes & Ma (2007). 
51 De Bondt & Thaler (1985). 
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upp starkare contrarianeffekt. Samtidigt undviks överrepresentation av enskilda branscher och 

därmed behålls god diversifiering i portföljerna.  

För att säkerställa god diversifiering har vi valt att sätta antalet aktier i varje portfölj till tio stycken. 

Dreman rekommenderar att en portfölj bör innehålla 20 – 30 aktier, men vi har valt att anpassa hans 

rekommendation, som baserats på amerikanska förhållanden, till Stockholmsbörsen med två 

bärande argument. Dels har Stockholmsbörsen betydligt färre aktier att handla med och dels är 20 till 

30 aktier betydligt fler än vad en vanlig småsparare normalt kan antas ha i sin portfölj.  

Med hjälp av de tio framsorterade aktierna för varje investeringstillfälle har effektiva portföljer 

konstruerats med hjälp av CAPM-modellens principer och riskjusterats52 för att minska respektive 

portföljs riskexponering.53 Optimeringen har utformats för att konstruera effektiva portföljer som 

samtidigt maximerar contrarianeffekten. I enlighet med detta har portföljsammansättningen inriktats 

på samtidigt minska risken och avkastningen och har därmed optimerats i förhållande till minimal 

Sharpe-kvot.54   

5.5 SPECIFIKA PORTFÖLJAVVÄGNINGAR 
Av flera olika anledningar var portföljerna inte möjliga konstruera och simulera enbart utifrån de 

aktier som automatiskt sorterats fram med hjälp av urvalskriteriet. Det behövdes dessutom ett antal 

övriga avvägningar för att göra portföljsammansättningen mer realistisk. I den här studien accepteras 

inte A- och B-aktier från samma företag eller att flera aktier gör en specifik bransch kraftigt 

dominerande i en enskild portfölj. Dessa båda fall strider tydligt mot den tidigare beskrivna 

diversifieringsprincipen. 

5.6 HUR MÄTS PORTFÖLJERNAS PRESTATION? – JÄMFÖRELSEMÅTT 
En viktig referens när slutsatser kring eventuell överavkastning dras är att jämförelsen görs mot 

något som verkligen ger en rättvisande bild av portföljernas avkastning. I det här avsnittet redogör vi 

för vilka måttstockar vi har haft när vi bedömt strategierna i studien och deras prestationer.  

5.6.1 PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGIN 
För att kunna relatera resultatet av Dremans tre nyckeltalsstrategier har vi valt att även analysera 

den trivialaste formen av contrarianstrategi. Denna strategi bygger på att köp- och säljbeslut samt 

                                                      

52 Riskjusteringen har gjorts med tremånaders statsskuldsväxlar utgivna av Riksbanken. 
53 För mer information om förfarandet se till exempel Bodie, Kane & Marcus (2008) sid. 293ff. 
54 Optimering baserad på CAPM-modellen och -Mean variance-metoden- innebär i normala fall att söka maximera 
Sharpe-kvoten. Vår optimering söker dock minimera avkastningen under backtrackingperioden och söker därför 
minimera Sharpe-kvoten.  
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portföljoptimeringen endast baseras på prisförändringar på marknaden utan koppling till finansiella 

fundamenta. Genom att sortera fram portföljer enligt liknande kriterium som ovan, det vill säga 

störst procentuella prisminskning i backtrackingperioden kan referensportföljer konstrueras. På detta 

sätt kan vår studies resultat i någon mån jämföras med tidigare studier. En ytterligare anledning till 

att välja prisförändringsstrategin som jämförelsemått är att vi har för avsikt att försöka fånga upp 

marknadens volatilitet, eventuella rekyleffekter och tänkbara överreaktioner.   

5.6.2 INDEXPORTFÖLJ 
Indexportföljen är en teoretisk sammanräkning av alla tillgångar som handlas en marknad och utgör 

jämförelsemåttet då portföljernas prestation analyseras. Vi tar hänsyn till utdelningar vilket påverkar 

avkastningen hos portföljen och därför behöver vi ett jämförelseindex som också tar denna hänsyn. 

Som jämförelsemått har vi därför valt ett Total Return Index (TRI)55 baserat på Stockholmsbörsen. 

Detta index innehåller återlagda, beskattade utdelningar och gör således jämförelsen med 

portföljerna rättvisande.  

5.7 I PRAKTIKEN 
Från de ovan nämnda principerna för de bakomliggande strategierna och principerna kring studiens 

utformning, berättas nedan om hur vi praktiskt gått tillväga i genomförandet.  

5.7.1 INFORMATIONSINSAMLING 
Vi har samlat in rådatamaterial för att kunna göra datasimuleringar. Rådatamaterialet består dels av 

aktiedata från Thomson Reuters Datastream och dels av ränteinformation från Riksbanken. 

5.7.2 DATASIMULERINGAR 
De fyra strategierna analyseras med hjälp av fyra olika investeringshorisonter, 12, 24, 36 och 48 

månader. Med början 1994 har en portfölj per strategi och investeringshorisont skapats vilket totalt 

innebär att 240 förlorarportföljer satts samman.56  

Ett antal av de konstruerade portföljerna föll emellertid bort på grund av att dessa inte kunde hållas 

till förfallodatum i slutet på april 2009. Anledningen är att det skulle krävas framtida börsdata för de 

längre investeringsperioderna och det faller på sin egen orimlighet. De portföljer som föll bort var 24-

månadersportföljerna från 2008, 36-månadersportföljerna från 2007 och 2008 samt 48-

månadersportföljerna från 2006 till 2008. Sammantaget föll därmed 24 portföljer, eller tio procent 

bort. 

                                                      

55 Total Return Index (TRI) framräknat av Thomson Reuters Datastream baserat på Affärsvärldens generalindex. 
56 Se Bilaga 2. 
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Från rådatamaterialet som beskrevs ovan har vi skapat en automatiserad process med hjälp av VBA-

programmering och makron i Microsoft Excel. Först har programmet automatiskt sorterat fram 

portföljkandidater med hjälp av kriteriet störst procentuell nedgång i backtrackingperioden. Sedan 

har samtliga portföljer granskats manuellt för att kontrollera kvaliteten samt ta hänsyn till de 

speciella avvägningarna som beskrivs i avsnitt 5.2.3. Med hjälp av denna granskning har vi kunnat 

identifiera problem med rådata samt bytt ut aktier med hög inbördes korrelation som portföljen 

missgynnas av ur diversifieringssynpunkt. Ett konkret exempel på när sådant utbyte skett är när A 

och B-aktien från samma bolag selekterats fram automatiskt. Vi menar att detta avspeglar en reell 

investeringssituation väl eftersom en småsparare inte torde välja två av tio aktier i en portfölj från 

samma företag.  

När de tio ingående aktierna i varje portfölj slutligen valts ut har vi återigen tagit 

makroprogrammering till hjälp. Genom att optimera portföljerna baserat på historisk börsdata har vi 

skapat effektiva portföljer och sedan låtit programmet simulera investeringen från 

investeringstillfället och framåt. Med hjälp av denna simulering har vi fått beräkningsunderlag samt 

resultat för portföljvikter, -avkastningar, -risknivåer, transaktionskostnader, skatteeffekter, totala 

utdelningar, effekterna av blankningsaffärer samt jämförelse med indexportföljen. Sammantaget gav 

dessa simuleringar ett omfattande och pålitligt underlag till analysen av våra frågeställningar.  

5.7.3 SIMULERINGEN STEG FÖR STEG 
För att ytterligare öka förståelsen av hur datasimuleringen har genomförts, beskrivs simulering steg 

för steg nedan i ett konkret exempel. Exemplet utgår för enkelhetens skull från en sorterad och 

färdigoptimerad portfölj. 

Vi börjar med en portfölj med sju ingående aktier, 100 000 kr i investeringsbelopp och 15 procents 

blankningsnivå enligt tabell 4.  

Bolag Pris/st Antal Summa  

Nyström & Co 20 kr 197 st 3 940 kr  

Odenö Ltd 18 kr 251 st 4 518 kr  

Andersson AB 17 kr 5 150 st 90 022 kr  

Svensson AB 25 kr 30 st 750 kr  

von Krösus AB 200 kr 20 st 3 986 kr  

Nilsson AB 150 kr - 100 st -  15 000 kr  

Petterson & Co 113 kr 104 st 11 784 kr  

    Portföljvärde vid investeringstillfälle          100 000 kr   

    Blankningsnivå  -         15 000 kr  15 % 

Tabell 4. Portfölj vid investeringstillfälle 
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Under investeringshorisonten hanteras sedan utdelningarna. Aktier som ingår i portföljen erhåller 

utdelning medan aktier som blankats innebär utbetalning till aktiens rättmätiga ägare enligt tabell 5: 

Bolag Utdelning/aktie Antal Summa 

Nyström & Co 2 kr 197 st 394 kr 

Odenö Ltd 2 kr 251 st 602 kr 

Andersson AB 1 kr 5 150 st 5 150 kr 

Svensson AB 4 kr 30 st 120 kr 

von Krösus AB 5 kr 20 st 100 kr 

Nilsson AB 4 kr - 100 st - 430 kr 

Petterson & Co 3 kr 104 st 348 kr 

  Beskattningsunderlag 6 284 kr 

Tabell 5. Utdelningar under investeringshorisonten 

Vid slutet av investeringshorisonten avvecklas portföljen och avkastningen från värdeutvecklingen 

beräknas enligt tabell 6:  

Bolag Pris/st Antal Summa 

Nyström & Co 25 kr 197 st 4 925 kr 

Odenö Ltd 15 kr 251 st 3 765 kr 

Andersson AB 19 kr 5 150 st 100 322 kr 

Svensson AB 35 kr 30 st 1 050 kr 

von Krösus AB 150 kr 20 st 3 986 kr 

Nilsson AB 140 kr - 100 st 1 000 kr 

Petterson & Co 123 kr 104 st 11 784 kr 

    Portföljvärde vid förfallodatum          126 832 kr  

   Summa värdeutveckling            26 832 kr  

Tabell 6. Portfölj vid investeringshorisontens slut 

Vid investeringshorisonten beräknas vidare effekterna av beskattning, transaktionskostnader, 

utdelningar och blankning samman i fem steg enligt tabell 7 - tabell 10: 

Steg 1: Beräkning av transaktionskostnaderna vid investeringstillfället 

Kostnadsslag   Procentsats   På belopp   Kostnad  

 Bid-ask-spread vid inköp  0,50 %                100 000 kr               500 kr  

 Courtage  0,15 %                115 000 kr               173 kr  

 Blankningsavgift  2,00 %                  15 000 kr               300 kr  

 Räntekostnad för 
blankningen  

Aktuell ränta,  
i detta exempel 5  %                  15 000 kr               750 kr  

   Summa kostnader            1 723 kr  

Tabell 7. Illustration av första steget i kostnadsberäkningen 
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Steg 2: Beskattning av utdelningar 

Kostnadsslag  Procentsats  På belopp   Kostnad  

 Skatt utdelning  30 %                    6 284 kr             1 885 kr  

   Summa kostnader            1 885 kr  

Tabell 8. Beskattning under investeringshorisonten 

 

Steg 3: Beskattning & transaktionskostnader vid investeringshorisontens slut 

Kostnadsslag  Procentsats  På belopp   Kostnad  

 Skatt värdeökning  30 %                  26 832 kr             8 050 kr  

 Courtage  0 %                126 832 kr               190 kr  

   Summa kostnader            8 240 kr  

Tabell 9. Beskattning & transaktionskostnader vid investeringshorisontens slut 

 

Steg 4: Summering och beräkning av avkastningen under investeringshorisonten 

 Summa 

Summa portföljens värdeutveckling 26 832 kr 

Summa utdelningar 6 284 kr 

Summa skatt, kostnader  
& transaktionskostnader - 11 848 kr 

Avkastning totalt 21 269 kr 

Avkastning ( %) 21,3 % 

Tabell 10. Summering och beräkning av avkastningen under investeringsperioden 

Den totala avkastningen från exemplet när samtliga kostnader och skatter betalats är cirka 21 

procent och avkastningspåverkan från samtliga kostnader och beskattning är cirka tio procent. 

Steg 5: Jämförelse med indexutvecklingen under investeringshorisonten 

För att sedan analysera om den avkastning som uppnåtts med portföljen ovan är bättre eller sämre 

än index beräknas avkastningen, beskattningen och transaktionskostnaderna från jämförelseindexet 

enligt samma metod som ovan och resultaten jämförs sedan med varandra. De kompletta 

beräkningsunderlagen och sammanställningar finns i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

5.8 I VERKLIGHETEN HAR SMÅSPARAREN BARA EN PLÅNBOK 
En del av syftet med studien är att behandla contrarianstrategier ur ett småspararperspektiv. Därför 

vill vi göra studien så verklighetsnära som möjligt och ett sätt att göra detta är att koppla samman de 

portföljer som våra kriterier har sorterat fram.  
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Småspararsimuleringen använder även prisförändringsstrategin och indexportföljen som 

jämförelsemått. Det är viktigt att notera att indexportföljen använder sig av buy-and-holdstrategi. 

Det är det mest rimliga valet för ett index med uppåtgående trend sett över hela 

undersökningsperioden. 

 

Figur 4. Småspararsimulering med 12 månaders investeringshorisont  

Det praktiska förfarandet ser ut på följande sätt. Den aktuella portföljen avslutas och frågor kring 

beskattning, blankning och utdelningar behandlas. Portföljens slutliga resultat kommer sedan att 

investeras i nästkommande års portfölj om investeringshorisonten är 12 månader vilket illustreras i 

figur 4. Om investeringshorisonten är 36 månader kommer den portfölj som påbörjades 1994 att 

investera sitt resultat i en portfölj som påbörjas 1997.  

Vi har valt att inte återinvestera utdelningarna enligt Dremans rekommendation. För att kunna göra 

intertemporala jämförelser mellan strategierna och tidshorisonterna, har vi delat upp 

investeringsbeloppet i simuleringarna över de längre investeringshorisonterna. För de portföljer som 

påbörjas 1994 respektive 1995 när investeringshorisonten är 24 månader kommer 

investeringsbeloppet att vara 50 000 kr för respektive år. För varje strategi och investeringshorisont 

har vi slutligen sammanställt simuleringarna och räknat ut portföljernas genomsnittliga avkastning 

för jämförelser, vilket redovisas i kapitel 6 och 7. 

5.9 SJÄLVRANNSAKAN - KRITIK MOT STUDIEN 
Forskarens medvetenhet kring val av metod är viktigt för att kunna bedöma en studies resultat. Vi 

anser att det finns tre känsliga punkter i vår studie som bör prövas mot eventuell kritik. Den första 

punkten är de källor som vi har valt till den teoretiska referensramen. Hur vi har formulerat de 

portföljer som bygger på studiens referensram bör även granskas mot frågor om bias. Till sist 

besvarar vi den metodologiska kritik som kan riktas mot vår insamlade empiri och vårt sätt att 

genomföra studien.  
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5.9.1 KÄLLKRITIK 
Den mest relevanta kritiken som kan riktas mot användandet av sekundärdata är svårigheten att 

kontrollera kvaliteten i andra undersökningar och dess resultat57. Eftersom framställningen är en 

komprimerad sammanställning av övervägningar och funderingar som andra forskare har gjort kan 

detta medföra problem. Dessa problem består i svårigheten att till fullo kritiskt granska kvaliteten i 

gjorda studier och kan leda till omedvetna felkällor, det vill säga felkällor som både beror på den här 

studiens författare och de andra forskarna. Vi kan till exempel ha tolkat sekundärdata på ett felaktigt 

sätt och de andra forskarna kan ha designat sina studier på ett mindre effektivt sätt än vad de avsåg.  

Detta medför ett dubbelt fel som kan påverka resultatet. Vi har försökt minimera eventuella fel 

genom att relatera sekundärdatamaterialet mot ytterligare källor samt vår egen erfarenhet av de 

berörda frågorna. Detta har lett oss till att bedöma kvaliteten hos sekundärkällorna som god och 

tillförlitlig.  

5.9.2 PORTFÖLJKRITIK 
För att göra datorsimuleringar praktiskt genomförbara har vi varit tvungna att förenkla vissa 

förhållanden. Vi har antagit att betalningsflöden sammanfaller med investeringstillfället eller vid 

investeringshorisontens slut vilket innebär att vi inte har tagit hänsyn till när i portföljperioden 

betalningar av skatter och transaktionskostnader sker i verkligheten. Eventuella likviditetsproblem 

som investeraren därmed skulle kunna ha kommit att ställas inför bortses ifrån.  

Vidare har vi valt att behandla alla aktier som blankningsbara trots att tidigare studier visar att 

endast ett hundratal aktier går att blanka utan större besvär.58 Börsen kan förbjuda blankningsaffärer 

tillfälligt och detta kan vara svårt att förutse på förhand. Blankningsmöjligheterna i aktierna bestäms 

därför av investeringstillfället och att ta hänsyn till detta gör simuleringen svår och komplex.  

Studier som rör aktier bör ta hänsyn till survivorship bias59, som betyder att studier endast fokuserar 

på aktier som varit noterade på börsen under hela undersökningsperioden. Vi anser att vi har tagit 

hänsyn till survivorship bias eftersom vi har hämtat börsdata förutsättningslöst historiskt sett. Att 

aktier fallit bort beror på våra utsorteringskriterier och inte på bias.  

En annan kritik som kan riktas mot studien är urvalsbias som inte ska blandas samman med selection 

bias60. Urvalsproblematiken är aktuell exempelvis när strategin för pris/utdelning studeras. Strategin 

                                                      

57 Bryman (2002), sid. 211. 
58 Lagerqvist & Olsson (2008). 
59 Elton, Gruber & Blake (1996). 
60 Bodie, Kane & Marcus (2008), sid. 369. 
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sorterar ut de aktier som haft störst negativ procentuell förändring med avseende på utdelningar. 

Detta ger att alla de utsorterade aktierna faktiskt har utdelningar vilket medför att alla genererade 

portföljer i strategin kommer att få inkomster från utdelning. Detta skiljer sig från de andra 

strategierna eftersom det där förekommer portföljer utan inkomster från utdelningar. Detta kan 

förorsaka en positiv skevhet i resultatet som kan tolkas som att strategin genererar bättre avkastning 

än vad den egentligen gör. Dock anser vi att detta inte är ett problem överhuvudtaget eftersom det 

är ett av de bakomliggande syftena med Dremans strategi. 

5.9.3 METODKRITIK 
Studiens vetenskapliga ansats är kvantitativ och av den anledningen är det viktigt att undersöka 

studiens giltighet, generaliserbarhet, replikerbarhet och tillförlitlighet. Giltigheten kan delas upp i 

extern61 samt ekologisk validitet62 och de båda rör även studiens generaliserbarhet. Den externa 

giltigheten avgörs genom de statistiska signifikanstest som presenteras i kapitel 6 och i Bilaga 3. 

Frågor om studiens generaliserbarhet besvaras om vi tror att våra resultat går att generalisera till 

vardagliga förhållanden. Ekologisk validitet berör också om studiens resultat är tillämpliga i vardagen 

och att resultaten inte endast är en produkt av en avgränsad forskningsmiljö. I 

småspararsimuleringen i kapitel 6 menar vi att graden av ekologisk validitet har höjts eftersom 

simuleringen visar på de mer övergripande riskerna som en småsparare möts av i sin vardag. 

Problemen kring blankningsaffärer påverkar den ekologiska validiteten något, men detta har vi tagit 

hänsyn till i våra slutsatser. Sammantaget bedömer vi den externa och den ekologiska validiteten 

som god vilket skapar förutsättning för att generalisera studiens resultat.  

Dock anser vi att frågan om resultatens generaliserbarhet bör behandlas med försiktighet. Vi tror att 

våra resultat är kraftigt kopplade till den tidsperiod som vi valt att undersöka. Samma 

portföljstrategier prövade på andra perioder kan generera andra resultat och slutsatser. Förutom 

detta är vi övertygade om att det förekommer skillnader beroende på vilken börs som undersöks. 

Därför vill vi vara försiktiga med att generalisera studiens resultat.  

Replikerbarheten63 besvarar frågan om vår studies metod kan upprepas och om samma resultat nås i 

så fall. De börsdata som vi använt i studien finns tillgänglig i databaser. Dessutom har vi försökt vara 

så tydliga som möjligt med hur vi konstruerat studiens portföljer. Genomför andra forskare liknande 

studie med samma rådata bör de komma fram till liknande resultat. 

                                                      

61 Jacobsen (2002), sid. 427. 
62 Bryman (2002), sid. 45. 
63 Jacobsen (2002), sid. 37. 
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Tillförlitligheten i studien värderas med intern reliabilitet64 som mäter om de variabler som ingår i 

studien korrelerar med varandra. I likhet med den externa giltigheten besvaras frågor om 

tillförlitligheten av de statistiska signifikanstesterna. Sammanfattningsvis bedömer vi att studien och 

dess resultat uppvisar god giltighet, tillförlitlighet och replikerbarhet, men att resultatens 

generaliserbarhet bör hanteras försiktigt. 

                                                      

64 Bryman (2002), sid. 86. 



  29 Portföljprestationer - resultat och analys | Nyström & Odenö 

 

6 PORTFÖLJPRESTATIONER - RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel beskrivs och analyseras resultatet från undersökningen. Avsnittet redogör för strategiernas och 

indexportföljens avkastning och risknivå, periodvariationer samt inverkan från olika avkastningspåverkande faktorer. 

6.1 DESKRIPTIV STATISTIK 
Av studiens 216 kompletta portföljer så genererar 78 portföljer (34 procent) bättre avkastning än 

jämförelseindex när hänsyn tas till beskattning, kostnader och utdelning. Trots detta ger alla 

strategierna förutom prisförändringsstrategin bättre medelavkastning än indexportföljen beroende 

på att dessa 78 portföljer kraftigt överpresterar indexportföljen.65  

En annan iakttagelse som görs när portföljerna granskas är den tydliga klusterbildningen mellan olika 

år. Vissa år tenderar exempelvis IT-aktier att vara populära portföljkandidater och vissa år inte. 

Liknande iakttagelser gäller även branscher som investment och fastighet. Värt att notera är även att 

urvalskriteriet sorterar fram i stort sett helt olika aktier beroende på contrarianstrategi. Portföljerna 

har i liten utsträckning samma aktiekombinationer. Däremot korrelerar portföljinnehållet inom varje 

strategi till viss del mellan olika investeringshorisonter. 

Mellan portföljerna med högst och lägst avkastning för en specifik investeringshorisont kan den bästa 

portföljen ge över 100 procent i avkastning på ett år medan den sämsta kan ge -50 procent. De 

enskilda portföljernas utfall för skiljer sig kraftigt åt men har samtidigt relativt stabil risknivå för varje 

strategi och investeringshorisont. Generellt kan vi konstatera att pris/substansvärdesstrategin har 

högst risknivå samt att P/e-talsstrategin har lägst. I Bilaga 3 redovisas en sammanställning över 

minimal och maximal avkastning från strategierna samt tillhörande risknivåer. Sammanfattningsvis 

träder bilden av ett resultat med stor spännvidd fram.  

6.2 VÅRA PORTFÖLJER – KRUSNINGAR PÅ YTAN ELLER RIKTIGT BOTTENFISKE?  
Innan vi har valt att simulera portföljerna har vi kontrollerat om portföljernas avkastning signifikant 

skiljer sig från marknadens under backtrackingperioden. Detta görs för att kontrollera att 

portföljerna inte replikerar index. Om portföljernas avkastning inte signifikant skiljer sig från 

jämförelseindex under backtrackingperioden finns risk att portföljerna inte är konstruerade för att 

tillvarata de överreaktioner som vi är ute efter att analysera. Efter att ha undersökt portföljerna (se 

Bilaga 3) kan vi konstatera att portföljernas avkastning signifikant skiljer sig från indexportföljen 

under backtrackingperioderna.  

                                                      

65 Se Bilaga 1. 
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Avkastningen hos våra portföljer är relevant att koppla till risknivån, dels i en jämförelse med 

indexportföljen och dels mellan strategierna. Indexportföljen har under perioden haft en risknivå 

mellan två och nio procent med ett medelvärde kring fem procent. Våra portföljer ligger i genomsnitt 

i intervallet tio till tolv procent med elva procent som medelvärde. Vi kan således konstatera att våra 

portföljer har haft sämre avkastning än indexportföljen men klart högre risknivå. Hur attraktivt detta 

ökade risktagande är ur småspararperspektiv beror på dennes inställning till risk men det är 

plausibelt att anta att småsparare generellt är mer riskaverta än spekulationsglada. 

6.3 CONTRARIANSTRATEGIER – BÄTTRE ÄN INDEX? 
Efter att ha konstaterat att portföljkonstruktionen verkar riktig och rimlig ställs resultaten i fokus. I 

detta avsnitt sammanställs och analyseras resultaten för de olika strategierna.  

6.3.1 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATET 
I figur 5 visas skillnaden mellan medelavkastningen för våra strategiportföljer och indexportföljen 

med avseende på investeringshorisont. Således symboliserar en positiv stapel överavkastning i 

förhållande till indexportföljen och negativ stapel betyder underavkastning.  

 

Figur 5. Sammanställning av medelavkastningen från de fyra strategierna 
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För att göra ovanstående figur mer konkret presenteras värdena i tabell 11 nedan.  

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Medel 

Pris -8,8 % -14,0 % -16,4 % -5,3 % -11,1 % 

P/e-tal 10,7 % 10,9 % -1,8 % 6,1 % 6,5 % 

P/substansvärde 5,9 % 5,3 % 11,9 % 7,5 % 7,7 % 

P/utdelning 8,1 % -8,7 % -6,5 % 8,0 % 0,2 % 

Medel 4,0  % -1,6 % -3,2 % 4,1  %  

Tabell 11. Översikt över strategierna prestation under perioden 1994-2009 

I tabell 11 och figur 5 ses att prisförändringsstrategin genomgående presterar sämre än 

indexportföljen för samtliga investeringshorisonter medan pris/substansvärdesstrategin presterar 

bättre än indexportföljen. P/e-talsstrategin och pris/utdelningsstrategin presterar omväxlande bättre 

eller sämre än index.  

Med dessa observationer som utgångspunkt har vi testat om det finns signifikant stöd för att någon 

av de fyra strategierna signifikant genererar högre eller lägre medelavkastning än indexportföljen. 

Via hypotesprövning kan vi inte finna stöd för att någon av de fyra strategierna ger vare sig bättre 

eller sämre avkastning i jämförelse med indexportföljen sett över hela undersökningsperioden.66 

6.3.2 ANALYS AV P/E-STRATEGIN 
Vi har inte lyckats säkerställa att P/e-strategin fungerar på det sätt som Dreman hävdar. En anledning 

kan vara att P/e-talet, till skillnad från substansvärdet per aktie, ger mer av en ögonblicksbild av en 

akties finansiella status. Därför tror vi att P/e-talet ger ett mindre kvalitativt underlag för att 

predicera framtida avkastningar. En möjlig förklaring kan vara bristfälliga vinstförväntningar på det 

sätt som beskrivs av De Bondt och Thaler67. Dock har vi efter detaljanalys av de enskilda portföljernas 

resultat från dragit slutsatsen att ytterligare studier krävs för att kunna fånga in en mera korrekt 

förklaring till resultatet.  

                                                      

66 Se beräkningar och tabeller i Bilaga 3. 
67 De Bondt & Thaler (1990). 
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6.3.3 ANALYS AV PRIS/SUBSTANSVÄRDESSTRATEGIN 
Strategin för pris/substansvärde överpresterar genomsnittligt gentemot index och genererar bättre 

avkastning för samtliga investeringshorisonter. Strategin har tydlig koppling till flera av Dremans 

indikatorer eftersom substansvärdet i viss mening kan ses som ackumulerad finansiell fundamenta. 

Substansvärdet per aktie är relativt de andra nyckeltalen trögrörligt vilket gör att contrarianeffekten 

blir tydligare än hos de andra strategierna. Vi kan emellertid koppla den tendensiellt höga 

avkastningsnivån till en relativt hög risknivå.68  

6.3.4 ANALYS AV PRIS/UTDELNINGSSTRATEGIN  
Pris/utdelningsstrategin är ur medelavkastningssynpunkt mest lik indexportföljen. Strategin har lägst 

genomsnittlig risknivå av de testade strategierna men samtidigt högre risknivå än indexportföljen. 

Strategin för pris/utdelning ska enligt Dreman prestera sämre avkastning än de andra två 

nyckeltalsstrategierna men ger å andra sidan större inkomster via utdelningarna. Även om strategin 

genererar störst inkomst bland de jämförda strategierna så är utdelningarna trots detta bara i paritet 

med den genomsnittliga direktavkastningen hos indexportföljen69. Utdelningarna från våra portföljer 

ligger i genomsnitt på cirka två procent årligen men är samtidigt bättre på att generera utdelning än 

de andra strategierna i studien. Pris/utdelningsstrategin kan enligt Dreman användas för att ge 

investeraren större likviditet och kan ses som inkomst under investeringshorisonten. Vår studie pekar 

dock på att utdelningarna inte är tillräckligt stora för att på allvar räknas till inkomst i praktiken utan 

snarare bör återinvesteras i portföljen direkt.  

6.3.5 DÄRFÖR KÖR PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGIN I DIKET 
En möjlig förklaring till varför prisändringsstrategin fungerar sämre än de övriga strategierna är att 

aktiepriser bestäms genom random walk som beskrevs i avsnitt 2.2. Historiska aktiedata innehåller 

ingen information om hur framtida prisförändring kan komma att se ut utan är endast en historisk 

beskrivning över vad investerare varit beredda att betala. Ett annat sätt att uttrycka saken är att 

marknaden är tillräckligt effektiv för att den triviala prisförändringsstrategin inte ska fungera. 

6.3.6 REFLEKTIONER KRING PORTFÖLJPERIODENS BETYDELSE  
Vid jämförelse med tidigare studier har vi fått mindre tydliga skillnader mellan korta och långa 

investeringshorisonter. Tänkbara orsaker till vårt resultat kan kopplas till portföljperiodernas 

utformning. Vi har valt att ha lika långa backtrackingperioder som investeringshorisonter, något som 

ger upphov till framförallt två reflektioner.  

                                                      

68 Se Bilaga 3. 
69 Thomson & Reuters Datastream. 
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Längden på backtrackingperioderna har betydelse för informationen som portföljvalet grundas på. 

Förmodligen fångar kortare backtrackingperioder upp överreaktioner i högre utsträckning än långa 

backtrackingperioder som istället fångar upp både reaktioner och priskorrigeringar. Detta medför att 

vi får problem att mäta den rena contrarianeffekten eftersom vi förändrar investeringshorisonten 

och backtrackingperioden samtidigt. En implikation är att direkta jämförelser mellan horisonterna 

försvåras.  

Eftersom tidigare studier menar att contrarianstrategiernas avkastning uppträder efter ett par 

månader, borde vi kanske ha valt en genomgående kort backtrackingperiod på 12 månader. Ett 

problem med för långa backtrackingperioder tror vi kan bero på att den rekyl som förväntas av över- 

och underreaktioner försvinner eftersom andra investerare uppmärksammar att det finns 

överavkastningsmöjligheter. Vår tolkning är att detta kan beskrivas som investerarherding70. 

Det finns ett kluster med aktier som förekommer i flertalet på varandra följande portföljer. Det är 

särskilt problematiskt om aktierna i flera år i rad har negativ kursutveckling. I analogi med de studier 

som Lo och MacKinley71 samt Jegadeesh och Titman72 genomfört kan företagsspecifika faktorer 

förklarar portföljernas resultat, snarare än överreaktioner. Det är rimligt att anta att aktier med 

fleråriga negativa prisutvecklingar kommer att sorteras bort om Dremans fem indikatorer beaktas.  

6.4 PERIODVARIATION 
Studiens resultat antyder att prisförändringsstrategin presterar sämre och att pris/substansvärde 

presterar bättre avkastning än indexportföljen. Detta går dock inte att säkerställa statistiskt. En 

naturlig fråga blir därför om det däremot finns delperioder där någon eller några strategier är mer 

framgångsrika än jämförelseindex och om detta går att belägga statistiskt?  

 

                                                      

70 Nofsinger (2008). 
71 Lo & MacKinlay (1990). 
72 Jegadeesh & Titman (1995). 
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6.4.1 INTRESSANTA TIDSPERIODER 

 

Figur 6. Stockholmsbörsens utveckling under perioden 1994-2009 

Från Stockholmsbörsens rörelser mellan åren 1994-2009 har vi identifierat två uppgångsperioder och 

en nedgångsperiod. De tre perioderna framgår i figur 6: period 1 är en uppgångsperiod från maj 1994 

till okt 2000, period 2 är en nedgångsperiod från nov 2000 till oktober 2002 och slutligen är period 3 

en uppgångsperiod från november 2002 till maj 2006. De senaste två årens nedgång har vi inte 

möjlighet att testa på grund av portföljbortfall. Utifrån våra tre perioder undersöks om strategierna 

presterar skilt från indexportföljen under delperioderna. 

6.4.2 PERIOD1: MAJ 1994 – OKTOBER 2000 
I period 1 visar sig strategierna tendensiellt prestera sämre än indexportföljen. I figur 7, ser vi att 

samtliga strategier för de längre investeringshorisonterna presterar sämre index och samtidigt att 

prisförändringsstrategin fungerar sämst oavsett investeringshorisont. 
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Figur 7. Avkastning under perioden maj 1994 - oktober 2000 

Statistiskt säkerställda skillnader73 går inte att fastställa men tendensen att contrarianstrategier inte 

fungerar i en uppgående marknad kan åtminstone få visst stöd. Index har under perioden från maj 

1994 till oktober 2000 genomsnittligt kraftigare uppåtgående trend än hela undersökningsperioden. 

Tendensen att contrarianstrategier fungerar sämre än index i uppåtgående marknad blir under 

denna tidsperiod tydligare än resultatet för hela tidsperioden.  

Orsaken för contrarianstrategiernas uteblivna framgång kan således bero på investerarherding och 

kraftig riskaversion mot förloraraktier. Perioden präglas istället av en stark momentumtrend och en 

möjlig beskrivning av situationen går att göra med hjälp av Dremans the madness of crowds. 

Investerare gör det andra investerare verkar göra på marknaden.  

6.4.3 PERIOD 2: NOVEMBER 2000 – OKTOBER 2002 
I figur 8 ser vi att contrarianstrategier presterar bättre än index i neråtgående trend. Med 12 

månaders investeringshorisont är resultatet osäkert men för 36- och 48-månadershorisonterna är 

nyckeltalsstrategierna betydligt bättre. Deras överavkastningsförmåga går dessutom att säkerställa 

statistiskt och vi kan fastslå att dessa strategier har varit signifikant bättre än index under 

nedgångsfasen.74 

                                                      

73 Se Bilaga 3. 
74 Se Bilaga 3. 
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Figur 8. Avkastning under perioden november 2000 - oktober 2002 

Här är det rimligt att anta att effekterna av överreaktioner baserat på tidigare perioder blir tydliga. 

Den föregående perioden hade en positiv momentumeffekt vilket ledde till att vinnaraktier kom att 

övervärderas och därmed ökat sin relativa risk jämfört med förloraraktier.75 

Avkastningsmöjligheterna blev uttömda för de vinnaraktierna och investerare sökte sig till andra 

aktier.  

6.4.4 PERIOD 3: NOVEMBER 2002 – MAJ 2006 
Från november 2002 till maj 2006 är resultatet blandat och det är svårt att se tendenser. I figur 9, 

verkar pris/substansvärde tendensiellt vara något bättre oavsett investeringshorisont medan de 

andra strategierna presterar ömsom bättre och sämre än jämförelseindex. Inget signifikant resultat 

går dock att säkerställa.76 

 

                                                      

75 Haugen (2001) sid. 600. 
76 Se Bilaga 3. 
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Figur 9. Avkastning under perioden nov 2002 - maj 2006 

Det känns relevant att jämföra period 1 och 3 eftersom marknaden under bägge perioder har en 

uppgående trend, men resultatet blir olika. Orsaker till detta kan vara olika typer av 

marknadsrörelser under respektive backtrackingperiod fångar olika investerares reaktioner, det vill 

säga innehållet i överreaktionerna är olika mellan olika backtrackingperioder. 

6.5 FUNGERAR NYCKELTALSTRATEGIER BÄTTRE ÄN PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGI? 
Studiens resultat pekar på att de fyra investeringsstrategierna inte presterar skilt från 

indexportföljen. Tendensen enligt figur 10, är att dock att åtminstone två av strategierna, P/e-tals- 

och pris/substansvärdesstrategier, presterar bättre än prisförändringsstrategin och indexportföljen. 

Vi undersöker därför om Dremans nyckeltalsstrategier ger högre avkastning än 

prisförändringsstrategin samt om denna skillnad går att belägga statistiskt. 
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Figur 10. Medelavkastningsskillnad mellan nyckeltalsstrategierna och prisförändringsstrategin 

I figur 10 ser vi att samtliga tre strategier presterar bättre avkastning än prisförändringsstrategin. 

Med hjälp av tabell 12 nedan ser vi att pris/substansvärdestrategin genererar bäst genomsnittlig 

överavkastning följt av P/e-talsstrategin. Dessa två strategier överpresterar relativt kraftigt, särskilt 

med 24 och 36 månaders investeringshorisont. Vi har med hjälp av hypotesprövning funnit statistiskt 

stöd för att dessa strategier är bättre än prisförändringsstrategin.77 Den tendensiella bild som målas 

upp i figur 10 och tabell 12 stöds följaktligen statistiskt i två fall, P/e-talsstrategi för 24 månader och 

pris/substansvärdesstrategi för 36 månader är signifikant bättre prisförändringsstrategin. 

  12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Medel 

P/e 21,4 % 29,0 % 17,5 % 12,0 % 20,0 % 

P subst. värde 16,0 % 22,5 % 34,0 % 13,5 % 21,5 % 

P utdelning. 18,5 % 6,2 % 11,9 % 14,0 % 12,6 % 

Medel 18,6 % 19,2 % 21,1 % 13,2 %  

Tabell 12. Jämförelse mellan nyckeltals- och prisförändringsstrategin 

                                                      

77 Se Bilaga 3. 



  39 Portföljprestationer - resultat och analys | Nyström & Odenö 

 

Slutligen kan vi konstatera att risknivån hos nyckeltalsstrategierna generellt är något högre än för 

prisförändringsstrategin vilket speglar den klassiska avvägningen mellan ökad avkastning och ökad 

risk.78 

6.6 AVKASTNINGSPÅVERKAN FRÅN OLIKA KOSTNADER  
I detta avsnitt redogörs påverkan från blankning, beskattning, transaktionskostnader och 

utdelningar. Genom att sätta samtliga avkastningspåverkande faktorer i förhållande till 

investeringsbeloppet kan vi få en bra överblick över de olika faktorernas storlek, förhållande till 

varandra samt påverkan på resultatet.  

6.6.1 BESKATTNING 
Enligt är skattekostnaden beroende på strategival mellan elva och 19 procent av 

investeringsbeloppet vilket innebär att den genomsnittliga skattekostnaden för samtliga strategier är 

cirka 15 procent. Vi ser att strategier som tidigare i rapporten visat sig fungera bättre än de andra har 

högre skattekostnad. 

Tabell 13. Sammanställning över beskattningseffekterna 

En annan intressant tendens är att den genomsnittliga skattekostnaden tenderar att minska ju längre 

investeringshorisont som analyseras. En förklaring till detta kan vara att kortsiktiga trender är 

starkare än långsiktiga. För våra portföljer innebär detta att våra 12-månadersportföljer därmed 

beskattas mer direkt om de lyckas stiga i värde, medan 48-månadersportföljerna hinner uppleva flera 

kortsiktiga upp- och neråtgående trender och att den genomsnittliga trenden av dessa därmed i 

praktiken blir lägre.  

                                                      

78 Se Bilaga 3. 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Medel 

Andel av  

invest. belopp 

Pris 4 929 kr 8 158 kr 10 193 kr 21 069 kr 11 087 kr 11,1 % 

P/e-tal 12 073 kr 15 355 kr 14 514 kr 25 729 kr 16 918 kr 16,9 % 

P/substansvärde 10 936 kr 15 683 kr 24 655 kr 26 473 kr 19 437 kr 19,4 % 

P/utdelning 10 471 kr 7 362 kr 12 415 kr 26 298 kr 14 137 kr 14,1 % 

Skatt 9 602 kr 11 640 kr 15 444 kr 24 892 kr   

Skatt/år 9 602 kr 5 820 kr 5 148 kr 6 223 kr   

Andel av  

invest. belopp 9,6 % 5,8 % 5,1 % 6,2 %   



  40 Portföljprestationer - resultat och analys | Nyström & Odenö 

 

Sammanfattningsvis utgör skatteffekter en betydande andel av kostnaderna för investeraren och 

verkar relativt kraftigt hämmande på avkastningen. Detta inverkar dessutom kraftigt på 

investerarens incitament till att vikta om sin portfölj ofta. Majoriteten av tidigare studier79 har 

avgränsat bort skatteffekter trots att de enligt vår studie i praktiken påverkar avkastningen kraftigt. I 

princip innebär detta att slutsatserna kring strategiers överavkastningsmöjligheter gjorda med 

ofullständiga eller utländska förutsättningar inte dragit slutsatser som kan appliceras på den svenska 

marknaden.  

6.6.2 TRANSAKTIONSKOSTNADER 
De genomsnittliga transaktionskostnaderna är i enlighet med tabell 14 nedan relativt låga. 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Medel 

Andel av  

invest. belopp 

Pris 804 kr 817 kr 838 kr 899 kr 839 kr 0,8  % 

P/e 845 kr 869 kr 855 kr 924 kr 873 kr 0,9  % 

P/BV 836 kr 862 kr 917 kr 931 kr 887 kr 0,9  % 

P/DIV 837 kr 820 kr 854 kr 926 kr 859 kr 0,9  % 

TK 830 kr 842 kr 866 kr 920 kr   

TK/år 830 kr 421 kr 289 kr 230 kr   

Andel av invest. belopp 0,8  % 0,4  % 0,3  % 0,2  %   

Tabell 14. Sammanställning över transaktionskostnaderna 

Dessutom minskar den genomsnittliga kostnaden ju längre investeringshorisont som testas. 

Transaktionskostnaden är relativt liten och utgör idag inget hinder mot att omsätta portföljen ofta. 

Dreman varnar speciellt för transaktionskostnader och rekommenderar en buy-and-holdstrategi80. Vi 

har dock funnit att kostnaden är försumbar och kan konstatera att Dremans åsikt i viss mån är 

inaktuell eftersom avgifterna har sjunkit kraftigt under de senaste åren.  

6.6.3 UTDELNING 
I tabell 15 nedan ser vi att utdelningarna ökar med investeringshorisonten, dels med hjälp av 

ackumulerade utdelningar över tid men även eftersom utdelningarna per år tenderar till att ha ökat. 

Utdelningarna på 48 månaders sikt är genomsnitt 60 procent högre än för 12 månadershorisonten.  

                                                      

79 De Bondt & Thaler (1995), Billengren & Hansson (2005), etc. 
80 Dreman (1998), sid. 166. 
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 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 

Pris 0,5 % 0,9 % 1,8 % 4,1 % 

P/e 1,7 % 3,6 % 5,3 % 9,9 % 

P/BV 0,5 % 1,4 % 3,6 % 8,0 % 

P/DIV 2,5 % 4,8 % 6,8 % 11,8 % 

Utdelning 1,3 % 2,7 % 4,4 % 8,5 % 

Utdelning/år 1,3 % 1,3 % 1,5 % 2,1 % 

Tabell 15. Sammanställning över utdelningar 

Precis som Dreman påpekar genererar pris/utdelningsstrategin betydligt mer utdelning än de andra 

strategierna.81 Tabell 15 ovan antyder att denna strategi i genomsnitt ger cirka tre till fem gånger mer 

utdelning än prisförändringsstrategin. Pris/utdelningsportföljerna ger således högre direktavkastning 

även om strategin totalt sett inte genererar bättre avkastning. Vi ser i likhet med Dreman vissa 

fördelar med denna strategi eftersom investerarens avkastning i högre grad baseras på likviditet än 

på eventuella gynnsamma prisförändringar. En god idé är därför att använda strategin som 

komplement till någon investeringsstrategi.  

När vi reflekterar över studien så var rådet att följa Dremans rekommendation att behandla 

utdelningar som inkomst mindre bra. Utdelningarna är otillräcklig som inkomstkälla, men samtidigt 

tillräckligt stora för att återinvesteras i portföljen. Portföljers resultat missgynnas av förfarandet 

eftersom indexportföljen innehåller återlagda utdelningar.  

6.6.4 BLANKNING 
I undersökningen har investeraren getts möjlighet till viss utlåning av aktier, så kallad blankning. 

Nedan redogörs för hur mycket portföljernas avkastning påverkats av möjligheten till hävstång i form 

av blankning. I kostnaderna nedan redovisas blankningsavgifter, räntekostnader, betalning av 

utdelning till aktiernas juridiska ägare och resultatet av blankningsaffären. 

                                                      

81 Dreman (1998), sid. 167. 
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 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Totalt medelvärde 

Pris -10,6 % -2,2 % -0,6 % -0,2 % -3,4 % 

P/e -13,7 % 28,4 % -20,1 % 150,2 % 36,2 % 

P/substansvärde -26,1  % -40,8  % -1,9  % -30,2  % -24,8  % 

P/utdelning -14,3  % -30,4  % -1,3  % 0,0  % -11,5  % 

Totalt -16,2 % -11,3 % -6,0 % 30,0 %  

Tabell 16. Sammanställning över blankningsaffärerna 

I tabell 16 ovan ser vi att det högre risktagandet som blankningen utgör inte har betalat sig i form av 

ökad avkastning utan snarare bidragit till sänkt avkastning. Av det totala utfallet utgörs den största 

andelen av resultatet vinster eller förluster som uppstår vid affärerna medan 

transaktionskostnaderna i form av blankningsavgift och räntekostnad är relativt små. I tabellen ser vi 

även att blankningsaffärerna har genererat relativt kraftiga förluster utom i fallet för 48 månaders 

P/e-talsstrategin där blankningen har prickat rätt och gett kraftig hävstång. Detta utfall härstammar 

dock främst från en enskild lyckad blankning i en enskild portfölj och är därför inte representativt för 

48 månaders P/e-talsstrategin som helhet.  

En ytterligare tendens som fångas upp i tabellen ovan är att blankningsmöjligheten blir mindre 

negativa konsekvenser ju längre investeringshorisont som testas. Resultatet för 36 och 48 

månadernas portföljer visar på lägre kostnader än för 12 och 24 månaders horisonter. Däremot är 

det i praktiken inte rimligt att blanka aktier under så långa investeringshorisonter som flera år. 

Ett stort problem med blankningsmöjligheten ur småspararperspektiv är den stora riskökning som 

uppstår. Blankningen används på marknaden främst som ett instrument för spekulation och är 

förknippat med stor risk eftersom förlusten kan bli oändligt stor. Vår portföljkonstruktion tillåter 

aktieutlåning om maximalt 15 procent vilket ger både hög utväxling och hög fallhöjd.  Detta 

risktagande torde för de flesta småsparare vara för hög riskexponering.   

Ett annat problem med de positioner som blankas i våra portföljer är att de valts ut med hjälp av 

portföljoptimeringsmodellen som inte tar hänsyn till om de aktier som blankas verkligen är lämpliga 

till detta. Genom att kontrollera dessa affärer en extra gång efter den automatiserade 

konstruktionen hade troligtvis de mest riskfyllda blankningsaffärer sorterats bort.  
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6.7 CONTRARIANSTRATEGIERNA I SMÅSPARARENS VARDAG 

Småspararsimuleringen82 visar tydligt i tabell 17 hur varierande resultatet kan bli för småspararen.  

Investeringshorisont/ 
Strategi 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 

Pris 28 367 kr 68 569 kr 149 975 kr 354 338 kr 

P/e-tal 378 627 kr 470 352 kr 306 029 kr 405 059 kr 

Pris/substansvärde 189 640 kr 318 567 kr 885 335 kr 496 897 kr 

Pris/utdelning 326 743 kr 151 285 kr 255 935 kr 415 703 kr 

Indexportfölj 322 739 kr 347 729 kr 357 023 kr 328 596 kr 

Tabell 17. Sammanställning över småspararsimulering. 

Studiens resultat i avsnitten 6.1 till 6.6 ovan visar att de tre nyckeltalsstrategierna genomsnittligt 

presterar bättre än jämförelseindex för 48 månaders investeringshorisont. En småsparare skulle 

därför förledas att tro att strategierna är attraktiva som investeringsfilosofier. Attraktionen minskar 

dock betydligt när enskilda portföljer kopplas samman i en simulering som bättre överensstämmer 

med småspararens vardag.     

6.7.1 LYCKOTRÄFFAR & DIKESKÖRNINGAR  
I avsnitt 6.1 tydliggörs hur de enskilda portföljernas resultat varierar. Några portföljer har stark 

positiv värdetillväxt med andra visar på ett starkt negativt resultat. I praktiken innebär det att en 

småsparare ibland är mer lyckosam och ibland mindre. Eftersom småsparande är en kontinuerlig 

process ackumuleras resultaten på olika sätt. Detta medför att en småsparare antingen kan få in en 

lyckoträff eller råka ut för en dikeskörning som påverkar det totala sparandet sett över tiden. 

Småspararens ovilja att förlora pengar torde vara större än viljan att vinna pengar. Av den 

anledningen blir det viktigare att undvika dikeskörningarna viktigare än att träffa mitt i prick.  

Våra resultat i småspararsimuleringen visar att den totala avkastningen varierar kraftigt beroende på 

vilket år som sparandet inleds. I de fall småspararens portföljer har genererat hög avkastning rör det 

sig i vissa fall om lyckoträffar då ett flertal gynnsamma faktorer samvarierar. De gynnsamma 

faktorerna kan vara kraftiga prisstegringar, lyckade blankningsaffärer och påtagliga utdelningar. På 

samma sätt kan småspararen drabbas av flera ogynnsamma faktorer samtidigt, vilket orsakar 

dikeskörning med otrevliga konsekvenser för det totala sparandet. Tydligast är konsekvenserna för 

prisförändringsstrategins dikeskörningar i 12 och 24-månadersportföljerna, vilket illustreras i tabell 

17.  

                                                      

82 Se Bilaga 4. 
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Ett uppseendeväckande resultat för investeringshorisonten på 24 månader är att 

pris/substansvärdestrategin, som genomgående har presterat bäst avkastning, uppvisade kraftigt 

skilda resultat beroende på om sparandet inleddes 1994 eller 1995.  

Pris/substansvärde 
24 månader Resultat Skatt TK Blankning Utdelning 

1994-2008 252 158 kr - 106 767 kr - 5 404 kr 3 589 kr 9 540 kr 

1995-2009 66 409 kr - 71 786 kr - 4 371 kr - 30 660 kr 4 455 kr 

Tabell 18. Pris/substansvärdesstrategin med 24 månaders investeringshorisont med olika begynnelseår. 

Summan av inkomster och utgifter från blankning och utdelning kan förklara skillnaden mellan 

resultaten. Den portfölj som påbörjades 1995 gör ett flertal blankningsaffärer som påverkar det 

totala sparandet negativt, se tabell 18.  

Pris/substansvärde 
24 månader Sharpekvot Varians Beta 

Förväntad 
avkastning Sigma 

1994-2008 -0,97 1,4 % 0,14 -6,2 % 12,0 % 

1995-2009 -0,92 1,8 % -0,08 -4,7 % 13,2 % 
Tabell 19. Risknivåer och förväntad avkastning pris/substansvärdesstrategin 24 månaders 
investeringshorisont.  

Trots att portföljernas risknivåer och förväntade avkastning är liknande så skiljer sig det slutgiltiga 

resultatet kraftigt åt. Under årens lopp varierar resultaten kraftigt vilket inte återspeglas i 

portföljernas karakteristika avseende risknivå och betavärde som visas nedan i tabell 19. 

6.7.2 BESKATTNINGEN I SMÅSPARARSIMULERINGEN 
Småspararsimuleringarna visar även beskattningens påverkan, i synnerhet för 12 

månadersportföljerna. Kostnaderna för beskattning sammanfattas i tabell 20. Att frekvent köpa och 

sälja portföljer ger höga skattekostnader och berövar småspararen möjligheten att ta del av 

strategiernas avkastning. 

Investeringshorisont/ 
Strategi 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 

Pris 49 766 kr 57 139 kr 63 479 kr 126 058 kr 

P/e-tal 448 507 kr 312 158 kr 160 726 kr 171 403 kr 

Pris/substans 278 699 kr 178 553 kr 372 359 kr 197 019 kr 

Pris/utdelning 532 337 kr 114 780 kr 123 788 kr 178 090 kr 

Indexportföljen 96 008 kr 106 741 kr 110 733 kr 98 524 kr 

Tabell 20. Sammanställning över beskattningens påverkan i småspararsimulering.  
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De tre nyckeltalsstrategierna genererar positiv avkastning sett över hela undersökningsperioden, 

men på grund av kombinationen av beskattning och några sämre börsår försämras det totala 

sparandet avsevärt.  

6.7.3 SMÅSPARARENS AKTIER – EN RISKUTSATT INVESTERING 
Våra resultat visar att åtminstone pris/substansvärdestrategin verkar lovande men det finns ett par 

risker som åskådliggörs i småspararsimuleringen. Resultaten varierar kraftigt mellan olika år och det 

är därför svårt att predicera vilka omständigheter som påverkar det totala sparandet mest. 

Småspararsimuleringen tydliggör konsekvenserna av att endast använda sig av en nyckeltalsstrategi. 

Möjligen kan småspararen undvika dikeskörningarna och surdegsaktier83 genom att även diversifiera 

mellan olika strategier. Ett annat sätt att undvika problemen är att ta en större hänsyn till Dremans 

fem indikatorer vid portföljoptimeringen. Eftersom våra portföljsimuleringar har varit 

automatiserade tror vi att den uppmärksamme och riskmedvetne småspararen hade 

uppmärksammat dessa aktier. Småspararens erfarenhet skulle kunna förklaras av att småspararen 

insett betydelsen av begreppet sunk cost. 

6.8 AVSLUTANDE ÖVERGRIPANDE IAKTTAGELSER 
Vi avslutar analysavsnittet med att diskutera ett antal övergripande frågor som inte tidigare berörts i 

analysavsnittet. 

6.8.1 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE STUDIERS RESULTAT 
De studier som Jegadeesh och Titman samt Lo och MacKinlay genomfört pekar på att 

contrarianstrategiernas avkastning inte till fullo kan förklaras av överreaktioner. Det är ett resultat 

som vi tror kan ha en viss bärighet. En del av våra portföljer har kraftigt över- eller underpresterat 

och vid närmare granskning har enskilda aktier i respektive portfölj visat sig ha en stor påverkan på 

portföljens slutgiltiga resultat. Det kan tyda på att de företagsspecifika faktorer som de amerikanska 

studierna pekar på spelar viss roll även på den svenska marknaden.  

En kritik mot De Bondts och Thalers första undersökning är att contrarianeffekterna i deras resultat 

beror på en småbolagseffekt, vilket de avfärdar i sin andra studie. Något som kan tala för en 

småbolagseffekt är den samlade informationen som varje aktie bär med sig. Det är rimligt att anta att 

större bolags information är mer spridd än mindre bolag. Således kan det uppstå prisanomalier för 

mindre bolag som kan förklara contrarianeffekter. Detta resonemang kan jämföras med Dremans 

rekommendation att en contrarianinvesterare bör hålla sig till mellanstora och stora företag, på 

                                                      

83 Med surdegsaktier menar vi aktier med stor och konsekvent negativ påverkan på det totala sparandet. 
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grund av deras långsiktiga överlevnadspotential. Herbe och Linde, som delade upp börsen i tre 

storlekskategorier, kunde inte konstatera några överreaktioner på svenska aktiemarknaden på 

signifikant nivå. Vår studie kan dock inte relateras till dessa rekommendationer och slutsatser 

eftersom vi inte tagit någon hänsyn till bolagens storlek. 

Hanssons och Linds hade några framgångsrika portföljer i sin contrarianstudie, men de kunde inte 

signifikant säkerställa överavkastningen. De drog slutsatsen att contrarianstrategier har en tydlig 

småbolagseffekt inbyggd, men något liknande slutsats kan vi inte dra eftersom vi inte har tagit 

hänsyn till det i vår studie. I likhet med Billengren och Hansson har vi inte heller funnit någon 

framgång för prisförändringsstrategin, snarare tvärtom. I likhet med deras resultat menar vi att 

prisförändringsstrategin saknar positiva avkastningsmöjligheter.  

6.8.2 NYCKELTALSSTRATEGIERNAS INFORMATIONSINNEHÅLL 
Enligt EMH:s semistarka form ska all publicerad information återspeglas i priset. Resultaten från våra 

nyckelstalsstrategier motsäger detta till viss del. Vi har använt publicerad information och två av 

strategierna överavkastar signifikant gentemot prisförändringsstrategin, men inte i jämförelse med 

index. Våra resultat tyder därför på att den svaga formen av EMH inte fångar in begreppet effektiv 

marknad. Det kan finnas viss bäring i den semistarka formen eftersom vi inte kan påvisa signifikant 

överavkastning för samtliga nyckeltalsstrategier.  

Om aktiepriserna bestäms av random walk, vad bestäms då nyckeltalen av? Substansvärde kan inte 

förklaras av random walk beroende på att substansvärdet är kan ses som ackumulerad ekonomisk 

information. Liknande resonemang kan föras om utdelningar som är ett koordinerat beslut inom 

respektive bolag. Vinstkapaciteten hos företagen bestäms också av andra faktorer som inte heller 

bestäms slumpmässigt. Vi tror därför att dessa faktorer gör att nyckeltalsstrategierna skiljer sig från 

prisförändringsstrategin, då de således har ett annat informationsinnehåll. 
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7 SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 
I följande kapitel redovisas vår slutsats samt besvarar våra frågor. Kapitlet avslutas sedan med att ge rekommendationer 

och tips till framtida forskning.  

7.1 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
Ingen strategi överavkastar signifikant mot indexportföljen. Nyckeltalsstrategierna är dock bättre än 

prisförändringen som genomgående är sämre än index. Studien indikerar således möjligheter till 

avkastningsförbättring men strategierna har samtidigt högre risknivå än indexportföljen. Även om 

nyckeltalsstrategierna verkar ha viss framgång så är avkastningsvariationen mellan portföljerna stora 

och innebär för småspararen en tydlig risk för att köra i diket och därmed minska sitt sparande. 

Nyckeltalsstrategiernas framgång beror på börsens trend. Med utgångspunkt i tre olika delperioder 

som vi definierat noterades tydlig skillnad mellan perioderna. Då börsen befinner sig i en 

neråtgående trend verkar nyckeltalsstrategierna vara mer framgångsrika än under uppgång. 

Beskattningens påverkan på avkastningen är betydande och verkar hämmande för intresset att ändra 

portföljinnehållet om aktierna i portföljen har stigit i värde. Vidare är transaktionskostnaderna 

försumbara och påverkar inte avkastningen nämnvärt. Blankningsaffärer har i studien inte heller varit 

lyckosamma utan har bidragit till negativ effekt på avkastningen totalt sett. Slutligen har vi kunnat 

konstatera att utdelningarna varit för små för att tjäna som löpande inkomst på det sätt som David 

Dreman menar, utan vi anser istället att utdelningarna bör återinvesteras i portföljerna. 

Sammanfattningsvis tror vi småspararen med förnuftig användning av Dremans nyckeltalsstrategier 

mycket väl skulle kunna erhålla överavkastning. Samtidigt vill vi dock höja ett varnande finger för ett 

det kan vara olycksbringande att endast satsa på förlorare i hopp om att bli vinnare.  

7.2 KORTA SVAR PÅ VÅRA FRÅGESTÄLLNINGAR 
Har Dremans contrarianstrategier historiskt genererat signifikant överavkastning? 

Nej, vi har inte lyckats att signifikant säkerställa överavkastning i jämförelse med indexportföljen för 

någon investeringshorisont. Ingen av horisonterna är heller riktigt nära att lyckas ge signifikant bättre 

avkastning än indexportföljen. 
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Genererar contrarianstrategier med koppling till finansiella nyckeltal högre avkastning än 

contrarianstrategier baserade endast på prisförändringar? 

Både ja och nej. Tendensiellt är nyckeltalsstrategierna bättre än prisförändringsstrategin men 

signifikant överavkastning kan endast visas för P/e-talsstrategin över 24 månaders 

investeringshorisont och pris/substansvärdesstrategin för 36 månader. 

Hur fungerar olika typer av contrarianstrategier vid börsuppgång respektive -nedgång?  

Vid börsuppgång fungerar generellt strategierna sämre än index medan de i nedgångsperioden 

mellan 2000-2002 fungerar relativt bra.  Det går inte säkert att säga att någon av 

nyckeltalsstrategierna är bättre än någon. Däremot presterar prisförändringsstrategin som används 

frekvent i tidigare studier sämre både i upp- och nedgång för samtliga investeringshorisonter. 

Hur påverkas strategiernas avkastning när hänsyn tas till blankningsmöjligheter, skatteffekter, 

transaktionskostnader och utdelningar?  

Beskattningen påverkar avkastningen negativt mest av kostnadsfaktorerna. Transaktionskostnaderna 

är relativt obetydliga och påverkar avkastningen ytterst marginellt. Dremans uppmaning till buy-and-

holdstrategin känns av den anledningen därför inte helt up-to-date. Utdelningarna genererar ett par 

procents avkastning varje år och kan med fördel återinvesteras i portföljen istället för att tas ut som 

inkomst. Blankningen som ökar det spekulativa inslaget i portföljerna och skapat hävstång i syfte att 

öka avkastningen hade kostat portföljinnehavaren mer än den smakat. 

7.3 REKOMMENDATIONER 
Vi har några rekommendationer till den småsparare som eventuellt läser vår uppsats. För det första 

är en –surdegsanalys- viktig för att undvika att köra i diket med sitt sparande. En bra hjälp är att 

använda sig av Dremans fem indikatorer för att försöka undvika surdegarna. För det andra bör 

prisförändringsstrategin undvikas eftersom resultatet i vår studie genomgående visar på strategins 

oförmåga att skapa överavkastning. Sist men inte minst vill vi påminna om att inte lägga alla ägg i 

samma korg utan blanda investeringsstrategier och investeringshorisonter för bästa riskspridning. 

7.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
För att begränsa vårt omfång av empiri tvingades vi välja bort vissa intressanta aspekter som vi mer 

än gärna hade applicerat på vårt resultat. Framförallt finner vi det intressant skulle vara intressant att 

göra replikatstudie på vår egen studie där Dremans fem indikatorer tydligare kommer in i 

bedömningen.  
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BILAGA 2

12 mån

Strategi Resultat Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning

Pris 97 005 kr 106 315 kr -9 310 kr 4 929 kr 304 kr 500 kr 5 984 kr 320 kr 500 kr 160 kr -1,12 2,2% 0,42 -9,2% 13,8% 512 kr

P/E 117 720 kr 106 315 kr 11 405 kr 12 073 kr 345 kr 500 kr 5 984 kr 320 kr 500 kr 752 kr -1,03 0,9% 1,31 -4,1% 8,9% 1 682 kr

P/BV 112 569 kr 106 315 kr 6 254 kr 10 936 kr 336 kr 500 kr 5 984 kr 320 kr 500 kr 324 kr -0,90 3,8% 0,82 -6,1% 17,3% 458 kr

P/DIV 114 943 kr 106 315 kr 8 628 kr 10 471 kr 337 kr 500 kr 5 984 kr 320 kr 500 kr 955 kr -1,05 1,0% 0,95 -5,5% 9,3% 2 467 kr

Genomsnitt 110 559 kr 106 315 kr 4 244 kr 9 602 kr 330 kr 500 kr 5 984 kr 320 kr 500 kr 548 kr -1,03 2,0% 0,88 -6,2% 12,3% 1 280 kr

24 mån

Strategi Resultat Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning

Pris 103 080 kr 119 898 kr -16 818 kr 8 158 kr 317 kr 500 kr 12 234 kr 349 kr 500 kr 14 kr -0,96 2,0% -0,04 -6,8% 13,1% 927 kr

P/E 133 018 kr 119 898 kr 13 120 kr 15 355 kr 369 kr 500 kr 12 234 kr 349 kr 500 kr 219 kr -0,93 0,8% 1,23 -2,8% 8,3% 3 633 kr

P/BV 126 222 kr 119 898 kr 6 324 kr 15 683 kr 362 kr 500 kr 12 234 kr 349 kr 500 kr 152 kr -0,97 1,4% 0,26 -5,8% 11,5% 1 357 kr

P/DIV 109 503 kr 119 898 kr -10 395 kr 7 362 kr 320 kr 500 kr 12 234 kr 349 kr 500 kr 182 kr -1,18 0,9% 0,55 -4,1% 8,6% 4 826 kr

Genomsnitt 117 956 kr 119 898 kr -1 942 kr 11 640 kr 342 kr 500 kr 12 234 kr 349 kr 500 kr 142 kr -1,01 1,3% 0,50 -4,9% 10,4% 2 686 kr

36 mån

Strategi Resultat Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning

Pris 116 031 kr 138 860 kr -22 829 kr 10 193 kr 338 kr 500 kr 19 825 kr 389 kr 500 kr 27 kr -0,95 1,5% 0,30 -6,1% 11,7% 1 775 kr

Investeringshorisont

Investeringshorisont

Investeringshorisont

ÖVERSIKT SAMTLIGA INVESTERINGSHORISONTER

Pris 116 031 kr 138 860 kr -22 829 kr 10 193 kr 338 kr 500 kr 19 825 kr 389 kr 500 kr 27 kr -0,95 1,5% 0,30 -6,1% 11,7% 1 775 kr

P/E 126 573 kr 128 895 kr -2 322 kr 14 514 kr 355 kr 500 kr 18 409 kr 372 kr 500 kr 122 kr -1,01 0,7% 1,06 -2,9% 8,0% 5 290 kr

P/BV 155 449 kr 138 860 kr 16 590 kr 24 655 kr 417 kr 500 kr 19 825 kr 389 kr 500 kr 646 kr -0,80 3,3% 0,53 -5,2% 15,3% 3 590 kr

P/DIV 129 803 kr 138 860 kr -9 057 kr 12 415 kr 354 kr 500 kr 19 825 kr 389 kr 500 kr 32 kr -1,07 0,8% 0,74 -3,7% 8,2% 6 801 kr

Genomsnitt 131 964 kr 136 368 kr -4 405 kr 15 444 kr 366 kr 500 kr 19 471 kr 385 kr 500 kr 207 kr -0,96 1,6% 0,66 -4,5% 10,8% 4 364 kr

48 mån

Strategi Resultat Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning

Pris 148 062 kr 156 308 kr -8 246 kr 21 069 kr 399 kr 500 kr 27 036 kr 426 kr 500 kr 15 kr -0,88 1,8% 0,36 -5,8% 12,7% 4 123 kr

P/E 165 821 kr 156 308 kr 9 513 kr 25 729 kr 424 kr 500 kr 27 036 kr 426 kr 500 kr 15 kr -1,08 0,7% 0,60 -3,6% 8,0% 9 928 kr

P/BV 168 062 kr 156 308 kr 11 754 kr 26 473 kr 431 kr 500 kr 27 036 kr 426 kr 500 kr 95 kr -1,01 1,2% 0,51 -5,2% 10,4% 8 017 kr

P/DIV 168 738 kr 156 308 kr 12 430 kr 26 298 kr 426 kr 500 kr 27 036 kr 426 kr 500 kr 0 kr -1,07 0,8% 0,63 -3,9% 8,5% 11 751 kr

Genomsnitt 162 671 kr 156 308 kr 6 363 kr 24 892 kr 420 kr 500 kr 27 036 kr 426 kr 500 kr 31 kr -1,01 1,1% 0,53 -4,6% 9,9% 8 454,76 kr

Investeringshorisont



Bilaga 2
Pris
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr         

1994 95 427 kr     102 218 kr  6 790 kr-     -  kr         295 kr   500 kr  1 296 kr     306 kr       500 kr  802 kr      -1,05 1,3% 0,15 -5,1% 11,6% 479 kr                  
1995 114 194 kr  113 112 kr  1 081 kr     6 090 kr     330 kr   500 kr  5 975 kr     330 kr       500 kr  -  kr       -2,50 0,8% -1,32 -14,0% 9,1% 815 kr                  
1996 124 061 kr  131 983 kr  7 922 kr-     9 717 kr     349 kr   500 kr  14 080 kr  370 kr       500 kr  325 kr      -1,56 0,7% -0,47 -6,9% 8,4% 2 562 kr              
1997 96 718 kr     126 871 kr  30 154 kr-  -  kr         295 kr   500 kr  11 884 kr  359 kr       500 kr  -  kr       -1,51 0,5% -0,13 -6,4% 6,9% 923 kr                  
1998 66 152 kr     100 017 kr  33 865 kr-  -  kr         249 kr   500 kr  351 kr        302 kr       500 kr  -  kr       -0,93 2,0% -1,08 -8,8% 14,2% 577 kr                  
1999 111 263 kr  146 666 kr  35 402 kr-  5 211 kr     326 kr   500 kr  20 386 kr  402 kr       500 kr  437 kr      -0,45 6,5% 1,10 -8,6% 25,4% 368 kr                  
2000 93 081 kr     76 941 kr     16 140 kr  -  kr         290 kr   500 kr  -  kr         267 kr       500 kr  66 kr         -0,67 2,2% -0,03 -5,9% 14,7% 811 kr                  
2001 58 983 kr     82 463 kr     23 480 kr-  -  kr         240 kr   500 kr  -  kr         275 kr       500 kr  91 kr         -0,87 6,1% 2,96 -17,5% 24,7% -  kr                   
2002 61 597 kr     76 497 kr     14 900 kr-  -  kr         244 kr   500 kr  -  kr         266 kr       500 kr  -  kr       -0,90 3,9% 3,59 -13,4% 19,6% -  kr                   
2003 195 981 kr  123 604 kr  72 377 kr  41 736 kr  509 kr   500 kr  10 481 kr  352 kr       500 kr  393 kr      -1,23 3,2% 2,12 -17,9% 18,0% -  kr                   
2004 106 445 kr  107 454 kr  1 009 kr-     3 336 kr     317 kr   500 kr  3 545 kr     318 kr       500 kr  231 kr      -0,44 1,2% -0,78 -2,7% 10,9% 292 kr-                  
2005 117 894 kr  127 307 kr  9 414 kr-     7 848 kr     339 kr   500 kr  12 072 kr  360 kr       500 kr  61 kr         -0,50 2,4% -1,41 -5,8% 15,4% 481 kr                  
2006 80 554 kr     121 775 kr  41 221 kr-  -  kr         272 kr   500 kr  9 696 kr     348 kr       500 kr  -  kr       -0,47 1,5% -0,07 -3,8% 12,3% 11 kr                    
2007 68 446 kr     79 295 kr     10 849 kr-  -  kr         253 kr   500 kr  -  kr         270 kr       500 kr  -  kr       -1,20 0,8% -1,06 -7,1% 8,7% 514 kr                  
2008 64 277 kr     78 521 kr     14 244 kr-  -  kr         247 kr   500 kr  -  kr         269 kr       500 kr  -  kr       -2,46 0,6% 2,75 -14,3% 7,5% 433 kr                  

Genomsnitt 97 005 kr     106 315 kr  9 310 kr-     4 929 kr     304 kr   500 kr  5 984 kr     320 kr       500 kr  160 kr      -1,12 2,2% 0,42 -9,2% 13,8% 512 kr                  
Median 95 427 kr     107 454 kr  10 849 kr-  -  kr         295 kr   500 kr  3 545 kr     318 kr       500 kr  61 kr         -0,93 1,5% -0,07 -7,1% 12,3% 479 kr                  

SIMULERADE PORTFÖLJER 12 MÅNADER MED PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGI



Bilaga 2
P/E
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr 100 000 kr -  kr        

1994 86 057 kr    102 218 kr 16 160 kr- -  kr        278 kr   500 kr 1 296 kr    306 kr      500 kr -  kr       -1,65 0,5% 0,76 -4,1% 6,8% 1 298 kr              
1995 107 697 kr 113 112 kr 5 415 kr-    2 619 kr    313 kr   500 kr 5 975 kr    330 kr      500 kr -  kr       -2,84 0,4% 0,87 -9,5% 6,5% 2 399 kr              
1996 141 322 kr 131 983 kr 9 339 kr    17 418 kr 387 kr   500 kr 14 080 kr 370 kr      500 kr 470 kr      -2,02 0,3% 0,52 -5,1% 5,7% 2 039 kr              
1997 136 175 kr 126 871 kr 9 304 kr    15 844 kr 379 kr   500 kr 11 884 kr 359 kr      500 kr 1 502 kr  -1,01 0,7% 0,08 -4,6% 8,6% 1 586 kr              
1998 86 530 kr    100 017 kr 13 487 kr- -  kr        278 kr   500 kr 351 kr       302 kr      500 kr -  kr       -1,36 0,3% 0,37 -2,8% 5,4% 1 905 kr              
1999 109 805 kr 146 666 kr 36 861 kr- 3 893 kr    319 kr   500 kr 20 386 kr 402 kr      500 kr -  kr       -1,06 0,7% 0,66 -6,3% 8,7% 1 542 kr              
2000 169 508 kr 76 941 kr    92 568 kr 30 497 kr 452 kr   500 kr -  kr        267 kr      500 kr 4 479 kr  -0,80 1,3% 0,11 -5,1% 11,4% 3 781 kr              
2001 88 428 kr    82 463 kr    5 965 kr    -  kr        282 kr   500 kr -  kr        275 kr      500 kr 27 kr        -1,31 1,0% 1,22 -9,0% 9,9% 934 kr                 
2002 45 593 kr    76 497 kr    30 904 kr- -  kr        218 kr   500 kr -  kr        266 kr      500 kr 13 kr        -0,93 1,8% 2,03 -8,2% 13,4% 776 kr                 
2003 132 006 kr 123 604 kr 8 402 kr    13 250 kr 366 kr   500 kr 10 481 kr 352 kr      500 kr -  kr       -0,98 2,0% 1,31 -9,7% 14,2% 1 957 kr              
2004 189 423 kr 107 454 kr 81 969 kr 39 417 kr 497 kr   500 kr 3 545 kr    318 kr      500 kr 2 833 kr  0,30 2,3% 3,03 6,6% 15,2% 1 279 kr              
2005 150 678 kr 127 307 kr 23 371 kr 20 795 kr 404 kr   500 kr 12 072 kr 360 kr      500 kr 106 kr      0,20 0,3% 5,49 3,0% 5,1% 3 167 kr              
2006 185 150 kr 121 775 kr 63 375 kr 37 360 kr 487 kr   500 kr 9 696 kr    348 kr      500 kr 1 487 kr  0,16 0,5% 1,40 3,1% 6,7% 449 kr                 
2007 74 591 kr    79 295 kr    4 704 kr-    -  kr        263 kr   500 kr -  kr        270 kr      500 kr -  kr       -0,74 0,7% 0,41 -2,8% 8,3% 274 kr                 
2008 62 829 kr    78 521 kr    15 692 kr- -  kr        243 kr   500 kr -  kr        269 kr      500 kr 362 kr      -1,43 0,6% 1,33 -7,3% 8,0% 1 838 kr              

Genomsnitt 117 720 kr 106 315 kr 11 405 kr 12 073 kr 345 kr   500 kr 5 984 kr    320 kr      500 kr 752 kr      -1,03 0,9% 1,31 -4,1% 8,9% 1 682 kr              
Median 109 805 kr 107 454 kr 5 965 kr    3 893 kr    319 kr   500 kr 3 545 kr    318 kr      500 kr 27 kr        -1,01 0,7% 0,87 -5,1% 8,3% 1 586 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 12 MÅNADER MED P/E-TALSSTRATEGI



Bilaga 2
P/BV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr         

1994 133 774 kr  102 218 kr  31 556 kr  14 968 kr  375 kr   500 kr  1 296 kr     306 kr       500 kr  688 kr      -0,85 2,0% 0,36 -5,0% 14,2% 412 kr                  
1995 139 776 kr  113 112 kr  26 664 kr  17 160 kr  386 kr   500 kr  5 975 kr     330 kr       500 kr  -  kr       -2,27 0,8% -1,07 -11,7% 9,0% 621 kr                  
1996 122 945 kr  131 983 kr  9 038 kr-     9 554 kr     348 kr   500 kr  14 080 kr  370 kr       500 kr  424 kr      -1,56 0,7% -0,37 -7,1% 8,6% 1 923 kr              
1997 101 067 kr  126 871 kr  25 804 kr-  379 kr        302 kr   500 kr  11 884 kr  359 kr       500 kr  -  kr       -1,65 0,4% -0,17 -6,2% 6,2% 985 kr                  
1998 75 986 kr     100 017 kr  24 031 kr-  -  kr         265 kr   500 kr  351 kr        302 kr       500 kr  42 kr         -0,61 3,3% -0,75 -6,7% 18,3% 376 kr                  
1999 197 340 kr  146 666 kr  50 674 kr  42 143 kr  511 kr   500 kr  20 386 kr  402 kr       500 kr  624 kr      -0,79 1,5% 0,71 -6,8% 12,3% 641 kr                  
2000 60 170 kr     76 941 kr     16 771 kr-  -  kr         241 kr   500 kr  -  kr         267 kr       500 kr  113 kr      0,27 16,1% 4,02 14,7% 40,2% 315 kr                  
2001 64 530 kr     82 463 kr     17 933 kr-  -  kr         248 kr   500 kr  -  kr         275 kr       500 kr  24 kr         -0,73 6,8% 2,52 -14,9% 26,0% 28 kr                    
2002 72 434 kr     76 497 kr     4 063 kr-     -  kr         260 kr   500 kr  -  kr         266 kr       500 kr  -  kr       -1,01 2,8% 3,21 -12,8% 16,9% 64 kr                    
2003 200 617 kr  123 604 kr  77 013 kr  43 678 kr  518 kr   500 kr  10 481 kr  352 kr       500 kr  281 kr      -0,89 4,0% 1,82 -13,7% 20,1% -  kr                   
2004 143 925 kr  107 454 kr  36 471 kr  19 520 kr  398 kr   500 kr  3 545 kr     318 kr       500 kr  724 kr      0,24 8,4% 2,25 9,1% 29,0% -  kr                   
2005 119 527 kr  127 307 kr  7 780 kr-     8 704 kr     344 kr   500 kr  12 072 kr  360 kr       500 kr  132 kr      -0,36 4,2% -0,98 -5,4% 20,5% 193 kr                  
2006 116 101 kr  121 775 kr  5 674 kr-     7 937 kr     340 kr   500 kr  9 696 kr     348 kr       500 kr  1 551 kr   -0,49 4,3% -1,50 -8,0% 20,6% 28 kr-                    
2007 79 832 kr     79 295 kr     537 kr        -  kr         271 kr   500 kr  -  kr         270 kr       500 kr  -  kr       -0,82 0,9% -0,33 -4,6% 9,7% -  kr                   
2008 60 505 kr     78 521 kr     18 016 kr-  -  kr         240 kr   500 kr  -  kr         269 kr       500 kr  264 kr      -2,04 0,7% 2,54 -12,5% 8,2% 1 341 kr              

Genomsnitt 112 569 kr  106 315 kr  6 254 kr     10 936 kr  336 kr   500 kr  5 984 kr     320 kr       500 kr  324 kr      -0,90 3,8% 0,82 -6,1% 17,3% 458 kr                  
Median 116 101 kr  107 454 kr  5 674 kr-     7 937 kr     340 kr   500 kr  3 545 kr     318 kr       500 kr  132 kr      -0,82 2,8% 0,36 -6,8% 16,9% 315 kr                  

SIMULERADE PORTFÖLJER 12 MÅNADER MED PRIS/SUBSTANSVÄRDESSTRATEGI



Bilaga 2
P/DIV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr 100 000 kr -  kr           

1994 129 718 kr 102 218 kr 27 500 kr    14 432 kr 372 kr   500 kr 1 296 kr    306 kr      500 kr 5 071 kr  -1,25 1,9% -1,10 -10,2% 13,9% 1 988 kr              
1995 105 901 kr 113 112 kr 7 211 kr-      1 955 kr    310 kr   500 kr 5 975 kr    330 kr      500 kr -  kr       -2,64 0,5% 1,03 -9,3% 6,9% 2 149 kr              
1996 124 152 kr 131 983 kr 7 831 kr-      9 723 kr    349 kr   500 kr 14 080 kr 370 kr      500 kr 63 kr        -1,73 0,6% -0,48 -7,2% 7,8% 2 377 kr              
1997 115 418 kr 126 871 kr 11 453 kr-    6 692 kr    333 kr   500 kr 11 884 kr 359 kr      500 kr 727 kr      -1,08 0,5% 0,36 -3,9% 7,3% 1 364 kr              
1998 118 047 kr 100 017 kr 18 030 kr    7 523 kr    338 kr   500 kr 351 kr       302 kr      500 kr 2 140 kr  -1,21 1,1% -1,23 -8,3% 10,5% 3 470 kr              
1999 126 338 kr 146 666 kr 20 327 kr-    11 062 kr 355 kr   500 kr 20 386 kr 402 kr      500 kr 116 kr      -1,30 0,3% 0,44 -4,6% 5,7% 1 498 kr              
2000 128 415 kr 76 941 kr    51 474 kr    11 907 kr 360 kr   500 kr -  kr        267 kr      500 kr 948 kr      -0,89 0,9% -0,10 -4,3% 9,4% 2 438 kr              
2001 72 695 kr    82 463 kr    9 767 kr-      -  kr        258 kr   500 kr -  kr        275 kr      500 kr 129 kr      -1,52 1,0% 2,32 -11,1% 9,9% 1 306 kr              
2002 57 790 kr    76 497 kr    18 707 kr-    -  kr        234 kr   500 kr -  kr        266 kr      500 kr -  kr       -0,84 1,7% 1,70 -6,5% 12,9% 2 647 kr              
2003 127 397 kr 123 604 kr 3 792 kr      11 381 kr 357 kr   500 kr 10 481 kr 352 kr      500 kr -  kr       -0,71 3,4% 1,53 -8,9% 18,5% 1 699 kr              
2004 211 975 kr 107 454 kr 104 521 kr 48 839 kr 544 kr   500 kr 3 545 kr    318 kr      500 kr 4 339 kr  -0,50 1,0% 0,17 -2,9% 9,9% 3 401 kr              
2005 146 365 kr 127 307 kr 19 058 kr    18 688 kr 393 kr   500 kr 12 072 kr 360 kr      500 kr 313 kr      0,14 0,3% 5,14 2,8% 5,7% 3 967 kr              
2006 135 942 kr 121 775 kr 14 167 kr    14 867 kr 374 kr   500 kr 9 696 kr    348 kr      500 kr 472 kr      0,37 0,4% 2,31 4,4% 6,3% 2 599 kr              
2007 64 066 kr    79 295 kr    15 230 kr-    -  kr        243 kr   500 kr -  kr        270 kr      500 kr -  kr       -0,74 0,7% 0,47 -2,7% 8,1% 3 118 kr              
2008 59 931 kr    78 521 kr    18 590 kr-    -  kr        237 kr   500 kr -  kr        269 kr      500 kr -  kr       -1,90 0,5% 1,74 -9,4% 7,1% 2 978 kr              

Genomsnitt 114 943 kr 106 315 kr 8 628 kr      10 471 kr 337 kr   500 kr 5 984 kr    320 kr      500 kr 955 kr      -1,05 1,0% 0,95 -5,5% 9,3% 2 467 kr              
Median 124 152 kr 107 454 kr 7 211 kr-      9 723 kr    349 kr   500 kr 3 545 kr    318 kr      500 kr 129 kr      -1,08 0,7% 0,47 -6,5% 8,1% 2 438 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 12 MÅNADER MED PRIS/UTDELNINGSSTRATEGI



Bilaga 2
Pris
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr         

1994 106 882 kr  118 259 kr  11 377 kr-  2 267 kr     311 kr   500 kr  8 186 kr     341 kr       500 kr  -  kr       -1,23 1,1% 0,28 -6,1% 10,7% 2 403 kr              
1995 153 157 kr  156 959 kr  3 802 kr-     22 259 kr  411 kr   500 kr  24 807 kr  424 kr       500 kr  -  kr       -2,00 0,8% -0,16 -9,0% 8,9% 2 131 kr              
1996 131 879 kr  182 492 kr  50 613 kr-  13 259 kr  366 kr   500 kr  35 773 kr  479 kr       500 kr  -  kr       -1,79 0,7% -0,63 -8,6% 8,3% 1 808 kr              
1997 73 714 kr     132 862 kr  59 148 kr-  -  kr         259 kr   500 kr  14 458 kr  372 kr       500 kr  -  kr       -1,50 0,3% -0,30 -3,7% 5,2% 1 956 kr              
1998 85 054 kr     148 593 kr  63 539 kr-  -  kr         276 kr   500 kr  21 214 kr  406 kr       500 kr  -  kr       -0,91 1,6% -0,38 -6,9% 12,5% 1 565 kr              
1999 95 026 kr     118 464 kr  23 438 kr-  -  kr         293 kr   500 kr  8 274 kr     341 kr       500 kr  -  kr       -0,73 1,4% -1,03 -5,7% 11,6% 683 kr                  
2000 93 471 kr     64 822 kr     28 649 kr  -  kr         291 kr   500 kr  -  kr         248 kr       500 kr  -  kr       -0,35 5,8% -0,22 -4,5% 24,0% 512 kr                  
2001 50 194 kr     59 328 kr     9 134 kr-     -  kr         225 kr   500 kr  -  kr         240 kr       500 kr  -  kr       -0,47 4,4% 0,50 -6,0% 21,0% 1 105 kr              
2002 82 795 kr     101 677 kr  18 882 kr-  -  kr         275 kr   500 kr  1 064 kr     305 kr       500 kr  31 kr         -1,00 3,4% 2,31 -14,2% 18,5% -  kr                   
2003 151 059 kr  133 198 kr  17 861 kr  22 342 kr  412 kr   500 kr  14 602 kr  373 kr       500 kr  162 kr      -0,90 3,5% 1,60 -12,6% 18,6% -  kr                   
2004 179 467 kr  144 536 kr  34 931 kr  34 474 kr  472 kr   500 kr  19 472 kr  397 kr       500 kr  -  kr       -0,50 2,4% -0,02 -5,7% 15,5% -  kr                   
2005 144 875 kr  148 477 kr  3 601 kr-     19 617 kr  398 kr   500 kr  21 164 kr  406 kr       500 kr  -  kr       -0,52 1,0% -1,04 -3,1% 9,9% -  kr                   
2006 50 428 kr     104 461 kr  54 033 kr-  -  kr         225 kr   500 kr  2 259 kr     311 kr       500 kr  -  kr       -0,59 1,0% -0,43 -3,9% 10,1% 821 kr                  
2007 45 117 kr     64 439 kr     19 322 kr-  -  kr         219 kr   500 kr  -  kr         248 kr       500 kr  -  kr       -0,99 0,8% -0,99 -5,2% 8,7% -  kr                   

Genomsnitt 103 080 kr  119 898 kr  16 818 kr-  8 158 kr     317 kr   500 kr  12 234 kr  349 kr       500 kr  14 kr         -0,96 2,0% -0,04 -6,8% 13,1% 927 kr                  
Median 94 249 kr     125 663 kr  15 129 kr-  -  kr         292 kr   500 kr  11 366 kr  357 kr       500 kr  -  kr       -0,91 1,2% -0,26 -5,8% 11,2% 752 kr                  

SIMULERADE PORTFÖLJER 24 MÅNADER MED PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGI



Bilaga 2
P/E
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr            

1994 109 354 kr  118 259 kr  8 905 kr-       3 214 kr     316 kr   500 kr  8 186 kr     341 kr       500 kr  -  kr       -1,15 1,0% 0,83 -4,1% 9,8% 2 672 kr              

1995 181 605 kr  156 959 kr  24 645 kr     33 714 kr  469 kr   500 kr  24 807 kr  424 kr       500 kr  -  kr       -2,38 0,4% 1,35 -6,7% 6,5% 3 907 kr              

1996 166 836 kr  182 492 kr  15 656 kr-     27 051 kr  435 kr   500 kr  35 773 kr  479 kr       500 kr  -  kr       -2,15 0,3% 0,18 -5,9% 5,6% 4 651 kr              

1997 105 666 kr  132 862 kr  27 196 kr-     1 570 kr     308 kr   500 kr  14 458 kr  372 kr       500 kr  134 kr      -1,13 0,3% 0,67 -2,0% 5,4% 2 945 kr              

1998 95 793 kr     148 593 kr  52 800 kr-     -  kr         292 kr   500 kr  21 214 kr  406 kr       500 kr  -  kr       -1,00 0,4% 0,46 -2,1% 6,6% 2 238 kr              

1999 122 911 kr  118 464 kr  4 447 kr       6 753 kr     334 kr   500 kr  8 274 kr     341 kr       500 kr  -  kr       -1,05 0,4% -0,20 -3,4% 6,0% 7 988 kr              

2000 107 718 kr  64 822 kr     42 896 kr     1 639 kr     308 kr   500 kr  -  kr         248 kr       500 kr  -  kr       -1,48 0,2% 0,43 -2,9% 4,7% 4 702 kr              

2001 127 954 kr  59 328 kr     68 626 kr     10 196 kr  351 kr   500 kr  -  kr         240 kr       500 kr  2 615 kr   -0,67 1,8% -0,56 -5,1% 13,4% 7 630 kr              

2002 139 637 kr  101 677 kr  37 960 kr     16 783 kr  384 kr   500 kr  1 064 kr     305 kr       500 kr  145 kr      -1,00 1,3% 1,24 -7,0% 11,3% 1 504 kr              

2003 174 557 kr  133 198 kr  41 360 kr     30 817 kr  454 kr   500 kr  14 602 kr  373 kr       500 kr  -  kr       -0,90 1,5% 1,14 -6,6% 12,1% 3 604 kr              

2004 257 691 kr  144 536 kr  113 155 kr  67 592 kr  638 kr   500 kr  19 472 kr  397 kr       500 kr  -  kr       -0,35 1,9% 0,95 -2,7% 13,7% 1 115 kr              

2005 137 038 kr  148 477 kr  11 438 kr-     15 640 kr  378 kr   500 kr  21 164 kr  406 kr       500 kr  162 kr      0,23 0,9% 5,11 4,2% 9,5% 1 585 kr              

2006 84 007 kr     104 461 kr  20 454 kr-     -  kr         268 kr   500 kr  2 259 kr     311 kr       500 kr  12 kr         0,16 0,2% 2,77 2,8% 4,8% 6 316 kr              

2007 51 480 kr     64 439 kr     12 960 kr-     -  kr         228 kr   500 kr  -  kr         248 kr       500 kr  -  kr       -0,23 0,4% 2,91 1,9% 6,3% -  kr                   

Genomsnitt 133 018 kr  119 898 kr  13 120 kr     15 355 kr  369 kr   500 kr  12 234 kr  349 kr       500 kr  219 kr      -0,93 0,8% 1,23 -2,8% 8,3% 3 633 kr              

Median 125 433 kr  125 663 kr  2 229 kr-       8 474 kr     342 kr   500 kr  11 366 kr  357 kr       500 kr  -  kr       -1,00 0,4% 0,89 -3,2% 6,5% 3 275 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 24 MÅNADER MED P/E-TALSSTRATEGI



Bilaga 2
P/BV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr 100 000 kr -  kr           

1994 145 314 kr 118 259 kr 27 055 kr    18 642 kr 393 kr   500 kr 8 186 kr    341 kr      500 kr -  kr       -0,97 1,9% 0,29 -6,2% 13,8% 2 708 kr              

1995 156 990 kr 156 959 kr 30 kr             24 346 kr 422 kr   500 kr 24 807 kr 424 kr      500 kr -  kr       -1,52 0,9% 1,03 -5,8% 9,6% 1 103 kr              

1996 131 303 kr 182 492 kr 51 189 kr-    12 470 kr 362 kr   500 kr 35 773 kr 479 kr      500 kr -  kr       -2,32 0,3% -0,47 -7,0% 5,8% 3 069 kr              

1997 69 129 kr    132 862 kr 63 733 kr-    -  kr        251 kr   500 kr 14 458 kr 372 kr      500 kr 695 kr      -1,33 0,4% -0,08 -3,9% 6,0% 3 272 kr              

1998 71 380 kr    148 593 kr 77 213 kr-    -  kr        257 kr   500 kr 21 214 kr 406 kr      500 kr -  kr       -0,92 1,3% -0,26 -6,1% 11,6% 1 007 kr              

1999 76 806 kr    118 464 kr 41 658 kr-    -  kr        266 kr   500 kr 8 274 kr    341 kr      500 kr -  kr       -0,70 2,1% -1,00 -7,2% 14,4% 549 kr                 

2000 112 600 kr 64 822 kr    47 778 kr    4 330 kr    322 kr   500 kr -  kr        248 kr      500 kr -  kr       -1,06 0,7% 0,14 -4,7% 8,2% 3 319 kr              

2001 94 028 kr    59 328 kr    34 700 kr    -  kr        291 kr   500 kr -  kr        240 kr      500 kr -  kr       -0,58 2,2% 0,64 -4,7% 14,8% 776 kr                 

2002 138 368 kr 101 677 kr 36 691 kr    16 686 kr 383 kr   500 kr 1 064 kr    305 kr      500 kr 33 kr        -1,33 1,6% 2,23 -12,8% 12,8% 350 kr                 

2003 255 292 kr 133 198 kr 122 094 kr 66 731 kr 634 kr   500 kr 14 602 kr 373 kr      500 kr 96 kr        -1,02 2,3% 1,46 -11,3% 15,2% 816 kr                 

2004 142 306 kr 144 536 kr 2 231 kr-      18 718 kr 394 kr   500 kr 19 472 kr 397 kr      500 kr 476 kr      -0,52 2,6% -0,24 -6,4% 16,2% -  kr                  

2005 166 777 kr 148 477 kr 18 300 kr    28 994 kr 445 kr   500 kr 21 164 kr 406 kr      500 kr 325 kr      -0,39 1,8% -1,24 -3,2% 13,2% 394 kr                 

2006 167 013 kr 104 461 kr 62 552 kr    28 642 kr 443 kr   500 kr 2 259 kr    311 kr      500 kr 509 kr      0,00 1,4% 1,90 2,1% 12,0% 1 633 kr              

2007 39 801 kr    64 439 kr    24 638 kr-    -  kr        211 kr   500 kr -  kr        248 kr      500 kr -  kr       -0,92 0,7% -0,70 -4,2% 8,2% -  kr                  

Genomsnitt 126 222 kr 119 898 kr 6 324 kr      15 683 kr 362 kr   500 kr 12 234 kr 349 kr      500 kr 152 kr      -0,97 1,4% 0,26 -5,8% 11,5% 1 357 kr              

Median 134 836 kr 125 663 kr 9 165 kr      14 578 kr 373 kr   500 kr 11 366 kr 357 kr      500 kr -  kr       -0,94 1,5% 0,03 -6,0% 12,4% 912 kr                 

SIMULERADE PORTFÖLJER 24 MÅNADER MED PRIS/SUBSTANSVÄRDESTRATEGI



Bilaga 2
P/DIV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr 100 000 kr -  kr        

1994 108 019 kr 118 259 kr 10 240 kr- 1 794 kr    309 kr   500 kr 8 186 kr    341 kr      500 kr -  kr       -1,34 0,8% 0,53 -5,1% 9,1% 4 641 kr              

1995 157 673 kr 156 959 kr 714 kr       23 076 kr 415 kr   500 kr 24 807 kr 424 kr      500 kr -  kr       -2,23 0,4% 1,88 -5,6% 6,5% 4 744 kr              

1996 162 814 kr 182 492 kr 19 678 kr- 24 871 kr 424 kr   500 kr 35 773 kr 479 kr      500 kr -  kr       -2,37 0,3% -0,40 -6,7% 5,5% 5 704 kr              

1997 83 223 kr    132 862 kr 49 639 kr- -  kr        269 kr   500 kr 14 458 kr 372 kr      500 kr -  kr       -1,18 0,4% 0,36 -2,9% 5,9% 4 636 kr              

1998 87 349 kr    148 593 kr 61 244 kr- -  kr        275 kr   500 kr 21 214 kr 406 kr      500 kr -  kr       -1,51 0,3% 0,29 -3,5% 5,3% 5 022 kr              

1999 100 289 kr 118 464 kr 18 175 kr- -  kr        294 kr   500 kr 8 274 kr    341 kr      500 kr -  kr       -1,29 0,3% -0,29 -3,8% 5,2% 5 048 kr              

2000 136 408 kr 64 822 kr    71 586 kr 13 372 kr 367 kr   500 kr -  kr        248 kr      500 kr -  kr       -2,18 0,1% 0,04 -4,4% 3,9% 6 074 kr              

2001 60 823 kr    59 328 kr    1 495 kr    -  kr        239 kr   500 kr -  kr        240 kr      500 kr 160 kr      -0,52 2,5% 1,16 -4,2% 15,7% 2 531 kr              

2002 111 590 kr 101 677 kr 9 913 kr    3 712 kr    319 kr   500 kr 1 064 kr    305 kr      500 kr -  kr       -1,03 1,3% 1,66 -7,3% 11,2% 3 747 kr              

2003 141 328 kr 133 198 kr 8 131 kr    16 368 kr 382 kr   500 kr 14 602 kr 373 kr      500 kr -  kr       -0,83 1,8% 1,18 -6,9% 13,4% 4 017 kr              

2004 124 958 kr 144 536 kr 19 579 kr- 9 591 kr    348 kr   500 kr 19 472 kr 397 kr      500 kr 24 kr        -0,40 1,5% 0,53 -2,7% 12,0% 3 451 kr              

2005 133 156 kr 148 477 kr 15 321 kr- 10 282 kr 351 kr   500 kr 21 164 kr 406 kr      500 kr 1 277 kr  -0,13 1,2% 1,26 0,6% 10,8% 11 293 kr           

2006 80 289 kr    104 461 kr 24 172 kr- -  kr        263 kr   500 kr 2 259 kr    311 kr      500 kr 1 087 kr  -0,56 0,9% -0,54 -3,1% 9,3% 6 659 kr              

2007 45 121 kr    64 439 kr    19 318 kr- -  kr        219 kr   500 kr -  kr        248 kr      500 kr -  kr       -0,93 0,4% 0,07 -2,3% 6,1% -  kr                  

Genomsnitt 109 503 kr 119 898 kr 10 395 kr- 7 362 kr    320 kr   500 kr 12 234 kr 349 kr      500 kr 182 kr      -1,18 0,9% 0,55 -4,1% 8,6% 4 826 kr              

Median 109 804 kr 125 663 kr 16 748 kr- 2 753 kr    314 kr   500 kr 11 366 kr 357 kr      500 kr -  kr       -1,10 0,6% 0,45 -4,0% 7,8% 4 693 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 24 MÅNADER MED PRIS/UTDELNINGSSTRATEGI



Bilaga 2
Pris
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr         

1994 127 600 kr  164 800 kr  37 200 kr-  11 068 kr  355 kr   500 kr  28 175 kr  441 kr       500 kr  -  kr       -1,02 1,6% 0,46 -6,0% 12,8% 2 630 kr              

1995 194 694 kr  219 760 kr  25 065 kr-  38 636 kr  493 kr   500 kr  51 779 kr  559 kr       500 kr  -  kr       -2,02 0,8% 0,24 -8,9% 8,8% 5 536 kr              

1996 126 442 kr  191 900 kr  65 457 kr-  9 931 kr     350 kr   500 kr  39 814 kr  499 kr       500 kr  323 kr      -1,28 0,9% -0,27 -5,9% 9,5% 4 444 kr              

1997 111 568 kr  204 015 kr  92 447 kr-  4 441 kr     322 kr   500 kr  45 017 kr  525 kr       500 kr  -  kr       -1,02 0,7% 0,13 -4,3% 8,2% 2 028 kr              

1998 78 788 kr     119 928 kr  41 140 kr-  -  kr         267 kr   500 kr  8 902 kr     345 kr       500 kr  -  kr       -1,00 0,8% -0,40 -4,4% 8,9% 1 594 kr              

1999 119 644 kr  104 546 kr  15 098 kr  8 007 kr     340 kr   500 kr  2 296 kr     311 kr       500 kr  -  kr       -1,05 0,6% -0,45 -5,3% 7,8% 1 800 kr              

2000 107 796 kr  46 598 kr     61 198 kr  2 919 kr     315 kr   500 kr  -  kr         221 kr       500 kr  -  kr       -0,94 1,0% -0,27 -5,6% 10,2% 1 799 kr              

2001 69 186 kr     79 731 kr     10 545 kr-  -  kr         252 kr   500 kr  -  kr         271 kr       500 kr  28 kr         -0,64 2,3% 0,35 -5,8% 15,3% 1 670 kr              

2002 140 563 kr  109 039 kr  31 524 kr  17 087 kr  385 kr   500 kr  4 226 kr     321 kr       500 kr  -  kr       -0,62 3,2% 2,27 -6,9% 17,9% 1 578 kr              

2003 168 157 kr  182 503 kr  14 346 kr-  29 616 kr  448 kr   500 kr  35 778 kr  479 kr       500 kr  -  kr       -1,27 1,8% 1,22 -12,9% 13,5% -  kr                   

2004 124 360 kr  169 429 kr  45 069 kr-  10 806 kr  354 kr   500 kr  30 163 kr  451 kr       500 kr  -  kr       -0,50 2,7% 1,64 -6,2% 16,4% -  kr                   

2005 93 149 kr     126 161 kr  33 012 kr-  -  kr         291 kr   500 kr  11 579 kr  358 kr       500 kr  -  kr       -0,49 1,8% -0,43 -4,6% 13,3% -  kr                   

2006 46 452 kr     86 768 kr     40 316 kr-  -  kr         221 kr   500 kr  -  kr         281 kr       500 kr  -  kr       -0,46 0,9% -0,52 -2,3% 9,5% -  kr                   

Genomsnitt 116 031 kr  138 860 kr  22 829 kr-  10 193 kr  338 kr   500 kr  19 825 kr  389 kr       500 kr  27 kr         -0,95 1,5% 0,30 -6,1% 11,7% 1 775 kr              

Median 119 644 kr  126 161 kr  33 012 kr-  8 007 kr     340 kr   500 kr  11 579 kr  358 kr       500 kr  -  kr       -1,00 1,0% 0,13 -5,8% 10,2% 1 670 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 36 MÅNADER MED PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGI



Bilaga 2
P/E
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr 100 000 kr -  kr        

1994 144 913 kr 164 800 kr 19 887 kr- 18 035 kr 390 kr   500 kr 28 175 kr 441 kr      500 kr -  kr       -0,96 1,7% 0,82 -5,4% 13,1% 3 721 kr              

1995 217 711 kr 219 760 kr 2 049 kr-    48 312 kr 542 kr   500 kr 51 779 kr 559 kr      500 kr -  kr       -1,89 0,6% 1,24 -6,4% 8,0% 6 025 kr              

1996 134 088 kr 191 900 kr 57 812 kr- 11 997 kr 360 kr   500 kr 39 814 kr 499 kr      500 kr -  kr       -1,61 0,4% 1,14 -3,9% 6,3% 6 955 kr              

1997 138 705 kr 204 015 kr 65 310 kr- 14 670 kr 373 kr   500 kr 45 017 kr 525 kr      500 kr -  kr       -1,15 0,3% 0,68 -2,5% 5,7% 5 349 kr              

1998 94 666 kr    119 928 kr 25 262 kr- -  kr        284 kr   500 kr 8 902 kr    345 kr      500 kr -  kr       -1,41 0,2% 0,61 -2,5% 4,9% 6 328 kr              

1999 143 305 kr 104 546 kr 38 759 kr 14 422 kr 372 kr   500 kr 2 296 kr    311 kr      500 kr -  kr       -0,85 0,3% 0,25 -1,9% 5,6% 10 526 kr           

2000 110 363 kr 46 598 kr    63 765 kr 759 kr       304 kr   500 kr -  kr        221 kr      500 kr -  kr       -1,30 0,3% 0,10 -3,3% 5,6% 9 395 kr              

2001 150 685 kr 79 731 kr    70 954 kr 18 188 kr 391 kr   500 kr -  kr        271 kr      500 kr -  kr       -1,50 0,2% 0,35 -3,5% 4,9% 9 138 kr              

2002 127 576 kr 109 039 kr 18 537 kr 9 408 kr    347 kr   500 kr 4 226 kr    321 kr      500 kr -  kr       -1,13 0,4% 0,58 -2,9% 6,3% 6 471 kr              

2003 186 500 kr 182 503 kr 3 998 kr    35 868 kr 479 kr   500 kr 35 778 kr 479 kr      500 kr 76 kr        -0,91 1,3% 0,74 -6,0% 11,2% 3 863 kr              

2004 175 911 kr 169 429 kr 6 482 kr    31 535 kr 458 kr   500 kr 30 163 kr 451 kr      500 kr -  kr       -0,30 1,8% 1,52 -1,9% 13,3% 3 288 kr              

2005 72 688 kr    126 161 kr 53 473 kr- -  kr        256 kr   500 kr 11 579 kr 358 kr      500 kr -  kr       -0,30 1,4% 0,90 -1,6% 12,0% 3 008 kr              

2006 46 793 kr    86 768 kr    39 975 kr- -  kr        221 kr   500 kr -  kr        281 kr      500 kr 9 kr           0,21 0,7% 6,38 3,8% 8,6% -  kr                  

Genomsnitt 134 146 kr 138 860 kr 4 713 kr-    15 630 kr 367 kr   500 kr 19 825 kr 389 kr      500 kr 7 kr           -1,01 0,8% 1,18 -2,9% 8,1% 5 697 kr              

Median 138 705 kr 126 161 kr 2 049 kr-    14 422 kr 372 kr   500 kr 11 579 kr 358 kr      500 kr -  kr       -1,13 0,4% 0,74 -2,9% 6,3% 6 025 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 36 MÅNADER MED P/E-TALSSTRATEGI



Bilaga 2
P/BV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr           

1994 193 916 kr  164 800 kr  29 116 kr    40 155 kr    501 kr   500 kr 28 175 kr  441 kr      500 kr 6 013 kr  -0,51 20,7% -1,11 -15,9% 45,5% 7 235 kr              

1995 189 458 kr  219 760 kr  30 302 kr-    35 729 kr    479 kr   500 kr 51 779 kr  559 kr      500 kr -  kr       -1,89 0,8% 0,43 -7,9% 8,8% 7 068 kr              

1996 119 630 kr  191 900 kr  72 270 kr-    7 395 kr       337 kr   500 kr 39 814 kr  499 kr      500 kr -  kr       -1,03 0,9% 0,89 -3,6% 9,6% 3 213 kr              

1997 102 936 kr  204 015 kr  101 079 kr-  -  kr           299 kr   500 kr 45 017 kr  525 kr      500 kr -  kr       -1,50 0,3% 0,08 -4,0% 5,4% 4 457 kr              

1998 84 691 kr    119 928 kr  35 237 kr-    -  kr           274 kr   500 kr 8 902 kr    345 kr      500 kr -  kr       -1,09 0,7% -0,38 -4,6% 8,3% 3 104 kr              

1999 104 471 kr  104 546 kr  75 kr-             1 362 kr       307 kr   500 kr 2 296 kr    311 kr      500 kr -  kr       -0,60 1,6% -0,55 -4,6% 12,5% 2 100 kr              

2000 161 023 kr  46 598 kr    114 425 kr  24 081 kr    420 kr   500 kr -  kr         221 kr      500 kr -  kr       -1,22 0,6% -0,28 -5,6% 7,8% 5 753 kr              

2001 65 655 kr    79 731 kr    14 075 kr-    -  kr           247 kr   500 kr -  kr         271 kr      500 kr -  kr       -0,40 4,8% 0,29 -4,9% 21,9% 1 419 kr              

2002 171 118 kr  109 039 kr  62 079 kr    30 059 kr    450 kr   500 kr 4 226 kr    321 kr      500 kr -  kr       -0,49 3,2% 3,00 -4,6% 17,9% 1 932 kr              

2003 348 229 kr  182 503 kr  165 726 kr  104 365 kr  822 kr   500 kr 35 778 kr  479 kr      500 kr -  kr       -0,96 2,1% 1,44 -9,7% 14,6% 6 032 kr              

2004 172 991 kr  169 429 kr  3 562 kr       30 347 kr    452 kr   500 kr 30 163 kr  451 kr      500 kr 150 kr      -0,35 2,3% 1,42 -3,3% 15,2% 3 282 kr              

2005 105 953 kr  126 161 kr  20 207 kr-    2 548 kr       313 kr   500 kr 11 579 kr  358 kr      500 kr 253 kr      -0,49 1,6% -0,16 -4,2% 12,6% 1 075 kr              

2006 200 771 kr  86 768 kr    114 003 kr  44 475 kr    522 kr   500 kr -  kr         281 kr      500 kr 1 981 kr  0,16 3,6% 1,82 5,0% 19,1% -  kr                  

Genomsnitt 155 449 kr  138 860 kr  16 590 kr    24 655 kr    417 kr   500 kr 19 825 kr  389 kr      500 kr 646 kr      -0,80 3,3% 0,53 -5,2% 15,3% 3 590 kr              

Median 161 023 kr  126 161 kr  75 kr-             24 081 kr    420 kr   500 kr 11 579 kr  358 kr      500 kr -  kr       -0,60 1,6% 0,29 -4,6% 12,6% 3 213 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 36 MÅNADER MED PRIS/SUBSTANSVÄRDESSTRATEGI



Bilaga 2
P/DIV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr 100 000 kr -  kr        

1994 147 047 kr 164 800 kr 17 753 kr- 17 543 kr 388 kr   500 kr 28 175 kr 441 kr      500 kr -  kr       -1,27 1,1% 0,49 -6,2% 10,5% 7 000 kr              

1995 194 585 kr 219 760 kr 25 175 kr- 36 959 kr 485 kr   500 kr 51 779 kr 559 kr      500 kr -  kr       -2,45 0,4% 0,71 -7,2% 6,5% 9 333 kr              

1996 150 690 kr 191 900 kr 41 209 kr- 17 886 kr 389 kr   500 kr 39 814 kr 499 kr      500 kr -  kr       -1,97 0,3% 0,52 -4,7% 5,6% 9 845 kr              

1997 112 225 kr 204 015 kr 91 791 kr- 2 128 kr    311 kr   500 kr 45 017 kr 525 kr      500 kr -  kr       -1,30 0,3% 0,50 -2,8% 5,3% 8 070 kr              

1998 78 286 kr    119 928 kr 41 642 kr- -  kr        258 kr   500 kr 8 902 kr    345 kr      500 kr -  kr       -1,22 0,4% 0,43 -3,4% 6,5% 7 098 kr              

1999 132 366 kr 104 546 kr 27 821 kr 9 810 kr    349 kr   500 kr 2 296 kr    311 kr      500 kr -  kr       -0,89 0,4% 0,03 -2,7% 6,3% 10 326 kr           

2000 117 183 kr 46 598 kr    70 585 kr 3 951 kr    320 kr   500 kr -  kr        221 kr      500 kr -  kr       -1,71 0,2% -0,03 -3,9% 4,6% 8 785 kr              

2001 99 754 kr    79 731 kr    20 023 kr -  kr        296 kr   500 kr -  kr        271 kr      500 kr -  kr       -0,60 1,6% 1,04 -3,7% 12,7% 3 193 kr              

2002 123 456 kr 109 039 kr 14 417 kr 7 976 kr    340 kr   500 kr 4 226 kr    321 kr      500 kr 97 kr        -0,79 1,2% 0,81 -4,5% 11,0% 5 782 kr              

2003 199 621 kr 182 503 kr 17 118 kr 41 293 kr 506 kr   500 kr 35 778 kr 479 kr      500 kr -  kr       -0,77 1,9% 1,30 -6,5% 13,9% 4 278 kr              

2004 147 648 kr 169 429 kr 21 781 kr- 18 317 kr 392 kr   500 kr 30 163 kr 451 kr      500 kr -  kr       -0,38 1,3% 1,15 -2,3% 11,4% 5 799 kr              

2005 120 955 kr 126 161 kr 5 206 kr-    5 533 kr    328 kr   500 kr 11 579 kr 358 kr      500 kr 34 kr        -0,53 0,6% 0,56 -2,1% 7,7% 8 905 kr              

2006 63 621 kr    86 768 kr    23 147 kr- -  kr        247 kr   500 kr -  kr        281 kr      500 kr 279 kr      -0,02 0,3% 2,14 1,9% 5,1% -  kr                  

Genomsnitt 129 803 kr 138 860 kr 9 057 kr-    12 415 kr 354 kr   500 kr 19 825 kr 389 kr      500 kr 32 kr        -1,07 0,8% 0,74 -3,7% 8,2% 6 801 kr              

Median 123 456 kr 126 161 kr 17 753 kr- 7 976 kr    340 kr   500 kr 11 579 kr 358 kr      500 kr -  kr       -0,89 0,4% 0,56 -3,7% 6,5% 7 098 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 36 MÅNADER MED PRIS/UTDELNINGSSTRATEGI



Bilaga 2
Pris

År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr            

1994 185 022 kr  231 459 kr  46 437 kr-     34 852 kr  474 kr   500 kr  56 804 kr  584 kr       500 kr  -  kr       -1,19 1,4% 0,42 -6,8% 11,7% 4 675 kr              

1995 178 641 kr  231 457 kr  52 817 kr-     29 997 kr  450 kr   500 kr  56 803 kr  584 kr       500 kr  -  kr       -1,49 1,4% 0,35 -8,5% 11,6% 9 598 kr              

1996 175 131 kr  303 635 kr  128 505 kr-  28 323 kr  442 kr   500 kr  87 803 kr  739 kr       500 kr  -  kr       -1,36 0,8% 0,19 -6,1% 9,1% 9 986 kr              

1997 110 117 kr  162 027 kr  51 910 kr-     2 795 kr     314 kr   500 kr  26 984 kr  435 kr       500 kr  185 kr      -0,82 0,7% 0,10 -2,9% 8,5% 4 594 kr              

1998 120 073 kr  105 781 kr  14 292 kr     7 812 kr     339 kr   500 kr  2 826 kr     314 kr       500 kr  -  kr       -1,28 0,5% -0,11 -4,7% 7,2% 2 683 kr              

1999 126 218 kr  76 921 kr     49 297 kr     10 080 kr  350 kr   500 kr  -  kr         267 kr       500 kr  -  kr       -0,84 0,6% -0,44 -3,5% 7,5% 3 548 kr              

2000 148 468 kr  62 670 kr     85 798 kr     20 070 kr  400 kr   500 kr  -  kr         245 kr       500 kr  -  kr       -0,50 2,5% -0,27 -3,9% 15,8% 2 539 kr              

2001 65 207 kr     87 912 kr     22 706 kr-     -  kr         249 kr   500 kr  -  kr         283 kr       500 kr  -  kr       -0,54 3,5% -0,27 -6,1% 18,8% 249 kr                  

2002 173 325 kr  146 874 kr  26 451 kr     31 140 kr  456 kr   500 kr  20 475 kr  402 kr       500 kr  -  kr       -0,62 2,8% 0,25 -6,1% 16,7% 1 620 kr              

2003 280 490 kr  215 600 kr  64 889 kr     74 476 kr  672 kr   500 kr  49 993 kr  550 kr       500 kr  -  kr       -0,67 2,9% 1,74 -7,1% 17,0% 7 885 kr              

2004 130 786 kr  143 188 kr  12 402 kr-     13 277 kr  366 kr   500 kr  18 892 kr  394 kr       500 kr  -  kr       -0,69 2,0% 1,23 -7,9% 14,3% 673 kr                  

2005 83 268 kr     108 170 kr  24 902 kr-     -  kr         274 kr   500 kr  3 853 kr     319 kr       500 kr  -  kr       -0,52 2,0% 1,17 -5,4% 14,1% 1 422 kr              

Genomsnitt 148 062 kr  156 308 kr  8 246 kr-       21 069 kr  399 kr   500 kr  27 036 kr  426 kr       500 kr  15 kr         -0,88 1,8% 0,36 -5,8% 12,7% 4 123 kr              

Median 139 627 kr  145 031 kr  17 554 kr-     16 673 kr  383 kr   500 kr  19 684 kr  398 kr       500 kr  -  kr       -0,76 1,7% 0,22 -6,1% 12,9% 3 116 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 48 MÅNADER MED PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGI



Bilaga 2
P/E
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr 100 000 kr -  kr           

1994 186 195 kr 231 459 kr 45 264 kr-    35 168 kr 476 kr   500 kr 56 804 kr 584 kr      500 kr -  kr       -1,15 1,4% 0,73 -6,2% 11,6% 5 111 kr              
1995 250 454 kr 231 457 kr 18 997 kr    61 516 kr 608 kr   500 kr 56 803 kr 584 kr      500 kr -  kr       -1,43 1,3% 0,72 -7,6% 11,5% 8 024 kr              
1996 117 979 kr 303 635 kr 185 657 kr- 3 732 kr    319 kr   500 kr 87 803 kr 739 kr      500 kr -  kr       -1,25 0,7% 0,78 -4,4% 8,6% 10 089 kr           
1997 112 679 kr 162 027 kr 49 349 kr-    2 111 kr    311 kr   500 kr 26 984 kr 435 kr      500 kr -  kr       -1,10 0,3% 0,84 -1,8% 5,3% 8 563 kr              
1998 101 287 kr 105 781 kr 4 494 kr-      -  kr        290 kr   500 kr 2 826 kr    314 kr      500 kr -  kr       -1,46 0,3% 0,50 -3,3% 5,3% 8 451 kr              
1999 108 885 kr 76 921 kr    31 964 kr    -  kr        294 kr   500 kr -  kr        267 kr      500 kr -  kr       -0,80 0,4% 0,37 -2,0% 6,1% 13 714 kr           
2000 195 955 kr 62 670 kr    133 285 kr 35 710 kr 479 kr   500 kr -  kr        245 kr      500 kr -  kr       -1,24 0,3% 0,10 -2,8% 5,5% 13 611 kr           
2001 230 682 kr 87 912 kr    142 770 kr 49 728 kr 549 kr   500 kr -  kr        283 kr      500 kr -  kr       -1,33 0,3% 0,16 -3,4% 5,5% 15 700 kr           
2002 223 595 kr 146 874 kr 76 721 kr    47 860 kr 539 kr   500 kr 20 475 kr 402 kr      500 kr -  kr       -1,46 0,3% 0,25 -3,4% 5,3% 12 960 kr           
2003 260 390 kr 215 600 kr 44 790 kr    64 305 kr 622 kr   500 kr 49 993 kr 550 kr      500 kr 24 kr        -1,00 0,7% 0,46 -3,9% 8,1% 11 489 kr           
2004 125 072 kr 143 188 kr 18 115 kr-    8 615 kr    343 kr   500 kr 18 892 kr 394 kr      500 kr 158 kr      -0,35 1,6% 0,89 -2,3% 12,6% 5 972 kr              
2005 76 677 kr    108 170 kr 31 494 kr-    -  kr        258 kr   500 kr 3 853 kr    319 kr      500 kr -  kr       -0,36 1,2% 1,40 -1,9% 10,9% 5 455 kr              

Genomsnitt 165 821 kr 156 308 kr 9 513 kr      25 729 kr 424 kr   500 kr 27 036 kr 426 kr      500 kr 15 kr        -1,08 0,7% 0,60 -3,6% 8,0% 9 928 kr              
Median 155 634 kr 145 031 kr 7 251 kr      21 892 kr 409 kr   500 kr 19 684 kr 398 kr      500 kr -  kr       -1,19 0,5% 0,61 -3,3% 7,1% 9 326 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 48 MÅNADER MED P/E-TALSSTRATEGI



Bilaga 2
P/BV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr            

1994 137 187 kr  231 459 kr  94 272 kr-     13 898 kr  369 kr   500 kr  56 804 kr  584 kr       500 kr  1 085 kr   -1,18 1,8% 0,15 -8,9% 13,6% 6 712 kr              
1995 167 791 kr  231 457 kr  63 667 kr-     23 789 kr  419 kr   500 kr  56 803 kr  584 kr       500 kr  -  kr       -1,70 1,1% 0,25 -8,8% 10,4% 13 202 kr            
1996 182 795 kr  303 635 kr  120 841 kr-  31 038 kr  455 kr   500 kr  87 803 kr  739 kr       500 kr  -  kr       -1,17 0,9% 0,35 -5,0% 9,7% 11 329 kr            
1997 116 680 kr  162 027 kr  45 348 kr-     4 993 kr     325 kr   500 kr  26 984 kr  435 kr       500 kr  -  kr       -0,84 0,5% 0,39 -2,0% 7,3% 5 854 kr              
1998 109 318 kr  105 781 kr  3 537 kr       1 146 kr     306 kr   500 kr  2 826 kr     314 kr       500 kr  -  kr       -1,61 0,3% 0,04 -4,4% 5,5% 7 449 kr              
1999 129 242 kr  76 921 kr     52 321 kr     9 492 kr     347 kr   500 kr  -  kr         267 kr       500 kr  -  kr       -0,91 0,5% -0,12 -3,4% 6,8% 7 943 kr              
2000 243 936 kr  62 670 kr     181 265 kr  58 373 kr  592 kr   500 kr  -  kr         245 kr       500 kr  -  kr       -1,31 0,4% -0,12 -4,5% 6,4% 8 824 kr              
2001 127 083 kr  87 912 kr     39 171 kr     9 718 kr     349 kr   500 kr  -  kr         283 kr       500 kr  -  kr       -1,12 0,8% -0,30 -5,8% 8,7% 5 256 kr              
2002 217 350 kr  146 874 kr  70 476 kr     48 698 kr  543 kr   500 kr  20 475 kr  402 kr       500 kr  -  kr       -0,72 2,0% 0,58 -5,9% 14,0% 4 765 kr              
2003 293 217 kr  215 600 kr  77 617 kr     77 696 kr  688 kr   500 kr  49 993 kr  550 kr       500 kr  -  kr       -0,57 2,8% 2,46 -5,2% 16,7% 13 115 kr            
2004 199 104 kr  143 188 kr  55 916 kr     38 841 kr  494 kr   500 kr  18 892 kr  394 kr       500 kr  -  kr       -0,52 2,1% 1,26 -5,6% 14,5% 9 470 kr              
2005 93 040 kr     108 170 kr  15 130 kr-     -  kr         287 kr   500 kr  3 853 kr     319 kr       500 kr  57 kr         -0,47 1,3% 1,19 -3,4% 11,4% 2 284 kr              

Genomsnitt 168 062 kr  156 308 kr  11 754 kr     26 473 kr  431 kr   500 kr  27 036 kr  426 kr       500 kr  95 kr         -1,01 1,2% 0,51 -5,2% 10,4% 8 017 kr              
Median 152 489 kr  145 031 kr  21 354 kr     18 844 kr  394 kr   500 kr  19 684 kr  398 kr       500 kr  -  kr       -1,02 1,0% 0,30 -5,1% 10,0% 7 696 kr              

SIMULERADE PORTFÖLJER 48 MÅNADER MED PRIS/SUBSTANSVÄRDESSTRATEGI



Bilaga 2
P/DIV
År Justerad Index Differens Skatt Courtage TK I_Skatt I_Courtage I_TK Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Varav utdelning
Start 100 000 kr  100 000 kr  -  kr            

1994 190 054 kr  231 459 kr  41 405 kr-     34 005 kr  470 kr   500 kr  56 804 kr  584 kr       500 kr  -  kr       -1,29 1,2% 0,38 -7,0% 10,9% 11 679 kr            
1995 169 954 kr  231 457 kr  61 504 kr-     24 557 kr  423 kr   500 kr  56 803 kr  584 kr       500 kr  -  kr       -1,71 1,0% 0,42 -8,4% 10,1% 13 577 kr            
1996 186 968 kr  303 635 kr  116 668 kr-  31 077 kr  455 kr   500 kr  87 803 kr  739 kr       500 kr  -  kr       -1,53 0,5% 0,53 -5,0% 7,4% 15 409 kr            
1997 117 703 kr  162 027 kr  44 324 kr-     3 256 kr     316 kr   500 kr  26 984 kr  435 kr       500 kr  -  kr       -1,04 0,3% 0,81 -1,7% 5,5% 10 922 kr            
1998 82 130 kr     105 781 kr  23 651 kr-     -  kr         256 kr   500 kr  2 826 kr     314 kr       500 kr  -  kr       -1,44 0,3% 0,36 -3,6% 5,6% 12 124 kr            
1999 114 550 kr  76 921 kr     37 629 kr     1 180 kr     306 kr   500 kr  -  kr         267 kr       500 kr  -  kr       -0,80 0,5% 0,07 -2,7% 6,9% 12 604 kr            
2000 176 104 kr  62 670 kr     113 434 kr  27 267 kr  436 kr   500 kr  -  kr         245 kr       500 kr  -  kr       -1,56 0,2% -0,04 -3,8% 5,0% 13 417 kr            
2001 175 079 kr  87 912 kr     87 166 kr     29 397 kr  447 kr   500 kr  -  kr         283 kr       500 kr  -  kr       -0,73 0,8% 1,09 -2,6% 9,1% 7 433 kr              
2002 309 145 kr  146 874 kr  162 272 kr  84 792 kr  724 kr   500 kr  20 475 kr  402 kr       500 kr  -  kr       -1,34 0,4% 0,29 -3,7% 5,9% 12 522 kr            
2003 263 504 kr  215 600 kr  47 904 kr     66 619 kr  633 kr   500 kr  49 993 kr  550 kr       500 kr  -  kr       -0,60 1,7% 1,26 -3,7% 13,2% 9 193 kr              
2004 140 759 kr  143 188 kr  2 429 kr-       13 424 kr  367 kr   500 kr  18 892 kr  394 kr       500 kr  -  kr       -0,42 1,4% 1,36 -2,9% 11,8% 10 304 kr            
2005 98 902 kr     108 170 kr  9 268 kr-       -  kr         282 kr   500 kr  3 853 kr     319 kr       500 kr  -  kr       -0,35 1,2% 1,02 -1,9% 11,1% 11 830 kr            

Genomsnitt 168 738 kr  156 308 kr  12 430 kr     26 298 kr  426 kr   500 kr  27 036 kr  426 kr       500 kr  -  kr       -1,07 0,8% 0,63 -3,9% 8,5% 11 751 kr            
Median 172 516 kr  145 031 kr  5 849 kr-       25 912 kr  430 kr   500 kr  19 684 kr  398 kr       500 kr  -  kr       -1,17 0,7% 0,48 -3,6% 8,2% 11 977 kr            

SIMULERADE PORTFÖLJER 48 MÅNADER MED PRIS/UTDELNINGSSTRATEGI
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BILAGA 3 

I följande bilagor ges mer detaljerad information kring beräkningar och tillvägagångssätt vid dessa.  

DESKRIPTIV STATISTIK 
 

12 MÅNADERS INVESTERINGSHORISONT 

Strategi 

Maximal 

portföljavkastning Risknivå 

Minimal 

portföljavkastning Risknivå 

Pris 96% 18,0% -41% 7,5% 
P/E 89% 15,2% -54% 13,4% 
P/BV 101% 29,0% -40% 40,2% 
P/DIV 112% 9,9% -42% 12,9% 

Tabell 1 Avkastning och risk för 12 månaders investeringshorisont 

24 MÅNADERS INVESTERINGSHORISONT 

Strategi 

Maximal 

portföljavkastning Risknivå 

Minimal 

portföljavkastning Risknivå 

Pris 79% 15,5% -55% 8,7% 
P/E 158% 13,7% -49% 6,3% 
P/BV 155% 15,2% -60% 8,2% 
P/DIV 63% 5,5% -55% 6,1% 

Tabell 2 Avkastning och risk för 24 månaders investeringshorisont 

36 MÅNADERS INVESTERINGSHORISONT 

Strategi 

Maximal 

portföljavkastning Risknivå 

Minimal 

portföljavkastning Risknivå 

Pris 95% 8,8% -54% 9,5% 
P/E 118% 8,0% -53% 8,6% 
P/BV 248% 14,6% -34% 21,9% 
P/DIV 100% 13,9% -36% 5,1% 

Tabell 3 Avkastning och risk för 36 månaders investeringshorisont 

48 MÅNADERS INVESTERINGSHORISONT 

Strategi 

Maximal 

portföljavkastning Risknivå 

Minimal 

portföljavkastning Risknivå 

Pris 180% 17,0% -35% 18,8% 
P/E 160% 8,1% 1% 10,9% 
P/BV 193% 16,7% 9% 11,4% 
P/DIV 209% 5,9% -18% 5,6% 

 Tabell 4 Avkastning och risk för 48 månaders investeringshorisont 
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ÄR PORTFÖLJERNA SIGNIFIKANTA? 
Idén är att testa om hypotesen att de konstruerade portföljernas avkastning under 

backtrackingperioden skiljer sig från indexportföljens. Om medelvärden skiljer sig åt 

signifikant innebär det att vi inte lyckats replikera indexportföljen och 

portföljkonstruktionen fungerar som avsett. Om signifikansnivån är lägre än fem procent (α 

= 0,05) anses nollhypotesen hålla. 

Steg 1: F-test 

För att avgöra vilket t-test (beroende på om datamängderna har lika varians eller olika 

varians) som ska utföras, görs för ett F-test för att bekräfta om datamängderna kan anses ha 

samma varians. F-testet testar följande hypotes: 

 H0: σportfölj i2  = σindexportfölj i2    för samtliga j 

H1: σportfölj i2  ≠ σindexportfölj i2    för samtliga j   

där  i = pris, P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 
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Steg 2: t-test 

Nu används t-testet för att undersöka huruvida medelavkastningen hos våra portföljer 

skiljer sig från indexportföljen: 

H0: Medelvärdet av avkastningen hos portföljstrategi i  ≠ Medelvärdet av avkastningen hos 

indexportföljen 

      för samtliga 

j 

H1: Medelvärdet av avkastningen hos portföljstrategi i = Medelvärdet av avkastningen hos 

indexportföljen 

      för samtliga 

j 

där  i = pris, P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 

Resultat 

12 mån 

Strategi 

Medelvärde 

portföljen 

Medelvärde 

Indexportföljen Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris -9,2% 1,4% 15 0,000 signifikant 

P/E -4,1% 1,4% 15 0,000 signifikant 

P/BV -6,1% 1,4% 15 0,001 signifikant 

P/DIV -5,5% 1,4% 15 0,000 signifikant 
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24 mån 

Strategi 

Medelvärde 

portföljen 

Medelvärde 

Indexportföljen Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris -6,8% 1,6% 14 0,000 signifikant 

P/E -3,2% 1,6% 14 0,000 signifikant 

P/BV -6,0% 1,6% 14 0,000 signifikant 

P/DIV -4,0% 1,6% 14 0,000 signifikant 

36 mån 

Strategi 

Medelvärde 

portföljen 

Medelvärde 

Indexportföljen Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris -6,1% 1,4% 13 0,000 signifikant 

P/E -2,9% 1,4% 13 0,000 signifikant 

P/BV -5,2% 1,4% 13 0,001 signifikant 

P/DIV -3,7% 1,4% 13 0,000 signifikant 

 

48 mån 

Strategi 

Medelvärde 

portföljen 

Medelvärde 

Indexportföljen Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris -5,8% 1,3% 12 0,000 signifikant 

P/E -3,6% 1,3% 12 0,000 signifikant 

P/BV -5,2% 1,3% 12 0,000 signifikant 

P/DIV -3,9% 1,3% 12 0,000 signifikant 

� Samtliga portföljer är således skiljda från indexportföljen under 

backtrackingperioden och därmed ändamålsenligt konstruerade 
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HYPOTESPRÖVNING FÖR FRAMGÅNG HOS STRATEGIERNA 
Från datasimuleringen (Bilaga 1) fås att majoriteten (38 av 60) av de testade portföljerna 

genererar sämre avkastning än indexportföljen. Samtidigt inses att portföljer som presterar 

bättre än indexportföljen presterar betydligt bättre eftersom medelvärdet för tre av 

strategierna är större än för indexportföljen. Vi bestämmer oss på grundval av detta för att 

testa följande hypotes enligt samma metod som ovan: 

Steg 1: F-test 

För att avgöra vilket t-test (beroende på om datamängderna har lika varians eller olika 

varians) som ska utföras, görs för ett F-test för att bekräfta om datamängderna kan anses ha 

samma varians. F-testet testar följande hypotes: 

 H0: σportfölj i2  = σindexportfölj i2    för samtliga j 

H1: σportfölj i2  ≠ σindexportfölj i2    för samtliga j   

där  i = pris, P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 

Steg 2: t-test 

Nu används t-testet för att undersöka huruvida medelavkastningen hos våra portföljer 

skiljer sig från indexportföljen: 

H0: Avkastningen hos portföljstrategi i  ≠ Avkastningen hos indexportföljen 

     för samtliga j 

H1: Avkastningen hos portföljstrategi i = Avkastningen hos indexportföljen 

     för samtliga j 

där  i = pris, P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 
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Resultatet sammanfattas nedan: 

För 12 månader: 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 97 005 kr 106 315 kr 15 0,20 

ej 

signifikant 

P/E 117 720 kr 106 315 kr 15 0,19 

ej 

signifikant 

P/BV 112 569 kr 106 315 kr 15 0,32 

ej 

signifikant 

P/DIV 114 943 kr 106 315 kr 15 0,24 

ej 

signifikant 

� Resultatet känns rimligt med tanke på tidigare forskning som säger att 

contrarianstrategier inte signifikant överpresterar på kortare investeringshorisonter. 

24 månaders strategier 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 103 080 kr 119 898 kr 14 0,13 

ej 

signifikant 

P/E 133 018 kr 119 898 kr 14 0,19 

ej 

signifikant 

P/BV 126 222 kr 119 898 kr 14 0,39 

ej 

signifikant 

P/DIV 109 503 kr 119 898 kr 14 0,23 

ej 

signifikant 

� Resultatet visar att vi inte heller på 24 månader kan påvisa signifikant 

överavkastning från någon av strategierna. Även detta resultat ligger i linje med 

tidigare forskning.   
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36 månaders strategier 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 116 031 kr 138 860 kr 13 0,12 

ej 

signifikant 

P/E 134 146 kr 138 860 kr 13 0,43 

ej 

signifikant 

P/BV 155 449 kr 138 860 kr 13 0,27 

ej 

signifikant 

P/DIV 129 803 kr 138 860 kr 13 0,33 

ej 

signifikant 

� Resultatet visar att vi inte heller på 36 månader kan påvisa signifikant 

överavkastning från någon av strategierna.  

48 månaders strategier 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj Observationer 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 148 062 kr 156 308 kr 12 0,42 

ej 

signifikant 

P/E 165 821 kr 156 308 kr 12 0,31 

ej 

signifikant 

P/BV 168 062 kr 156 308 kr 12 0,23 

ej 

signifikant 

P/DIV 168 738 kr 156 308 kr 12 0,28 

ej 

signifikant 

� Resultatet visar att vi inte heller på 48 månader kan påvisa signifikant 

överavkastning från någon av strategierna.  



 viii

FUNGERAR NYCKELTALSTRATEGIER BÄTTRE ÄN PRISFÖRÄNDRINGSSTRATEGI? 

Från datasimuleringen (se Bilaga 1) inses att nyckeltalsstrategierna tendensiellt uppvisar 

bättre resultat än prisförändringsstrategin och vi testar därför följande hypotes enligt samma 

metod som ovan:  

Steg 1: F-test 

För att avgöra vilket t-test (beroende på om datamängderna har lika varians eller olika 

varians) som ska utföras, görs för ett F-test för att bekräfta om datamängderna kan anses ha 

samma varians. F-testet testar följande hypotes: 

 H0: σportfölj i2  = σprisförändringsportfölj2    för samtliga j 

H1: σportfölj i2  ≠ σprisförändringsportfölj2    för samtliga j   

där  i = P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 

Steg 2: t-test 

Nu används t-testet för att undersöka huruvida medelavkastningen hos våra portföljer 

skiljer sig från indexportföljen: 

H0: Avkastningen hos portföljstrategi i  ≠ Avkastningen hos prisförändringsportföljen 

     för samtliga j 

H1: Avkastningen hos portföljstrategi i = Avkastningen hos prisförändringsportföljen 

     för samtliga j 

där  i = P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 
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Resultatet sammanfattas nedan: 

12 månader 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

prisportfölj Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

P/E 117 720 kr 97 005 kr 15 1,590 0,08 
ej 
signifikant 

P/BV 112 569 kr 97 005 kr 15 1,680 0,15 
ej 
signifikant 

P/DIV 114 943 kr 97 005 kr 15 1,287 0,10 
ej 
signifikant 

 

24 månader 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

prisportfölj Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

P/E 133 018 kr 103 080 kr 15 1,394 0,05 signifikant 

P/BV 126 222 kr 103 080 kr 15 1,635 0,11 
ej 
signifikant 

P/DIV 109 503 kr 103 080 kr 15 0,683 0,33 
ej 
signifikant 

36 månader 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

prisportfölj Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

P/E 134 146 kr 116 031 kr 15 1,354 0,12 
ej 
signifikant 

P/BV 155 449 kr 116 031 kr 15 3,424 0,05 signifikant 

P/DIV 129 803 kr 116 031 kr 15 0,989 0,19 
ej 
signifikant 

48 månader 

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

prisportfölj Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

P/E 165 821 kr 148 062 kr 15 1,335 0,24 
ej 
signifikant 

P/BV 168 062 kr 148 062 kr 15 1,159 0,21 
ej 
signifikant 

P/DIV 168 738 kr 148 062 kr 15 1,369 0,21 
ej 
signifikant 

 



 x 

PERIODVARIATION 
Fungerar de olika strategierna olika bra under olika tidsperioder? Vi testar de tre definierade 

tidsperioderna enligt följande hypotesprövning:  

Steg 1: F-test 

För att avgöra vilket t-test (beroende på om datamängderna har lika varians eller olika 

varians) som ska utföras, görs för ett F-test för att bekräfta om datamängderna kan anses ha 

samma varians. F-testet testar följande hypotes: 

 H0: σportfölj i2  = σindexportfölj2    för samtliga j 

H1: σportfölj i2  ≠ σindexportfölj2    för samtliga j   

där  i = pris, P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 

Steg 2: t-test 

Nu används t-testet för att undersöka huruvida medelavkastningen för de olika 

tidsperioderna hos våra portföljer skiljer sig från indexportföljens: 

H0: Avkastningen hos portföljstrategi i under period t ≠ Avkastningen hos indexportföljen 

under period t 

     för samtliga j 

H1: Avkastningen hos portföljstrategi i under period t = Avkastningen hos indexportföljen 

under period t     för samtliga 

j 

där  i = P/E, P/BV samt P/DIV  

där  j = 12, 24, 36, 48 månader 

där  t = 1 för 1994-2000, t=2 för 2000-2002 och t=3 för 2002-2006 



 xi 

Resultatet sammanfattas nedan: 

12 månader 

 1994-2000       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 100 128 kr 113 972 kr -12% 7 0,653 0,12 
ej 
signifikant 

P/E 119 585 kr 113 972 kr 5% 7 1,744 0,35 
ej 
signifikant 

P/BV 118 722 kr 113 972 kr 4% 7 3,809 0,41 
ej 
signifikant 

P/DIV 121 141 kr 113 972 kr 6% 7 0,134 0,23 
ej 
signifikant 

 

 2000-2002       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 71 220 kr 78 634 kr -9% 3 32,603 0,31 
ej 
signifikant 

P/E 101 176 kr 78 634 kr 29% 3 358,572 0,28 
ej 
signifikant 

P/BV 65 711 kr 78 634 kr -16% 3 3,499 0,02 signifikant 

P/DIV 86 300 kr 78 634 kr 10% 3 125,461 0,37 
ej 
signifikant 

 

2002-2006        

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 98 557 kr 102 628 kr -4% 4 4,720 0,41 
ej 
signifikant 

P/E 120 038 kr 102 628 kr 17% 4 6,476 0,24 
ej 
signifikant 

P/BV 113 277 kr 102 628 kr 10% 4 4,372 0,30 
ej 
signifikant 

P/DIV 114 781 kr 102 628 kr 12% 4 6,126 0,30 
ej 
signifikant 

 



 xii

24 månader 

 1994-2000       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 105 598 kr 131 779 kr -20% 7 0,558 0,08 
ej 
signifikant 

P/E 127 126 kr 131 779 kr -4% 7 0,804 0,40 
ej 
signifikant 

P/BV 109 074 kr 131 779 kr -17% 7 0,981 0,14 
ej 
signifikant 

P/DIV 119 397 kr 131 779 kr -9% 7 0,776 0,26 
ej 
signifikant 

 

 2000-2002       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 75 487 kr 75 276 kr 0% 3 0,958 0,48 
ej 
signifikant 

P/E 125 103 kr 75 276 kr 66% 3 0,492 0,02 signifikant 

P/BV 114 999 kr 75 276 kr 53% 3 0,935 0,05 signifikant 

P/DIV 102 941 kr 75 276 kr 37% 3 2,799 0,17 
ej 
signifikant 

 

2002-2006        

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 100 562 kr 108 017 kr -7% 4 3,142 0,43 
ej 
signifikant 

P/E 138 909 kr 108 017 kr 29% 4 3,300 0,15 
ej 
signifikant 

P/BV 143 369 kr 108 017 kr 33% 4 3,383 0,12 
ej 
signifikant 

P/DIV 99 609 kr 108 017 kr -8% 4 1,072 0,34 
ej 
signifikant 

 



 xiii

36 månader 

 1994-2000       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 123 790 kr 150 221 kr -18% 7 0,320 0,17 
ej 
signifikant 

P/E 140 536 kr 150 221 kr -6% 7 0,386 0,37 
ej 
signifikant 

P/BV 136 589 kr 150 221 kr -9% 7 0,505 0,32 
ej 
signifikant 

P/DIV 133 198 kr 150 221 kr -11% 7 0,341 0,27 
ej 
signifikant 

 

 2000-2002       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 105 848 kr 78 456 kr 35% 3 1,308 0,19 
ej 
signifikant 

P/E 129 541 kr 78 456 kr 65% 3 0,419 0,04 signifikant 

P/BV 196 123 kr 78 456 kr 150% 3 3,470 0,11 
ej 
signifikant 

P/DIV 220 109 kr 78 456 kr 181% 3 0,155 0,07 
ej 
signifikant 

 

2002-2006        

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 131 557 kr 146 783 kr -10% 4 1,633 0,27 
ej 
signifikant 

P/E 121 894 kr 146 783 kr -17% 4 2,329 0,35 
ej 
signifikant 

P/BV 199 812 kr 146 783 kr 36% 4 4,966 0,09 
ej 
signifikant 

P/DIV 131 060 kr 146 783 kr -11% 4 1,485 0,45 
ej 
signifikant 

 



 xiv 

48 månader 

 1994-2000       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 149 096 kr 167 707 kr -11% 7 0,115 0,31 
ej 
signifikant 

P/E 153 348 kr 167 707 kr -9% 7 0,400 0,37 
ej 
signifikant 

P/BV 155 278 kr 167 707 kr -7% 7 0,269 0,38 
ej 
signifikant 

P/DIV 148 209 kr 167 707 kr -12% 7 0,220 0,31 
ej 
signifikant 

 

 2000-2002       

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 129 000 kr 99 152 kr 30% 3 1,717 0,25 
ej 
signifikant 

P/E 216 744 kr 99 152 kr 119% 3 0,180 0,01 signifikant 

P/BV 196 123 kr 99 152 kr 98% 3 2,009 0,04 signifikant 

P/DIV 220 109 kr 99 152 kr 122% 3 3,184 0,05 signifikant 

 

2002-2006        

Strategi 

Avkastning 

portföljen 

Avkastning 

indexportfölj 

Procentuell 

förändring Observationer F-test 

t-test 

signifikansnivå Resultat 

Pris 166 967 kr 153 458 kr 9% 4 3,529 0,39 
ej 
signifikant 

P/E 171 433 kr 153 458 kr 12% 4 3,021 0,47 
ej 
signifikant 

P/BV 200 678 kr 153 458 kr 31% 4 3,370 0,24 
ej 
signifikant 

P/DIV 203 077 kr 153 458 kr 32% 4 2,438 0,42 
ej 
signifikant 

 



Bilaga 4
12 mån

Strategi Resultat Index Skatt Courtage TK Indexkost. Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Utdelning

Pris 28 367 kr 322 739 kr 49 766 kr 3 707 kr 6 242 kr 97 288 kr 1 995 kr -0,93 1,5% -0,07 -7,1% 12,3% 7 819 kr

P/e-tal 378 627 kr 322 739 kr 448 507 kr 12 590 kr 19 292 kr 97 288 kr 23 408 kr -1,01 0,7% 0,87 -5,1% 8,3% 52 813 kr

P/substansvärde 189 640 kr 322 739 kr 278 699 kr 10 689 kr 16 872 kr 97 288 kr 11 269 kr -0,82 2,8% 0,36 -6,8% 16,9% 15 003 kr

P/Utdelning 326 743 kr 322 739 kr 532 337 kr 15 025 kr 23 608 kr 97 288 kr 27 197 kr -1,08 0,7% 0,47 -6,5% 8,1% 125 569 kr

24 mån

Strategi Resultat Index Skatt Courtage TK Indexkost. Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Utdelning

Pris 68 569 kr 347 729 kr 57 139 kr 2 373 kr 3 914 kr 108 075 kr 61 kr -0,91 1,3% -0,26 -5,9% 11,2% 7 803 kr

P/e-tal 470 352 kr 347 729 kr 312 158 kr 6 791 kr 9 887 kr 108 075 kr 3 811 kr -0,95 0,4% 0,99 -3,2% 6,5% 65 206 kr

P/substansvärde 318 567 kr 347 729 kr 178 553 kr 4 023 kr 5 752 kr 108 075 kr 2 207 kr -0,94 1,6% 0,03 -5,4% 12,6% 13 995 kr

P/Utdelning 151 285 kr 347 729 kr 114 780 kr 3 318 kr 5 343 kr 108 075 kr 2 444 kr -1,14 0,6% 0,73 -4,1% 7,8% 51 171 kr

36 mån

Strategi Resultat Index Skatt Courtage TK Indexkost. Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Utdelning

Pris 149 975 kr 357 023 kr 63 479 kr 2 078 kr 3 210 kr 112 087 kr 14 kr -0,93 1,5% 0,36 -6,1% 12,0% 674 kr

P/e-tal 306 029 kr 357 023 kr 160 726 kr 3 030 kr 4 312 kr 112 087 kr 69 kr -0,96 0,9% 1,15 -3,0% 8,6% 3 216 kr

P/substansvärde 885 335 kr 357 023 kr 372 359 kr 4 792 kr 5 080 kr 112 087 kr 11 634 kr -0,76 4,8% 0,38 -6,2% 18,1% 2 049 kr

P/Utdelning 255 935 kr 357 023 kr 123 788 kr 2 579 kr 3 811 kr 112 087 kr 451 kr -1,02 0,8% 0,74 -3,8% 8,6% 3 448 kr

48 mån

Strategi Resultat Index Skatt Courtage TK Indexkost. Blankning Sharpe Variance Beta Mean Sigma Utdelning

Pris 354 338 kr 328 596 kr 126 058 kr 1 896 kr 2 285 kr 99 816 kr 46 kr -0,77 1,7% 0,22 -6,1% 12,9% 3 707 kr

P/e-tal 405 059 kr 328 596 kr 171 403 kr 2 087 kr 2 525 kr 99 816 kr 108 kr -1,17 0,5% 0,64 -3,1% 6,8% 6 134 kr

P/substansvärde 496 897 kr 328 596 kr 197 019 kr 2 249 kr 2 457 kr 99 816 kr 292 kr -1,04 1,0% 0,30 -5,1% 10,0% 8 195 kr

P/Utdelning 415 703 kr 328 596 kr 178 090 kr 2 041 kr 2 438 kr 99 816 kr 0 kr -1,07 0,7% 0,48 -3,7% 8,2% 8 572 kr
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