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Abstract 
 

 

Title:  Technical analysis – Is the trend your friend? 

Authors:  David Bagge and Erik Rolander 

Mentor:  Göran Hägg 

 

Background: Trading based on technical analysis has its roots in the U.S. financial 

industry where it has long been common practice, in Sweden however the trading style 

has not had the same impact. Based on the results from the preliminary study we believe 

this is about to change and that the topic therefore requires further studying. Several 

online stockbrokers today provide information and tools for technical analysis to their 

clients. As the list of indicators to use for creating strategies is so immense it is 

interesting for an investor to know what actually could be the basis for a profitable 

investment strategy. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine and analyze the returns from trading 

strategies, based on technical analysis, which professionals use when investing in 

Nordic shares.  

 

Method: The strategies that will be studied are derived from a preliminary study that 

was carried out before any work on this study began. The purpose of this preliminary 

study was to determine which strategies professionals use. The way we examine the 

different strategies is with a trading model built in Microsoft Excel which calculates buy 

and sell signals depending on which strategy is studied and then evaluates this in 

comparison with the buy and hold strategy. Testing has been carried out on 15 years of 

historical data on the most actively trades shares in Sweden, Denmark, Finland and 

Norway. The data material was divided in five different periods which were tested 

separately and combined. The study included six trading strategies, six time periods and 

five countries and consequently tested 144 different combinations of phases, markets 

and strategies. 

 

Conclusion: We conclude that the results of our study are unambiguous as to how the 

investigated strategies performed in comparison with the buy and hold strategy. Overall 

there is a very small percentage of the studied strategies that generated excess returns in 

so many cases that the strategy might be considered to be good in the long term. There 

were clear differences between how strategies performed during different market trends, 

and when the strategies were tested on the entire data set which included both ups and 

downs there were no longer any clear connection to what strategies were viable. There 

were also some differences concerning the return of the various strategies but since they 

all performed so poorly none of them should be recommended to an investor. The study 

also shows that there is no big difference in how the strategies performed on the 

different Nordic markets.  

 

Keywords: Technical analysis, trading strategies, professionals, excess return. 
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Sammanfattning 
 

 

Titel:  Teknisk analys – Är det en lönsamt att vara trendig? 

Författare:  David Bagge och Erik Rolander 

Handledare:  Göran Hägg 

 

Bakgrund: Handel utifrån teknisk analys har sitt ursprung i den amerikanska 

finansbranschen där den länge varit vanligt förekommande, men Sverige har den inte 

haft samma genomslag. Vi anser, med förstudien som bakgrund att är på väg att 

förändras och därmed ett intressant ämne att studera vidare. Flera nätmäklare 

tillhandahåller idag information och verktyg för teknisk analys till sina kunder. Då det 

finns en uppsjö av verktyg att använda sig av är det intressant för en investerare att veta 

vilka som faktiskt kan ligga till grund för en lönsam investeringsstrategi. 

 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka och analysera avkastningen från 

handelsstrategier, grundade på teknisk analys, som professionella aktörer använder sig 

av vid investeringsbeslut i enskilda nordisk aktier. 

 

Genomförande: De strategier som kommer studeras grundar sig på en förstudie som 

genomfördes innan arbetet med denna studie påbörjades. Syftet med förstudien var att ta 

reda på vilka strategier professionella aktörer använder sig av. Själva genomförandet av 

studien är uppbyggd kring en handelsmodell i Microsoft Excel som beräknar köp- och 

säljsignaler beroende på vilken strategi som testas och sedan utvärderar denna jämfört 

med buy and hold strategin. Tester har gjorts på 15 års historisk data för de mest 

omsatta aktierna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Tidsperioden delades in i fem 

faser vilka testades separat och dessutom testades hela perioden. Studien omfattade sex 

strategier och följaktligen testades 144 olika kombinationer av faser, marknader och 

strategi. 

 

Slutsats: Vi kan konstatera att resultaten från vår studie är entydiga vad det gäller hur 

de undersökta strategierna presterade jämfört med buy and hold strategin. Sammantaget 

var de en liten andel som lyckades generera en överavkastning i så pass många fall att 

den strategin skall anses vara bra på lång sikt. Det fanns tydliga skillnader i hur de 

undersökta strategierna presterade under olika marknadstrender, men när strategierna 

testades på hela datamaterialet där det ingår både upp- och nedgångar fanns inte längre 

några tydliga samband för vilka strategier som var lönsamma. Det fanns även vissa 

skillnader gällande den avkastning som de olika strategierna genererade, men då 

samtliga presterade så pass dåligt bör en investera inte ägna sig åt någon av dem. Vidare 

visar studien på att det inte är några större skillnader mellan de nordiska marknaderna 

när det kommer till hur väl de olika strategierna presterar. 

 

Nyckelord: Teknisk analys, handelsstrategier, professionella aktörer, överavkastning. 
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Förord  
 

Under arbetets gång har det funnits flera personer som hjälpt till med idéer och agerat 

som bollplank. Till och börja med vill vi tacka vår handledare Göran Hägg som bidragit 

med vägledning och idéer under arbetets gång. Ett stort tack vill vi även rikta till  

Inger Asp för den hjälp vi fått med de statistiska beräkningar som ingår i studien. Vi vill 

även uttrycka vår tacksamhet till de respondenter som deltagit i förstudien med sina 

kunskaper och sin expertis inom ämnet, utan deras deltagande hade studien inte varit 

möjlig att genomföra. Avslutningsvis vill vi tacka deltagarna vid de seminariegrupper 

som bidragit med konstruktiv kritik och en utomståendes syn på studiens utformning. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra flickvänner för deras stöd och förståelse under 

våren. Tack! 
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1  Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

Handel utifrån teknisk analys har sitt ursprung i den amerikanska finansbranschen där 

den varit vanligt förekommande under en längre tid. I Sverige har den tekniska analysen 

hittills inte haft samma genomslag.
1
I den förstudie som föreligger denna undersökning 

framkom att svenska professionella aktörer idag använder sig av teknisk analys för att 

välja tidpunkt för sina investeringar, samt att de även använder handelsstrategier som är 

helt baserad på teknisk analys
2
. Även flera nätmäklare och finansiella databaser 

tillhandahåller information och verktyg för teknisk analys till sina kunder
3
. På sin 

hemsida tillhandahåller exempelvis nätmäklaren Nordnet bland annat de tekniska 

strategierna Moving Average, Bollinger band och Price rate of change
4
.  

 

Enligt förstudien används handelsstrategier baserade på teknisk analys och det finns 

även ett alternativt användningsområde, nämligen som riskhantering. Teknisk analys 

kan användas för att ge investeraren signaler om när denne bör kliva ur sina positioner 

då marknaden står inför ett trendbrott som eventuellt kan leda till stora förluster. Ett 

exempel när teknisk analys skulle kunnat ha använts för att bespara investerare från den 

efterföljande nedgången var när Dow Jones Industrial Average
5
 gjorde en historiskt stor 

och snabb nedgång i oktober år 1987. Fredagen den 16 oktober föll DJIA under sitt 200 

dagars ’Moving Average’
6
 för första gången på fem år. Samma dag sjönk aktiekurserna 

i snitt med 4,6 procent, vilket i sig var en historisk stor nedgång och som endast inträffat 

tre gånger sedan 1955. Måndagen därpå föll det amerikanska indexet med ytterligare 23 

procent.
7
 

                                                 
1
 Olbert L, (1992), s. 70.   

2
 Se förstudie appendix 1. 

3
 Se Avanza (2010), Nordnet (2010) och Reuters (2010). 

4
 Dessutom finns Williams % R, Relative Strength Index, Moving Average Convergence- Divergence, 

Momentum och Stochastic. 
5
 Dow Jones Industrial Average kommer fortsättningsvis förkortas DJIA. 

6
 Moving average är detsamma som glidande medelvärde och används för att identifiera trender i 

aktiemarknaden. Fortsättningsvis används förkortningen MA. Förklaras vidare under avsnitt 2.2. 
7
 Reuters 3000 Xtra 5.1. 
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När en trend bryts indikerar detta en sälj- eller en köpsignal och när DJIA föll igenom 

sitt 200 dagars MA utlöstes en säljsignal, vilken för de aktörer som hann reagera snabbt, 

besparade dem från den efterföljande nedgången.
8
  

 

Utifrån denna bakgrund anser vi att användandet av teknisk analys håller på att breda ut 

sig både bland professionella aktörer och småsparare. En fråga investerare bör ställa sig 

innan de väljer att använda sig av teknisk analys som riskhanteringsinstrument eller för 

handelsstrategier är ifall det kan bidra till att skapa en högre avkastning än att inneha 

aktier på lång sikt, så kallad ’buy and hold’. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är allmänt känt att korttidshandeln med aktier har ökat i takt med att aktiehandeln 

via Internet vuxit de senaste åren. En central fråga är huruvida det är en lönsam strategi 

att använda sig av korttidshandel baserad på teknisk analys. Det är även denna fråga 

som en stor del av forskningen har ägnat sig åt, om teknisk analys kan generera en 

överavkastning jämfört med buy and hold. 

 

En omfattande studie inom teknisk analys är den som Brock, Lakonishok och LeBaron 

genomförde år 1992. De undersökte möjligheten till överavkastning genom användandet 

av MA på DJIA mellan åren 1897 och 1985. Deras resultat visar på att det går att uppnå 

överavkastning genom teknisk analys.
9
 När Hudson, Dempsey och Keasey år 1996 

upprepade denna strategi på aktiemarknaden i Storbritannien misslyckades de med att 

uppnå överavkastning. Det särskiljande med deras studie var dock att de tog hänsyn till 

transaktionskostnader, vilket fick följden att handel baserad på MA inte genererade en 

högre avkastning än buy and hold strategin.
10

 

 

                                                                                                                                               
 
8
 Tvede L, (1999), s.151-155. 

9
 Brock et al. (1992), s. 1731−1764. 

10
 Hudson et al. (1996), s.1121-1132. 
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Ytterligare en studie genomfördes år 2005 av Fifield, Power och Sinclair där de 

undersökte handelsstrategier baserade på teknisk analys på elva europeiska 

aktiemarknader. Deras resultat visar på att strategierna fungerade bättre i 

utvecklingsländer än på mer mogna aktiemarknader och detta kan enligt dem bero på 

skillnader i marknadseffektivitet hos dessa marknader.
11

  

 

Det har även genomförts tidigare studier som undersökt de enskilda aktiemarknaderna i 

Norden
12

. Exempelvis genomförde Frennberg och Hansson år 1993 en studie där de 

undersökte ifall det fanns mönster i aktieprissättning på den svenska aktiemarknaden. 

Deras studie visar på att det är möjligt att urskilja mönster och att det därmed borde vara 

möjligt att utveckla handelsstrategier som utnyttjar dessa.
13

 Även Byström och 

Holgersson undersökte år 2007 den svenska aktiemarknaden. De jämförde de tre 

handelsstrategierna MA, Relative Strength Index, samt Bollinger band
14

 med en buy 

and hold strategi på de tre aktielistorna på Stockholmsbörsen och analyserade om det 

fanns skillnader i avkastningen beroende på bolagets storlek.
15

 Deras slutsats är att det 

inte går att påvisa överavkastning från någon av de tre strategierna och de finner heller 

inte någon skillnad mellan de olika aktielistorna. 

 

En svaghet med studierna ovan är att de valt att undersöka hur strategierna fungerar på 

aktieindex, vilket enligt förstudien inte överrensstämmer med hur det går till i praktiken. 

Det kan vara svårt för en investerare att placera direkt i aktieindex. En möjlighet kan 

vara att köpa de underliggande aktierna, men då uppstår problemet att signalerna som 

den tekniska analysen genererat på index inte alltid stämmer på de enskilda tillgångarna. 

Detta är även något som Fifeld et al. nämner som tänkbar fortsatt forskning inom ämnet. 

De menar att det är intressant att se ifall deras slutsatser kring index även är 

applicerbara på de enskilda aktierna
16

. 

 

                                                 
11

 Fifield et al. (2005), s. 531. 
12

 Med Norden menas aktiemarknaden i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 
13

 Frennberg P, Hansson B. (1993), s. 175. 
14

 Fortsättningsvis benämns dessa MA, RSI samt BB. För vidare förklaring av begreppen se kapitel 2. 
15

 Byström E, Holgersson L, (2007), s. 3. 
16

 Fifield et al. (2005), s. 545. 
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Ytterligare en problematik gällande studerandet av teknisk analys är data-mining. Med 

detta menas att författaren provar sig fram tills denne finner en strategi eller en specifik 

inställning av en förutbestämd strategi som resulterar i det författaren eftersträvar. Då 

majoriteten av de studier vi tagit del av inte har motiverat sina val av strategier de 

utvärderat, ser vi att problematiken med data-mining kan ha påverkat resultaten. Att 

utvärdera strategier som enbart beskrivs i litteraturen eller som är förvalda hos 

nätmäklarna, utan att faktiskt gå till marknadens aktörer och undersöka vilka de 

använder i sitt arbete, anser vi vara en brist hos flertalet studier.  

 

En tredje svaghet är det smala urvalet av marknader som studerats. Flera av 

undersökningarna som genomförts har endast testat en marknad och inte gjort några 

jämförelser mellan olika länder. Då det idag är i stort sett lika enkelt för en investerare 

att placera sitt kapital på närliggande aktiemarknader kan det vara av intresse för denne 

att se ifall det finns några skillnader i hur strategierna presterar i olika länder. 

 

Ett generellt problem vid studier av denna karaktär är att det inte är möjligt att falsifiera 

teknisk analys, alltså att det är omöjligt att bevisa att teknisk analys inte lämpar sig för 

handelsstrategier. Då det finns en oändlig kombination av inställningar att basera sina 

strategier på kan förespråkaren av teknisk analys alltid hävda att undersökningen 

genomförts på fel sätt eller med fel inställningar. 

 

I denna studie skall vi försöka komma runt de svagheter som vi anser att tidigare studier 

haft. Detta görs genom att använda en förstudie som grund för valet av strategier att 

studera och genom att endast uttala oss om hur dessa presterade håller vi oss undan 

problematiken med falsifiering. Den största svagheten gällande majoriteten av de 

studier vi tagit del av är att de endast valt att studera hur strategierna presterade på 

aktieindex. Därför kommer denna studie att studera de underliggande aktierna inom 

olika index och därmed testa hur strategierna fungerar på enskilda aktier. När det gäller 

data-mining löses denna problematik med att endast studera de strategier som 

professionella aktörer i förstudien uppgav att de använder sig av. Dessa var MA, RSI, 
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BB samt MACD
17

. Genom detta finns inte risken att strategier testas tills det uppvisar 

positiva resultat för teknisk analys. Vi väljer även att studera aktiemarknaderna i 

Sverige samt dess tre grannländer för att kunna uttala oss om eventuella skillnader och 

analysera vad dessa kan bero på.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera avkastningen från 

handelsstrategier, grundade på teknisk analys, som professionella aktörer använder sig 

av vid investeringsbeslut i enskilda nordiska aktier. 

 

 

1.4 Frågeställningar  

 Hur presterar de undersökta strategierna jämfört med en buy and hold strategi?  

 Hur väl presterar de valda strategierna under olika marknadstrender? 

 Skiljer sig resultatet av valda strategier åt mellan nordiska marknaderna?  

 Hur skiljer sig avkastningen åt mellan de studerade handelsstrategierna? 

   

1.5 Avgränsningar och genomförande 

Inom teknisk analys finns en uppsjö av olika strategier som genererar köp- och 

säljsignaler. Strategiernas inställningar kan även justeras efter användarens egna 

preferenser. Vi har därmed valt att avgränsa oss till de strategier och inställningar som 

professionella aktörer använder sig av. Den förstudie som genomfördes innan arbetets 

början undersökte vilka dessa strategier var och det är följaktligen dessa som kommer 

utvärderas i denna studie. 

 

Den tidsperiod studien avser att undersöka är mellan 1 januari 1995 och 31 december 

2009. Perioden valdes då den omfattar ett långt datamaterial med både upp- och 

nedgångsfaser. Varför perioden inte sträcker sig längre tillbaka i tiden beror på att 

                                                 
17

 MACD är en förkortning av Moving Average Convergence-Divergence, se vidare förklaring avsnitt 2.3 
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kursinformationen för de inkluderade aktierna var så pass ofullständig innan år 1995. 

Att undersöka ett längre datamaterial hade därmed inte bidragit till studiens 

tillförlitlighet. 

 

Uppsatsen är vidare avgränsad till att vi endast ämnar studera de mest omsatta aktierna 

på de nordiska marknaderna. Vi kommer applicera handelsstrategierna på de aktier som 

ingår i börslistorna OMXS30 som är de 30 mest handlade bolagen på 

Stockholmsbörsen, OMXC20 som är uppbyggt av de 20 mest handlade bolagen på 

börsen i Köpenhamn, Helsingforsbörsens index OMXH25 som innefattar de 25 mest 

handlade aktier samt OBX som består av de 25 mest omsatta aktierna på Oslobörsen.
18

  

Anledningen till att vi valde att studera just dessa bolag är att samtliga handlas dagligen 

till stora volymer vilket är viktigt för att teknisk analys inte skall ge felaktiga signaler.
19

 

 

1.6 Forskningsbidrag 

Vårt bidrag till forskningen på ämnet kommer vara den unika verklighetsförankring som 

uppsatsen får i samband med att de strategier som utvärderas är de som används på 

marknaden. Detta kombinerat med den långa tidsperiod som studeras gör att strategierna 

kommer utvärderas under både upp- och nedgångsfaser. Dessutom särskiljer sig vår 

studie då strategierna appliceras på enskilda aktier, vilket endast ett fåtal tidigare gjort. 

Vi hoppas även kunna öka kunskapen kring hur strategier som bygger på teknisk analys 

fungerar rent praktiskt på de nordiska marknaderna.  

 

En hel del av det material som finns att tillgå på ämnet är av populärvetenskaplig 

karaktär och detta motiverar genomförandet av vår studie då vi ökar den akademiska 

kunskapen inom teknisk analys. 

  

                                                 
18

 Nasdaq OMX Nordic (2010). 
19

 Murphy J, (1999), s. 158. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel.  

 

ii. I kapitel två behandlas metoder för teknisk analys, där läsaren ges en 

genomgång av de handelsstategier vi kommer att använda i studien samt hur 

dessa är beräknade.  

 

iii. Kapitel tre presenterar sex tidigare studier i ämnet, vilka både uppvisar positiva 

och negativa resultat för handel med teknisk analys.  

 

iv. I det fjärde kapitlet ges en ingående förklaring av hur studien genomförts, vilka 

beräkningsmetoder vi använt och kommentarer till alternativa angreppssätt. 

Därefter redogörs för det datamaterial som ligger till grund för undersökningen 

samt problematik kring detta. Vidare följer en beskrivning av de statistiska tester 

som genomförts och avslutningsvis tas en diskussion kring eventuell 

metodkritik, studiens tillförlitlighet samt generaliserbarhet.  

 

v. Kapitel fem utgörs av en presentation av studiens utfall indelat per tidsperiod 

samt en sammanfattning av resultaten.  

 

vi. I det sjätte kapitlet analyseras resultaten och en allmän diskussion förs kring 

studiens utfall. 

 

vii. I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och svar på 

studiens frågeställningar. Det framförs även förslag på fortsatta studier i ämnet 

och kapitlet avslutas med några sammanfattande kommentarer. 
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2 Metoder för Teknisk Analys 
Denna presentation bygger till stor del på populärvetenskaplig litteratur inom ämnet, 

detta eftersom teknisk analys länge har setts med skepsis inom den akademiska världen 

och det därmed är ont om fackvetenskaplig litteratur på ämnet.  

 

Grunderna till teknisk analys lades redan i slutet av 1800-talet av Charles Dow, senare 

grundaren av Dow Jones index, när han publicerade sina teorier i en artikelserie i Wall 

Street Journal. En av grundstenarna med teknisk analys är uppdelningen i olika 

marknadstrender som enligt Dow-teorin i sin tur är uppdelade i tre simultana krafter, där 

den första är den primära trenden som svänger över flera år. Den sekundära trenden är 

en motreaktion till den primära och svänger mellan några veckor till några månader. De 

dagliga svängningarna är slutligen den tredje komponenten.
20

  

 

Teorin delar också upp marknadstrenden i antingen ’bullish’ eller ’bearish’. Det första 

är en uppåtgående marknad med positiv trend och det senare är en nedåtgående 

marknad med en negativ trend. Dow poängterar att marknadstrender antas fortsätta tills 

en tydlig signal visar på motsatsen. Marknaden kan alltså tillfälligt röra sig åt motsatt 

håll, men att detta inte nödvändigtvis behöver vara en vändning av trenden.
21

 

 

Inom teknisk analys finns vidare två grenar, en grafisk och en kvantitativ. Murphy 

beskriver dem som att den första studerar och analyserar återkommande grafiska 

mönster och formationer i aktiekursen för att utifrån dessa bestämma i vilken riktning 

kursen kommer att röra sig framöver. Den andra är dataintensiv och använder statistiska 

beräkningar för att nå sina resultat och det är även den vi kommer att använda oss av.
22

 

 

Inom den kvantitativa delen av teknisk analys finns en uppsjö av strategier som dels kan 

användas var och en för sig, men som även kan kombineras med andra för att ge säkrare 

signaler.
23

 Förstudien visar på att vi bör studera strategierna; MA, MACD, BB och RSI. 

                                                 
20

 Murphy J, (1999), s. 25-26. 
21

 Ibid, s. 28-29. 
22

 Ibid, s. 10-12. 
23

Torsell J, Nilsson P, (2000), s. 39-41.  
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2.1 Relative Strength Index (RSI)
24

 

I juni år 1978 publicerade Welles Wilder sin konstruktion RSI i en artikel i tidskriften 

Commodities. RSI är en momentumindikator som mäter hastigheten i aktieprisets 

utveckling och genererar värden i skalan 1-100, där värdet 70 ses som att aktien är 

överköpt och 30 som översåld. Detta leder därmed till att värdet 70 och däröver utgör 

nivån på vilken placeraren ska sälja sin aktie och värde 30 eller lägre indikerar att 

placeraren bör köpa aktien. RSI kan även användas för att studera när en trend håller på 

att brytas i en aktie. Kirkpatrick och Dahlquist menar att om aktien handlas i en 

uppåtgående trend, medan RSI faller i en nedåtgående trend, kan detta ge en varning om 

att den stigande trenden i aktiepriset är på väg att brytas. Den insatta läsaren har 

säkerligen hört talas om grafiska formationer som flaggor, vimplar, strutar, huvud-

skuldra formationer samt stöd- och motståndsnivåer. För att bekräfta utbrott från dessa 

formationer användas ofta RSI som mått. 

 

RSI beräknas på ett antal historiska handelsdagar, där 14 dagar är det främst 

förekommande. Först beräknas värdena för uppgång (Ui) dag för dag. Detta görs genom 

att subtrahera gårdagens stängningskurs från dagens. Vid ett positivt värde används 

detta, vid ett negativt sätts 0. Genomsnittet ( ptU , ) av dessa fås sedan genom att dividera 

summan av (Ui) med perioden ( P ). 

 

Formel 2.1 
 

 

Det andra steget är att beräkna de dagliga värdena för nedgång ( iD ). Dagens 

stängningskurs subtraheras från gårdagens och vid ett positivt värde används detta, vid 

ett negativt sätts 0. Genomsnittet ( ptD , ) av dessa fås sedan genom att dividera summan 

av ( iD ) med perioden ( P ). 

 

Formel 2.2
 

                                                 
24

 Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s. 439-440. 
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Aktiens relativa styrka, Relative Strength ( ptRS , ), beräknas genom att dividera 

genomsnittet för uppgång ( ptU , ) med genomsnittet för nedgång ( ptD , ). 

 

 

Formel 2.3 

 

Slutligen fås RSI genom att aktiens Relative Strength ( ptRS , ) indexeras och erhåller ett 

värde mellan 0 och 100.
 25

 

 

Formel 2.4 

 

När RSI återges som RSI(14) ska detta tolkas som att dess Relative Strength ( ptRS , ) är 

byggt av upp- och nedgångsvärdena beräknade på de senaste 14 dagarnas 

prisutveckling. Det erhållna värdet indexeras sedan, enligt formel 2.4, och erhåller 

därmed ett värde mellan 0 och 100. Figur 2.1 nedan visar ett exempel på hur RSI 

genererar köp- respektive säljsignaler under en aktuell period. 

 

Figur 2.1 - RSI 

                                                 
25

 Bauer R. J, Dahlquist J. R, (1999), s. 202. 
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2.2 Moving Average (MA) 

Med MA menas ett glidande medelvärde av aktiens slutkurser beräknat på ett 

förbestämt antal dagar. Då ett glidande medelvärde används jämnar det ut en tillgångs 

prissvängningar och rensar delvis bort tillfälliga fluktuationer. Enligt Kirkpatrick och 

Dahlquist förenklar denna metod igenkännandet av den underliggande trenden. 

Kortfattat kan sägas att ett stigande MA indikerar en stigande trend och ett sjunkande 

MA tyder på en fallande trend. Viss kritik som riktas mot strategin är att den har en 

inbyggd fördröjning vars storlek beror på hur många dagar det glidande medelvärdet 

beräknats på. Detta kan, enligt Kirkpatrick och Dahlquist, leda till att ändringen i 

trendriktning upptäcks sent och investeraren därmed agerar i ett försent skede.
26

 

 

MA går att beräkna på valfritt antal dagar och desto fler dagar som tas med i 

beräkningen, desto mindre vikt ges till varje enskilt värde, vilket minskar risken för att 

en drastisk förändring i priset en dag påverkar resultatet i stor utsträckning. Samtidigt 

gör en längre tidsserie att upptäckandet av trendförändringen fördröjs. Att istället 

använda ett MA beräknat på färre antal dagar skulle, enligt Kirkpatrick och Dahlquist, 

resultera i fler och snabbare signaler, men även fler potentiellt felaktiga signaler medan 

MA beräknat på längre tidsperioder ger färre antal felsignaler, men även reagerar 

långsammare.
27

  

 

Att kombinera ett MA beräknat på en kort tidsperiod med ett som är beräknat för en 

lång tidsperiod är även möjligt. Exempelvis brukar stöd- och motståndsnivåer infinna 

sig där flera kortare och längre MA bryter genom varandra. En tumregel är att när det 

korta MA korsar det långa underifrån tolkas detta som en köpsignal och en säljsignal 

uppkommer tvärtom när det korta MA korsar det långa ovanifrån. Enligt Kirkpatrick 

och Dahlquist finns det en risk att denna strategi ger felaktiga signaler ifall marknaden 

inte befinner sig i en tydlig trend.
28

 

 

                                                 
26

 Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s. 272. 
27

 Ibid, s. 276-277. 
28

 Ibid, s. 278-279. 
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Figur 2.2 - Moving Average 

När strategin återges som MA(7,65) innebär detta att strategin är uppbyggd av ett 7-

dagars MA samt ett 65-dagars MA. En köpsignal uppkommer när 7-dagars korsar 65-

dagars underifrån och omvänt gäller för säljsignal som uppkommer när 7-dagars korsar 

65-dagars ovanifrån, se figur 2.2 ovan. Om strategin återges som MA(1,200) innebär 

detta att dagskursen är kombinerad med ett 200-dagars MA. Köp- och säljsignaler 

uppkommer på samma sätt som innan, att en köpsignal ges när det korta MA korsar det 

längre underifrån och tvärtom.  

 

2.3 Moving Average Convergence-Divergence(MACD) 

MACD introducerades av Gerald Appel under slutet av 1970-talet.
29

 Strategin beräknas 

genom att använda differensen mellan två exponentiella glidande medelvärden (EMA). 

Vanligtvis subtraheras ett 26 dagars EMA från ett tolv dagars EMA, men dessa värden 

kan givetvis justeras efter användarens preferenser. Uträkningen ger MACD-värdet och 

resulterar antingen i ett positivt eller negativt värde, där ett positivt värde betyder att 

genomsnittpriset de senaste tolv dagarna är högre än genomsnittpriset för den senaste 26 

dagars perioden.
30

  

 

                                                 
29

 Appel G, (1999), s. 166. 
30

 Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s. 436. 
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Formel 2.5 

 

Formel 2.6
 

 

 Formel 2.7 

Linjerna från MACD är återgivna tillsammans med en signallinje, som vanligtvis består 

av nio dagars EMA på MACD. Skillnaden mellan denna signallinje och MACD återgivs 

som ett histogram för att tydligare visa för användaren när köp- respektive säljsignaler 

uppkommer. Värden över noll indikerar att trenden är stigande och det omvända gäller 

för värden under noll. Köpsignaler uppkommer när värdet går från negativt till positivt 

och säljsignaler uppkommer när värdet går från positivt till negativt.
31

  

 

När strategin återges som MACD(9,12,26) ska denna tolkas som att ett 26-dagars EMA 

subtraheras från ett tolv dagars EMA och detta resulterar antingen i ett positivt eller 

negativt värde. På detta resultat beräknas sedan ett tolv dagars EMA och skillnaden 

mellan dessa två återges i ett histogram som fluktuerar kring noll. En köpsignal 

uppkommer när värdet på histogrammet går från negativt till positivt, vilket även 

betyder att en säljsignal uppkommer när värdet går från positivt till negativt.  

 
Figur 2.3 - MACD 

                                                 
31

 Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s. 436-437. 
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2.4 Bollinger Band (BB) 

En annan strategi är Bollinger band och till skillnad från andra strategier tar denna 

hänsyn till prisets standardavvikelse. För att konstruera Bollinger band används ett 

konfidensintervall vid varje pris baserat på MA.
32

 Genom att använda sig av ett spann 

på 1,96 standardavvikelser på både upp och nedsidan skall detta enligt statistisk teori 

täcka 95 procent av de rörelser som MA kan anta. Det kan därmed antas vara en god 

approximation för inom vilka intervall priset kommer röra sig.
33

 Värden som hamnar 

utanför bandet antas vara tecken på överköpt respektive översåld tillgång.
34

 Hur brett 

bandet skall vara och därmed hur många standardavvikelser som skall användas beror 

till stor del på hur många dagar som använts för att beräkna MA
35

.  

 

När Bollinger band återges med förkortningen BB(30,3), tolkas detta som att strategin 

är uppbyggt av ett 30-dagars MA med ett band av tre standardavvikelser runt sig. Vid 

användandet av tre standardavvikelser erhålls ett konfidensintervall som täcker in 99,7 

procent av de förväntade värdena som MA kan anta.
36

 Om MA antar ett värde som 

ligger utanför detta intervall uppkommer antingen en köp- eller säljsignal. En köpsignal 

ges av att MA bryter genom det lägre av de båda banden och en säljsignal uppkommer 

när MA bryter upp genom det övre bandet, se figur 2.4. 

 

Figur 2.4 - Bollinger Band  

                                                 
32

 Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s. 291. 
33

 Freedman et al. (2007), s. 79 
34

 Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s. 291. 
35

 Bollinger J. G, (2001), s. 24. 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras inledningsvis en studie av populärvetenskapligt slag. Denna 

efterföljs av studier av fackvetenskaplig karaktär. Först presenteras fem studier vars 

resultat kan tolkas som positiva till teknisk analys, dessa efterföljs sedan av två studier 

som kommit fram till det motsatta. 

 

3.1 Kan aktieanalytiker förutspå aktierörelser?
37

 

Cowles genomförde år 1933 en av de första studierna på om det faktiskt gick att skapa 

systematisk överavkastning. Totalt undersöktes fyra olika sätt att uppnå detta. Först 

studerades 16 finansiella institut och totalt 7500 aktierekommendationer. Vidare 

granskades 20 brandförsäkringsbolag och deras placeringar samt tjugofyra finansiella 

publikationer och hur väl dessa klarade förutspå framtida aktierörelser. Slutligen utgick 

Cowles ifrån Peter Hamiltons publicerade krönikor i Wall Street Journal och studerade 

om det gick att uppnå överavkastning genom att använda dessa som grund för sin 

aktiehandel. 

 

Hamilton publicerade krönikor och prognoser mellan åren 1903 och 1929 som han 

baserade på teknisk analys av DJIA
38

. Cowles lät sedan fem personer ta ställning till om 

krönikan var ’bullish’, ’bearish’ eller ’doubtful’. Ifall tendensen var ’bullish’ köptes lika 

delar i DJIA samt DJRA
39

 och dessa såldes sedan när krönikorna uppfattades som 

’bearish’ eller ’doubtful’. Samma sak skedde när en ’bearish’ signal kom först, då 

tillämpades blankning av aktier och denna position täcktes sedan upp när signalen var 

’bullish’ igen. Cowles kom fram till att Hamiltons krönikor, enligt honom, inte gav 

signifikant överavkastning. Avkastningen på portföljen som utgick från krönikorna 

uppnådde en årlig avkastning på 12 procent medan index under samma tidsperiod 

avkastade 15,5 procent årligen.  

 

                                                 
37

 Cowles A, (1933). 
38

 Dow Jones Industrial Average. 
39

 Dow Jones Railroad Average. 
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Inte heller någon av de andra undersökta metoderna för att skapa överavkastning 

lyckades med detta enligt Cowles. De flesta uppnådde resultat i likhet med vad ren 

chansning skulle ha uppnått och i något enstaka fall till och med sämre än chansen. 

 

3.2 Möjligheten till överavkastning genom enkla 

handelsstrategier
40

 

I en studie som inkluderade 90 år av data på dagsbasis av DJIA studerade Brock, 

Lakonishok, och LeBaron möjligheten till att uppnå överavkastning från strategier 

baserade på MA samt ’trading range breakout’. Med det senare menas när aktien bryter 

igenom stöd och motståndsnivåer. Studien omfattar data från DJIA mellan åren 1897 

och 1986 vilket är lika långt tillbaks i tiden som det finns tillgänglig dagsdata för DJIA. 

De delade in datamaterialet i fyra tidsperioden för att enklare kunna dra slutsatser om 

hur marknadstrenden påverkar strategierna.  

 

Enligt Brock et al. var det mest populära användandet av MA det som studerar 

förhållandet 1-200, alltså en kort period av en börsdag och en lång period av 200 dagar. 

De valde även att testa MA 1-50, 1-150, 1-200 och 2-200. De introducerade även ett 

band kring medelvärdet vilket då tar en form liknande Bollinger band. Detta motiverar 

de med att det reducerar antalet köp- och säljsignaler. Brock et al. studerar MA både 

med och utan dessa band. Totalt testades 20 olika strategier där de studerar ifall 

avkastningen för köp- respektive säljsignaler skiljer sig åt. Nollhypotesen författarna 

använde sig av förkastades ifall det fanns skillnader i avkastningen från teknisk analys 

kontra buy and hold. Detta tolkar de som att det finns möjligheter att uppnå 

överavkastning. För samtliga 20 studerade strategier fann författarna att skillnaden i 

avkastningen mellan köp- och säljsignalerna var större än noll. Av resultaten var 13 

signifikanta enligt ett två sidigt t-test på fem procents nivå och de övriga uppvisade 

marginell signifikans. 

 

                                                 
40

 Brock et al. (1992). 
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Vidare undersökte de strategi ’trading range breakout’. Denna styrs utifrån observerade 

stöd- och motståndsnivåer i aktiekursen. Handelsstrategin som uppkommer är att köpa 

när kursen bryter igenom motståndsnivå och sälja när kursen sjunker igenom stödnivån. 

I deras studie angavs högsta och lägsta priser, det vill säga stöd- och motståndsnivåer 

för de senaste 50, 150 och 200 handelsdagarna. Brock et al. valde at testa sex strategier 

gällande trading range breakout och resultaten från samtliga dessa förkastade deras 

nollhypotes, att överavkastningen från strategin baserad på köp- och säljsignalerna 

skulle vara lika med noll. Tre av de genomförda sex testerna uppvisade statistisk 

signifikans på fem procent nivån och de återstående tre testen var marginellt 

signifikanta. 

 

Sammanfattningsvis anser Brock et al. att teknisk analys kan användas för att 

prognostisera framtida aktierörelser. De poängterar dock vikten av att ta hänsyn till 

transaktionskostnader vilket de själva inte inkluderade i studien.  

 

3.3 Test av random-walk på den svenska 

aktiemarknaden
41

 

Under år 1993 genomförde Frennberg och Hansson tester i huruvida avkastningar på 

den svenska börsen följer ett random-walk mönster. Deras studie inkluderade 

månadsdata från Stockholmsbörsen mellan åren 1919 och 1990. De använde sig av 

varianstest och testade även om autokorrelation föreligger mellan avkastningsserierna. 

På kort sikt, en till tolv månader, finner de stöd för att positiv autokorrelation föreligger 

i avkastningsserierna. För längre tidsperioder finner de negativ autokorrelation, så 

kallad ’mean reversion’.  

 

Frennberg och Hansson poängterar att den allmänna förklaringen till varför 

autokorrelation kan föreligga mellan två avkastningsserier är att en tidsfördröjning finns 

inbyggd. De för vidare resonemanget att småbolagsaktier handlas mer sällan än 

storbolagsaktier och att därmed ny information först skulle diskonteras av 

                                                 
41

 Frennberg P, Hansson B, (1993). 
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storbolagsaktier och att effekten sedan skulle överföras till småbolagsaktier. Enligt 

Frennberg och Hansson är det denna eftersläpning som leder till en positiv 

autokorrelation mellan aktiers avkastningar. Ett sätt att testa data för autokorrelation är 

att dela in den i två perioder, vilka de valde till perioderna 1919-1954 och 1955-1990. 

Deras resultat visade på att autokorrelation förekommer på kort sikt i båda perioderna 

och de fann även stöd för att den ’mean reversion’ som föreligger för längre tidsperioder 

är snarlik mellan de båda undergrupperna. 

 

Frennberg och Hanssons utgångspunkt var att testa hypotesen om random-walk vilket 

enligt deras tolkning görs genom att undersöka ifall varje dags avkastning är 

slumpmässig. De menar att det i så fall skall vara omöjligt att köpa och sälja sina 

innehav vid speciella signaler och på detta sätt generera överavkastning. De slutsatser 

som Frennberg och Hansson kommer fram till tyder på att den svenska aktiemarknaden 

inte följer ett slumpmässigt mönster. De själva poängterar samtidigt att 

förklaringsgraden för deras resultat var mindre än fem procent, vilket enligt författarna 

är en indikation på att möjligheterna till vinster är små.  

 

3.4 En studie av handelsstrategier på elva europeiska 

aktiemarknader
42

 

Fifield, Power och Sinclairs undersökning har sin utgångspunkt i hypotesen om att 

marknaden skall vara effektiv. Ifall marknaden är effektiv i svag form skall ett aktiepris 

reflektera all tillgänglig information och således skall inte en investerare kunna generera 

högre vinst genom att använda sig av handelsstrategier. Enligt Fifield et al. har teorin 

om effektiva marknader fått ta mycket kritik då det finns flera studier som visar på att 

handelsstrategier faktiskt kan fungera. Utifrån denna hypotes väljer de att undersöka 

elva europeiska länder
43

 av vilka de valt att klassa några som utvecklingsländer medan 

andra klassas som mer mogna.
44

 Tidsperioden de valt att undersöka är mellan januari år 

                                                 
42

 Fifield et al. (2005) . 
43

 Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Turkiet, Tyskland, Ungern och 

Storbritannien. 
44

 Utvecklingsländer: Grekland, Portugal, Turkiet och Ungern.  Mogna marknader: Finland, Frankrike, 

Irland, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. 
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1990 och december år 2000. Studien testar handelsstrategier grundade på filterregler 

samt MA. Filterregler betyder att köp- respektive säljsignaler genereras när priset stiger 

(faller) med ett visst antal procent från ett tidigare botten (topp). Den andra strategin 

som bygger på MA genererar signaler som beskrivs i tidigare kapitel.  Resultaten de 

kommer fram till tyder på att aktiemarknaderna i de elva undersökta länderna har olika 

karaktär. De länder som klassats som utvecklingsländer uppvisar en viss grad av 

prognostiserbarhet vilket de övriga länderna inte gjorde. Fifield et al. menar att deras 

resultat tyder på att det genom noggrant urval av aktier och filterinställningar borde vara 

möjligt att uppnå högre avkastning än buy and hold strategin. Författarna finner däremot 

det inte möjligt att enbart med hjälp av MA konstruera en strategi som ger högre 

avkastning än buy and hold strategin. 

 

Slutsatserna Fifeld et al. drar från sin studie är att det finns skillnader mellan vilken 

marknad som studeras, vilket kopplas samman med hur mogen eller utvecklad 

aktiemarknaden för det landet är. Utifrån detta anser författarna att de omogna 

marknaderna är mindre effektiva när det kommer till informationsspridning. 

 

3.5 Vinstgivande handelsstrategier på den svenska 

aktiemarknaden
45

 
Metghalchi, Chang och Marcucci genomförde en studie där de analyserade möjligheten 

till överavkastning från handel med MA på den svenska aktiemarknaden. De använde 

dagsdata för slutkurser på OMXS30 under tidsperioden 1986 till 2004. 

  

Deras studie inleds med att undersöka huruvida MA kan användas för att förutspå 

framtida prisrörelser. Här utgick de ifrån avkastningen som genererats från köp- 

respektive säljsignaler. Hypotesen författarna använder sig av består i att det inte skall 

vara möjligt att förutspå framtida kursrörelser och att det därmed inte skall vara skillnad 

mellan resultaten för köp- respektive säljsignaler. Deras studie visade dock på att 

avkastningen från köpsignaler är signifikant högre än för säljsignaler, vilket de anser 

tyda på att MA kan användas för att urskilja återkommande prisformationer och därmed 

                                                 
45

 Metghalchi et al. (2008). 
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utgöra en vinstgivande handelsstrategi. De strategier som testades var 1-50, 1-100, 1-

150, 1-200, 5-50, 5-100, 5-150 och 5-200. Den kombination av MA som författarna 

fann ge signifikant överavkastning var 1-50.  

 

Studien tog även med möjligheten att låna kapital på penningmarknaden och därmed 

dubbla positionen när det kom två på varandra följande köpsignaler. Vid en säljsignal 

placeras däremot kapitalet i statsobligationer. Slutsatsen var att även denna strategi 

genererade en högre avkastning än en buy and hold strategi under perioden. 

 

Metghalchi et al. poängterar även i sin studie att det är viktigt att ta hänsyn till 

transaktionskostnader. Författarna uppskattade att transaktionskostnaderna kan vara 0,5 

procent per transaktion. Deras slutsats visar att handelsstrategier med MA, genererade 

överavkastning även om transaktionskostnader inkluderades. Utifrån detta resultat drar 

författarna slutsatsen att det är möjligt att med hjälp av MA uppnå en högre avkastning 

jämfört med buy and hold strategin. 

 

3.6 Test av enkla handelsstrategier i Storbritannien
46

 

År 1996 publicerade Hudson, Dempsey och Keasey resultatet från sin studie där de 

försökte replikera undersökningen som genomfördes av Brock et al., fast istället 

applicera strategierna på aktiemarknaderna i Storbritannien. De utvecklade studien och 

tog med transaktionskostnader i beräkningarna, i vilka de räknade med kostnader på en 

procent vid både köp och sälj. Resultatet från deras undersökning var att det precis som 

för Brock et al. var möjligt att uppnå överavkastning med hjälp av teknisk analys. 

Denna överavkastning var dock inte tillräckligt stor för att täcka upp de beräknade 

transaktionskostnaderna och resulterade i en lägre avkastning än buy and hold. 

 
 

                                                 
46

 Hudson et al (1996). 
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3.7 Teknisk analys: Hokus – pokus eller sedelpress?
 47

 

Byström och Holgersson genomförde en studie år 2007 som syftade till att studera 

huruvida användandet av MA, BB och RSI kan skapa överavkastning på den svenska 

marknaden mellan åren 1997 och 2006. Datamaterialet som Byström och Holgersson 

använde sig av är dagliga stängningskurser för samtliga noterade aktier på listorna 

Small Cap, Mid Cap och Large Cap på OMX. Författarna valde att dela in materialet i 

tre olika tidsperioder, vilka var 1997-1999, 2000-2002 och 2003-2006. Dessa perioder 

namngavs T1, T2 och T3 och karaktäriseras av en kraftig uppgångsfas, en brant 

nedgångsfas och ytterligare en långsammare uppgångsfas på börsen. 

 

Under perioden T1 fann Byström och Holgersson att handel med MA genererade en 

betydligt sämre avkastning än buy and hold strategin. Författarna kom fram till att 

samtliga de testade handelsstrategierna resulterade i negativ överavkastning. Resultaten 

var signifikanta på 99,9 procents nivå. 

 

För tidsperiod T2 var resultaten inte lika entydiga. Handel med MA visade generellt inte 

på någon överavkastning. Enligt författarna fanns det ett undantag, MA på Small Cap- 

samt Large Cap-listan visade på en positiv nominell överavkastning, men då dessa 

resultat inte var statistiskt signifikanta drog författarna inga vidare slutsatser kring detta. 

Handel med BB och RSI visade på ett signifikant resultat. Detta gavs av användandet av 

BB på Small Cap-listan och resulterade i en lägre avkastning än buy and hold strategin. 

De andra strategierna uppvisade även dem en lägre avkastning än buy and hold, dock 

utan statistisk signifikans. 

 

Den avslutande tidsperioden, T3 uppvisade liknande resultat som de som uppnåtts från 

tidsperioden T1 med lägre avkastning än buy and hold. Författarna fann att alla de 

utvärderade strategierna gav statistiskt signifikant lägre avkastning än buy and hold. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att av de 45 studerade kombinationerna av 

analysmetod, tidsperiod och börslista kunde de endast finna två fall där det förekom 
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 Byström E, Holgersson L, (2007). 
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överavkastning. Dock uppvisade de två fallen inte någon statistisk signifikans. För 33 av 

kombinationerna kunde författarna visa på negativ överavkastning.  

 

Utifrån denna sammanställning av resultaten drar författarna slutsatsen att strategier 

baserade på teknisk analys inte leder till överavkastning under den studerade 

tidsperioden.  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som används för att uppnå studiens syfte

48
. 

Inledningsvis beskrivs det förhållningssätt författarna haft till ämnet i sig. Vidare ges en 

ingående förklaring av hur studien genomförts, vilka beräkningsmetoder som används 

och kommentarer till alternativa angreppssätt. Därefter redogörs för det datamaterial 

som ligger till grund för undersökningen samt problematik kring denna. Efter detta 

följer en beskrivning av de statistiska test som genomförts. Avslutningsvis tas en 

diskussion kring metodkritik, studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. Gällande 

vetenskaplig ansats hänvisar vi till appendix 3 där detta diskuteras. 

 

4.1 Introduktion 

Vi som författare hade innan denna studie genomfördes en viss kunskap inom ämnet 

teknisk analys. Vi hade båda försökt använda oss av olika strategier vid 

investeringsbeslut samt hade en viss förståelse för hur dessa var uppbyggda.  Vår 

uppfattning var att handel med teknisk analys borde generera överavkastning till dess 

utövare. För att i uppsatsen kunna besvara dess forskningsfrågor
49

 har en förstudie 

genomförts som ligger till grund för uppsatsen. Förstudien ämnar till att ta reda på vilka 

handelsstrategier professionella aktörer använder sig av. Därmed grundar sig inte de 

undersökta strategierna på författarnas förkunskaper eller tidigare uppfattningar. De 

handelsstrategier som framkom i förstudien utvärderas i den Excelmodell vi utvecklat 

och där avkastningen jämförs med avkastningen en buy and hold strategi haft under 

samma tidsperiod. De strategier vi utvärderar ges i tabell 4.1. 

  

                                                 
48

 Syftet med denna studie är att undersöka och analysera avkastningen från handelsstrategier, grundade 

på teknisk analys, som professionella aktörer använder sig av vid investeringsbeslut i enskilda nordiska 

aktier. 
49

 Hur presterar de undersökta strategierna jämfört med en buy and hold strategi?  

  Hur skiljer sig avkastningen åt mellan de studerade handelsstrategierna?  

  Hur väl presterar de valda strategierna under olika marknadstrender?  

  Skiljer sig resultatet av valda strategier åt mellan nordiska marknaderna?  
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Handelsstrategi: MA(3,8) 

 MA(7,65) 

 MA(1,200) 

 MACD(9,12,26) 

 BB(30,3) 

 RSI(14)+ MA(1,200)
50

 

Tabell 4.1 - Handelsstrategier 

Rent metodmässigt har historisk data insamlats för samtliga bolag, totalt 100 stycken, 

på de mest omsatta listorna i Norden, för de senaste 15 åren. Utifrån dessa data har 

strategierna från teknisk analys och buy and hold testats historiskt och deras avkastning 

jämförts. Vi har även undersökt avkastningsseriernas normalfördelning för att kunna 

genomföra ett statistiskt test som syftar till att se ifall resultaten är statistiskt 

signifikanta. 

 

Givet tidigare studier har vi valt att rikta in oss på specifika aktier, istället för som en 

stor del av den tidigare forskningen som inriktat sig på aktieindex
51

. Därmed skiljer sig 

vår studie mot tidigare forskning och även det faktum att vi genomför en förstudie med 

professionella aktörer i branschen resulterar att vår studie är unik i sitt slag.  För att 

utvärdera ifall det är möjligt att nå överavkastning genom teknisk analys har vi valt ett 

tillvägagångssätt där vi applicerar varje handelsstrategi på en tidsperiod från första 

januari 1995 till sista december 2009. Detta för att studien skall inkludera såväl upp- 

som nedgångar på börsen. Vidare kommer denna övergripande tidsperiod att delas in i 

fem kortare perioder, som i sig domineras av en kraftig upp- eller nedgångsfas. Detta för 

att kunna utvärdera hur avkastningen från strategierna varierar beroende på vilket 

marknadstrend de testas under. Detta skulle också kunna resultera i att det blir möjligt 

att dra slutsatser om att vissa strategier fungerar bättre än andra givet ett visst 

marknadsklimat. Avkastningen från handel med teknisk analys jämförs avslutningsvis 

med hur strategin står sig mot en buy and hold under varje tidsperiod. 

 

                                                 
50

 Köp- och säljsignaler i denna kombinerade strategi uppstår när signalerna från de båda strategierna 

överensstämmer med varandra. 
51

 Se till exempel Brock et al. (1992), Metghalchi et al. (2007) och Hudson et al. (1996). 
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Vår studie kan kallas en replikatstudie i de bemärkelserna att den jämför avkastningen 

från handel baserad på teknisk analys med avkastningen från buy and hold, vilket gjorts 

flera gånger tidigare och att flera länders aktiemarknader inkluderas i studien
52

. Även att 

dela in datamaterialet i kortare tidsperioder har genomförts i tidigare studier.
53

 

 

4.2 Studiens genomförande 
 

4.2.1 Särskiljande variabler 

Det finns flera intressanta indelningar att göra gällande tidsperiod, val av strategier samt 

valet av aktier som skall undersökas. Då Byström och Holgersson redan till viss del har 

undersökt den svenska aktiemarknaden och valde att dela upp den efter de olika 

kurslistorna finner vi det intressant att göra en ny indelning. Vi har valt att undersöka de 

mest omsatta aktierna på de nordiska börserna för att bland annat kunna studera ifall det 

finns några skillnader mellan hur väl teknisk analys fungerar på dessa marknader. Vad 

det gäller indelning av tidsperioder har vi valt att dela in datamaterialet i sex perioder, 

där var och en representerar en upp- alternativt nedgångsfas och brytpunkterna utgör 

den dagen då OMXS30 erhöll den högsta respektive den lägsta noteringen. 

Period Start Slut Total avkastning 

OMXS30 
Årlig avkastning 

OMXS30 

FAS 1 01-jan-95 07-mar-00 445% 39% 
FAS 2 08-mar-00 09-okt-02 -73% -40% 
FAS 3 10-okt-02 13-jul-07 201% 26% 
FAS 4 16-jul-07 27-okt-08 -56% -47% 
FAS 5 28-okt-08 30-dec-09 64% 52% 
FAS 6 01-jan-95 30-dec-09 235% 8% 

 

Tabell 4.2 - Fasindelning 

Ett alternativ hade varit att istället använda oss av OMXNordic40 som inkluderar de 40 

största företagen i Sverige, Danmark och Finland och som introducerades i oktober 

2006.
54

 På grund av dess korta historik och det faktum att över hälften av aktierna i 

indexet kommer från OMXS30, väljer vi att använda oss av det svenska indexet istället.  

                                                 
52

 Se bland andra Byström E, Holgersson L, (2007), Brock et al. (1992), Metghalchi et al. (2007) och 

Fifield et al. (2005). 
53

 Se bland andra Brock et al. (1992) och Byström E, Holgersson L, (2007). 
54

 Nasdaq OMX Nordic, (2010).  
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4.2.2 Beräkningsmetodik 

För varje aktie har två avkastningsserier beräknats, en baserad på buy and hold strategi 

och en på köp- och säljsignaler utifrån teknisk analys
55

. Strategierna studeras var och en 

för sig och deras avkastning jämförs med den som buy and hold strategin genererat. 

 

4.2.3 Generering av samt agerande vid köp- och säljsignaler 

Då modellen är programmerad med hjälp av VBA i Microsoft Excel är det 

förhållandevis enkelt att generera köp- och säljsignaler utifrån de strategier vi kommer 

att studera. Modellen köper respektive säljer aktierna till stängningskurs. Detta innebär 

att om köpsignal ges vid börsens stängning dag 1, kommer aktien att köpas till 

stängningskurs dag 2.  Detta beror på att vi ej haft tillgång till ett datamaterial som 

inkluderat historiska öppningskurser för hela datamaterialet. Det finns 

öppningskurshistorik för ett par år tillbaks i tiden, dock ej ända tillbaks till 1995. 

Problemet diskuteras vidare under kapitlet metodkritik 4.5. 

 

För strategin MA kommer signalerna från när det korta glidande medelvärdet skär det 

långa. Ifall det sker underifrån tolkas detta som ett köp, ifall den skär ovanifrån betyder 

detta sälj. 

 

Figur 4.1 - Signaler från Moving Average 

                                                 
55

 Den strategi som kombinerar indikatorerna RSI och MA genererar bara en avkastningsserie. 
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Köp- och säljsignalerna från RSI, ges av figur 5.2, och kommer när RSI bryter nivåerna 

70 samt 30. När RSI går över 70 tolkar modellen detta som en säljsignal och när det 

faller under 30 är det köpläge. 

 

Figur 4.2 - Signaler från RSI 

Signalerna från BB utgår från ett MA som det sedan läggs ett konfidensintervall kring 

och när kursen bryter igenom bandet tolkas det som en signal att agera. Ifall kursen 

bryter igenom det övre bandet underifrån resulterar det i en säljsignal och när det sedan 

faller under det lägre bandet tolkas det som en köpsignal. 

 

Figur 4.3 - Signaler från Bollinger Band 
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För strategin MACD kommer köp- och säljsignalerna när MACD-värdet överstiger 

respektive understiger en signallinje som baseras på det exponentiella glidande 

medelvärdet av MACD-värdet. En köpsignal genereras när differensen mellan MACD 

och signallinjen går från att vara negativt till att bli positivt. På motsvarande sätt blir det 

en säljsignal när värdet går från att vara positivt till att bli negativt. 

 

Figur 4.4 - Signaler från MACD 

Den strategi som bygger på en kombination av RSI och MA genererade endast köp- 

respektive säljsignaler när båda dessa genererade samma signaler. 

 

En av de begränsningar som finns med flertalet tidigare studier på ämnet är att dessa 

valt att inte tillåta blankning. Anledningen till att vi väljer att tillåta blankning i vår 

studie är att vi vill ha en komplett modell. När en handelsstrategi uppvisar en säljsignal 

ska denna tolkas som att aktien kommer att sjunka i pris och litar användaren fullt ut på 

strategin ska aktien blankas under nedgångsperioden. Genom detta erhålls en positiv 

avkastning under nedgångsfasen.  Modellen är därmed konstruerad för att tillåta 

blankning och kommer vända sin position när signalen svänger från köp till sälj eller 

tvärtom. Rent praktiskt betyder detta att ifall det först kommer en köpsignal kommer 

modellen reagera på den och sedan inneha en lång position tills det kommer en 

säljsignal, då avyttras innehavet och en kort position intas istället. Motsvarande sker 

sedan när det återigen kommer en köpsignal, då stängs den korta positionen och 

modellen intar återigen en lång position. 
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4.2.4 Utvärderingsmetodik 

Den initiala investeringen i varje aktie är 1 miljon i inhemsk valuta. Excelmodellen 

agerar efter de genererade köp- och säljsignalerna och går in 100 procent av 

portföljvärdet i positionen. Detta gör att hela portföljvärdet
56

 är investerat i aktien vid en 

köpsignal och vid en säljsignal tas en blankningsposition i samma storlek som 

portföljens värde. För att modellen ska vara verklighetstrogen köper den inte delar av 

aktier, utan minst en aktie köps eller blankas varje gång.  

 

Utvärderingen av undersökningen redovisas med hur avkastningen från strategin 

baserad på teknisk analys skiljer sig från buy and hold strategin på respektive marknad. 

Avkastningen presenteras i form av hur många procent av de testade aktierna inom varje 

tidsperiod som gav högre avkastning, jämfört med buy and hold, samt i vilken 

utsträckning resultaten var statistisk signifikanta.
57

 Detta kommer sedan redovisas för 

varje testad strategi. Vi har valt att beräkna nominell, icke riskjusterad, avkastning. 

Risken redovisas dock i form av standardavvikelse och därmed är det möjligt för läsaren 

att själv skaffa sig en uppfattning om vilken riskjusterad avkastning respektive strategi 

genererar
58

. 

 

Då strategin som baseras på teknisk analys kommer generera många köp- och 

säljsignaler anser vi det relevant att ta hänsyn till transaktionskostnader för att resultatet 

skall bli så verklighetstroget som möjligt. Då det var problematiskt att bygga en modell 

som hanterade detta automatiskt har vi valt att beräkna hur stor 

genomsnittstransaktionen var under hela perioden samt hur många transaktioner som 

genomförts. Den totala kostnaden subtraheras sedan från det slutgiltiga värdet på 

portföljen och den årliga avkastningen beräknas. Transaktionskostnaderna i vår studie 

beräknades till 0,05 procent av portföljvärdet vid köp respektive blankning. 

Uppskattningen av transaktionskostnader kommer från förstudien där en aktör nämnde 

att kostnaderna för professionella aktörer brukar ligga mellan 0,01 och 0,05 procent. Då 

                                                 
56

 Med portföljvärde avses positions värde i den enskilda aktien. Portföljen består alltså endast av en aktie 

åt gången. 
57

 För förklaring av de statistiska testerna se 4.4. 
58

 Se appendix 2. 



Bagge & Rolander 

30 

 

blankningspositioner är dyrare att inta har vi valt att utgå från den övre procentsatsen för 

att inte använda oss av ett för lågt värde.
59

 

4.2.5 Alternativa metoder 

Det finns en mängd alternativa metoder vi kunde ha använt oss av i denna studie och 

genom dessa erhållit ett annat resultat. Givet att vi utvärderar samma handelsstrategier 

kunde vi ha ignorerat transaktionskostnaderna i vår handel. Detta skulle bidra till att 

avkastningen från handeln med teknisk analys hade varit högre än den avkastning vi 

erhöll. Vidare inkluderar vår modell att blankning ska inledas när en säljsignal 

uppkommer ifall aktien oavsett om aktien ägs eller inte. Ett alternativ till detta hade 

varit att vid en försäljning placerat likviden i en riskfri tillgång och genom detta erhålla 

ränta på likviden under perioden. En fördel med detta är att portföljens 

standardavvikelse sjunker jämfört med vår metod och att man därmed kan erhålla en 

bättre riskjusterad avkastning.  

 

Ett alternativ hade varit att beräkna riskjusterad avkastning i form av sharpekvot. Då 

detta mått normalt används för att utvärdera portföljer där den unika risken för 

respektive bolag är bortdiversifierad anser vi den inte lämplig att använda för 

utvärdering av enskilda aktiers avkastningsserier. Att utvärdera handeln efter 

riskjusterad avkastning ingår inte heller i studiens omfattning. 

 

I vår studie väljer vi att agera på den första signalen som ges. Detta innebär att om vi 

köpt aktien och strategin, exempelvis RSI, fortsätter visa på översåld nivå agerar vi inte 

på detta. En alternativ metod hade varit att köpa aktien under hela tidsperioden som 

indikeras som översåld. Detta kan innebära att aktien köps in till stängningskurs under 

exempelvis tio dagar i följd. Detsamma gäller vid försäljning och påföljande blankning. 

Detta tillvägagångssätt kräver obegränsad kapitaltillgång alternativt att belåning kan tas 

i anspråk och vi har istället valt att använda oss av en begränsad kapitaltillgång. 

 

                                                 
59

 Kompletterande frågor till förstudien med aktör 1. 
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En annan angreppsmetod  är att studera den grafiska grenen inom ämnet. Det vill säga 

att studera grafiska formationer i aktiekurser och agera efter dessa
60

. Resultaten från 

förstudien tyder dock på att dessa inte är relevanta för oss att utvärdera. 

 

4.3 Data 

4.3.1 Insamling av data 

Vi har samlat in data genom databaserna Thomson Reuters 3000 Xtra 5.1 samt 

Thomson Reuters Datastream. Det datamaterial vi använder oss av i studien är dagliga 

stängningskurser för de 100 aktierna noterade på OMXS30, OMXC20, OMXH25 samt 

OBX. 

 

När kurshistorik saknades för vissa dagar har vi valt att använda oss av den senast kända 

kursen. Alternativet hade varit att interpolera den data som saknades, alltså använda sig 

av ett genomsnitt av kursen dagen innan och dagen efter.
61

 Enligt oss är detta inte att 

föredra när teknisk analys skall studeras, eftersom utjämningar av kursen påverkar de 

utslag som strategierna ger. Vi har även valt att kombinera kurshistoriken från de båda 

databaserna för att få så långa tidsserier som möjligt. I flera fall fanns det kortare 

historik för de utländska aktierna i 3000Xtra än det fanns tillgängligt i Datastream och 

då har den senare använts för att komplettera det ursprungliga datamaterialet.  

 

Ytterligare problem som uppstod var att vissa av bolagen på listorna över de mest 

omsatta aktierna inte varit börsnoterade under hela den undersökta tidsperioden. Vi har 

därmed valt att inkludera de aktier som per den 2009-12-31 var noterade på listorna 

över de mest omsatta aktierna. Då vårt datamaterial är uppdelat i olika tidsperioder har 

vi valt att endast inkludera de aktier som har komplett historik för den valda perioden. 

Ifall någon aktie endast finns under en del av en tidsperiod kommer den att exkluderas 

från den tidsperioden. 

  

                                                 
60

 Exempel på dessa är huvud-skuldra-formationer, stöd- och motståndsnivåer, Fishnet, Elliots vågteori, 

Trendkanaler och Fibonacci.  
61
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Antal bolag som inkluderas i undersökningen 

  FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 4 FAS 5 FAS 6 

Sverige 20 27 30 30 30 20 

Danmark 11 15 18 20 20 11 

Finland 13 20 19 23 24 12 

Norge 6 13 16 25 25 6 

Totalt 50 75 83 98 99 49 

Körningar per FAS
62

 300 450 498 588 594 294 

Totalt antal körningar 2724           

 

Tabell 4.3 - Antal aktier per marknad och FAS 

Tabell 4.3 visar hur många av bolagen som det fanns kompletta dataserier för i 

respektive tidsperiod. Detta påverkar resultaten med att det exempelvis i Norge under 

FAS 1 och 6 endast inkluderas sex bolag. Detta får effekten att avkastningen från varje 

enskild aktie blir av betydligt större vikt än när fler aktier ingår i tidsperioden.  

 

4.3.2 Datakvalitet 

Datamaterialet har hämtats i Excel genom tilläggsprogrammen PowerPlus Pro, som 

insamlar data från Reuters 3000Xtra och Thomson Reuters Datastream. Reuters är en av 

världens största nyhetsbyråer samt distributör av finansiell information från hela 

världen.
63

 Genom att använda oss av deras datamaterial anser vi av studien grundar sig 

på data som kan anses vara av hög kvalitet. Datamaterialet är även justerat för 

utdelningar, emissioner samt aktiesplittar. 

 

4.3.3 Normalfördelning av data 

För att kontrollera ifall datamaterialet som studeras är normalfördelat, används måttet 

skevhet, engelskans skewness. Det beräknas som den genomsnittliga avvikelsen från 

medelvärdet i kubik dividerat med standardavvikelsen i kubik. Detta ger en kvot som 

beskriver ifall datamaterialets fördelning är förskjuten åt något håll.
64

 

 

 

                                                 
62

Antalet körningar per FAS kommer från att vi multiplicerat antalet strategier (sex) med antalet bolag 

som inkluderades under den tidsperioden. 
63

Kågerman et al. (2008), s.153. 
64

 Bodie et al. (2009), s.130-131. 
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Formel 4.1
 

 

Vid en positivt snedvriden data tenderar standardavvikelsen att överestimera risken, 

vilket kan anses vara positivt för investeraren.
65

 

 

Kurtosis är ytterligare ett mått som beräknas för att kontrollera ifall datamaterialet är 

normalfördelat. Detta studerar storleken på svansarna och därmed sannolikheten för 

extremvärden.  

 

Formel 4.2 

 

Talet tre subtraheras avslutningsvis då vi väljer att redovisa excess kurtosis. För 

normalfördelad data bör kurtosis ligga runt värdet tre och för excess kurtosis bör det 

ligga runt värdet noll. Ett värde större än noll betyder i vårt fall att materialet har feta 

svansar och ett värde under noll indikerar små svansar.
66

 

 

Ett test för att kontrollera normalfördelning är Jarque-bera-test (JB). Testet använder sig 

av de ingående variablerna kurtosis och skewness samt antalet datapunkter.
67

 

 

Formel 4.3 

 

 

För att testet skall tyda på normalfördelning bör ekvationen bli noll. Jarque och Bera 

bevisade att för stora dataserier följer JB värdet χ
2 

fördelningen med två frihetsgrader. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att för att det med 95 procent sannolikhet skall kunna 

sägas vara signifikant bör JB värdet vara under 9,21.
68

 Det finns en inbyggd 

problematik med JB testet då värdet tenderar att bli högt allteftersom stickprovets 

                                                 
65

 Bodie et al. (2009), s. 130-131. 
66

 Ibid, s. 133. 
67

 Gujarati D. N, (2004), s. 447. 
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 Ibid, s. 148. 
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storlek ökar, samtidigt skall ett större datamaterial enligt teorin närma sig en 

normalfördelning och alltså bör effekten inte påverka resultatet i alltför stor grad.  

 

Det finns ett problem med att studera normalfördelningen för överavkastningen   

( BHTA rr  ) då detta resulterar i många nollvärden i de fall där strategierna ligger i 

samma position. Detta gör att kurtosis värdena blir höga då det blir en onormalt stor 

andel värden som landar kring noll. Detta problem kan lösas genom att studera de båda 

ingående variablernas normalfördelning. Ifall båda de ingående variablerna är 

normalfördelade blir även differensen mellan dem normalfördelad.
69

 

 

4.4 Statistiska tester 
För att testa ifall vår modell lyckas skapa signifikant högre avkastning än buy and hold 

måste ett statistiskt test genomföras. Vi har valt att genomföra ett tvåsidigt t-test där vi 

utvärderar en nollhypotes som antingen bekräftas eller förkastas.
70

 Nollhypotesen i vårt 

fall är formulerad i linje med att det inte förkommer någon skillnad mellan den 

avkastning vi uppnår genom teknisk analys och den avkastning som buy and hold 

strategin uppnår. Ifall nollhypotesen förkastas betyder detta att modellen har lyckats 

skapa statistisk signifikant över- eller underavkastning jämfört med buy and hold.
71

 

 

BHTA rrH :0   och BHTA rrH :1  

 

Testet beräknas genom formeln nedan, där c är en konstant som i vårt fall har värdet 

noll då det representerar vad skillnaden skall vara för att vår nollhypotes skall vara sann. 

Standardavvikelsen baseras på skillnaden mellan de båda strategiernas avkastning och n 

är antalet observationer.
72

 

 

Formel 4.4 
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Värdet som beräknas fram på t jämförs sedan med ett konfidensintervall på vanligtvis 

95 eller 99 procent. För ett test med 95 procent signifikans blir värdet på t ± 1,96 och för 

99 procent blir värdet ± 2,576. Vi kommer enbart att testa på en 95 procentig nivå. För 

att testet skall var statistiskt signifikant skall alltså det beräknade värdet hamna utanför 

dessa intervall.
73

  

4.5 Metodkritik 
Ett problem med datamaterialet är avsaknaden av öppningskurser för de tidigare delarna 

av materialet. Vi har därmed valt vara konsekventa och endast använda oss av 

stängningskurserna. Detta medför en fördröjning mellan signalen från strategin och när 

den faktiska transaktionen sker. Exempel kan en köpsignal komma vid stängningen dag 

ett, vilket borde innebära att aktien köps till öppningskursen dag två. Då denna kurs inte 

fanns tillgänglig resulterade det i att transaktionen skedde först till stängningskursen dag 

två. Det föreligger alltså en fördröjning på en handelsdag vilket får effekten att 

investeraren inte tar del av den dagens (dag två) utveckling. Ett alternativ hade varit att 

köpa till stängningskursen dag ett, men detta ansåg vi felaktigt då signalen genererades 

vid tidpunkten för stängning och det då inte är möjligt att handla till den kursen. 

Ytterligare en aspekt hade varit att ta hänsyn till intradagskurser och därmed reagerat 

direkt när signalen genererades, tyvärr hade vi inte tillgång till sådana omfattande 

datamaterial. 

 

Den kritik som är relevant att lyfta fram mot studiens metod är att MA och RSI kan 

beräknas på två olika sätt. I fallet med MA kan medelvärdet av den senaste tidens 

dataobservationer antingen inkludera eller exkludera dagens datavärde. Kirkpatrick och 

Dahlqvist väljer att inkludera dagens stängningskurs i det redovisade MA
74

. Vi anser att 

detta är felaktigt eftersom att användaren då använder sig av stängningskursen den 

dagen denne räknar MA för. Vid generering av en köpsignal kan användaren således 

inte agera på denna eftersom börsen då har stängt. Köpet får således vänta till dagen 

efter, vilket är precis i linje med den beräkningsmodell som vi agerar efter.  Vår modell 

                                                 
73

 Bowerman et al. (2005), s. 593. 
74

 Kirkpatrick, C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s. 272-275. 
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bygger alltså på att det redovisade värdet av MA är ett medelvärde av den föregående 

periodens stängningskurser.   

 

Vid beräkning av RSI finns en alternativ uträkning som skiljer sig från Wilders original 

uppställning. Den alternativa uträkningen
75

 kallas ’Wilder exponential moving average’ 

och jämnar ut medelvärdena för Ups och Downs.
76

 Eftersom strategin i sig fortfarande 

är densamma, men att den bygger på två olika uträkningar, är detta en vanlig förklaring 

till varför det förekommer skillnader i redovisade RSI värden som finns på diverse 

hemsidor och i finansiella databaser. 

 

Vad det gäller skatteeffekten på genererade vinsten har vi inte tagit hänsyn till denna i 

vår studie. Detta eftersom det inte faller inom studiens ramar. 

 

Vår studie tar ej heller någon hänsyn till den eventuella utdelning bolagen haft under 

den undersökta tidsperioden. Detta stöds av Metghalchi et al. som menar att exkludering 

av utdelningar bör påverka slutresultatet minimalt. Vi ansåg det inte möjligt att bygga 

en modell som tog hänsyn till detta på att enkelt sätt. 

 

Ytterligare ett problem är data-mining med vilket menas att en person använder 

datamaterialet för att söka efter mönster som egentligen inte existerar. Detta problem 

kan exempelvis uppstå när investerare använder datamaterial för att finna en lönsam 

investeringsstrategi. Efter tillräckligt många försök kommer denne att finna en strategi 

som varit lönsam på just det studerade datamaterialet. Detta betyder att den genererade 

handelsstrategin möjligtvis inte kommer generera överavkastning på ett annat 

datamaterial och kan därmed leda till felaktiga modeller och slutsatser.
77

   

  

Utifrån ett data-mining perspektiv studerade Sullivan et al. år 1999 den undersökning 

som Brock et al genomförde år 1992. Eftersom studien av Brock et al slutar år 1986 

fanns det ytterligare 13 års data tillgängligt för Sullivan et al. När deras modell 

                                                 
75𝑈𝑃𝑆𝑑𝑎𝑦  𝑖=[(𝑈𝑃𝑆𝑑𝑎𝑦  𝑖−1x13)+𝐺𝑎𝑖𝑛𝑑𝑎𝑦  𝑖]/14          𝐷𝑂𝑊𝑁𝑆𝑑𝑎𝑦  𝑖=[(𝐷𝑂𝑊𝑁𝑆𝑑𝑎𝑦  𝑖−1x13)+ 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑑𝑎𝑦  𝑖]/14. 
76

 Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), s.439. 
77

 White H, (2000), s. 1097-1126. 
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inkluderar de sista 13 åren blev dess slutsats att handel med MA inte genererade 

överavkastning. Detta styrker, enligt Sullivan et al, påståendet att data-mining kan göra 

att felaktiga slutsatser dras.
78

 

  

En lösning på denna problematik kan vara att inte genomföra upprepade körningar på 

samma datamaterial, något som vi tagit hänsyn till i vår undersökning. Vi har genomfört 

ett begränsat antal test av strategier på vårt datamaterial, vilket minskar risken att vi 

skulle hitta samband som egentligen inte finns. Hänsyn har även tagits genom att vi 

endast testar de strategier som de intervjuade aktörerna säger sig använda, utan vidare 

bedömning till vilka vi själva tror skulle fungera bäst. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 
 

4.6.1 Validitet 

Viktigt för alla undersökningar är att man verkligen studerat det som ämnades studera. 

För vår undersökning är detta av stor vikt då vi hanterar stora datamaterial och 

avancerade matematiska modeller som skulle kunna leda till felaktiga resultat. Det är 

viktigt att vi grundat våra beräkningar på korrekta datamaterial, att dessa inte bearbetats 

för att passa våra modeller. För vår modell ligger även fokus på att undvika  

data-mining som diskuteras ovan.
79

 Undersökningen får anses ha hög validitet då 

strategierna inte justerats, utan utgår ifrån resultaten från förstudien. Det finns en viss 

problematik med att de aktier som vi undersökt ligger på listorna för de mest omsatta 

aktierna i respektive land idag inte har legat på dessa listor under hela tidsperioden. 

Detta skulle kunna leda till att ett bolag som vi testat, inte handlades till stora volymer i 

början av den undersökta perioden, vilket enligt teorin försvårar möjligheten till teknisk 

analys. Vi anser trots detta att det skulle försvåra studien avsevärt att justera för detta 

och enligt oss skulle det inte nödvändigtvis ge bättre resultat. 
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4.6.2 Generaliserbarhet 

För att resultaten från vår undersökning skall vara generaliserbara krävs att dessa är 

statistiskt signifikanta gällande möjligheten till överavkastning. Vi gör även indelningar 

gällande marknad och tidsperiod och även detta bör tas hänsyn till ifall våra resultat 

skall ligga till grund för en faktisk strategi. Resultaten beskriver endast hur de testade 

strategierna har fungerat på de undersökta aktierna och resultaten bör därför testas med 

försiktighet på aktier andra än de som ingår i undersökningen. 

 

4.6.3 Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och innebär att studien utan svårigheter 

skall kunna upprepas och att samma resultat erhållas om data-material var testat igen.
80

 

Som författare till uppsatser av ekonomisk natur, som denna studie, är det viktigt att 

dokumentera arbetet på ett sätt som gör det replikerbart. Givet att användaren får 

tillgång till all dokumentation och andra nödvändigheter, så som speciella databaser, ska 

denne kunna utföra sina körningar och erhålla samma resultat som vårt eget. Det är även 

viktigt att nästa användare ska kunna behandla rådata på samma sätt som 

originalförfattarna.
81

  

 

För att kunna tillhandahålla en hög replikerbarhet är det nödvändigt att fyra typer av 

dokumentation görs tillgängligt. Dessa är; (i) att instruktioner till ämnet ska 

tillhandahållas på tryckt eller elektronisk väg, (ii) att databaser och annan mjukvara 

finns tillgängliga, (iii) att kopior av använd rådata tillhandahålls, (iv) att dokumentera 

speciella tillvägagångssätt, så som statistiska körningar. Slutligen ska uppsatsen 

publiceras i ett offentligt arkiv.
82

    

 

Vi anser att vår studie i hög grad går att replikera och samma resultat erhållas, givet att 

samma rådata, tidsperioder och strategier används. Våra rådata är tagna från en pålitlig 

och välrefererad andrahandskälla och har inte bearbetats
83

, vilket gör att en studie av 
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samma slag bör uppvisa identiskt resultat. Studier i teknisk analys har även genomförts i 

stor uträckning under tidigare år, vilket innebär att de utvärderade strategierna i sig har 

testats tidigare. Att strategierna beräknas på det angivna tillvägagångssättet är 

kontrollerat mot litteratur och tidigare forskning.
84

 Detta ökar reliabiliteten för studien 

och stärker det faktum att samma resultat ska kunna genereras igen. 

 

4.6.4 Källkritik 

Då mängden facklitteratur på ämnet är begränsad har vi valt att tillgå litteratur som kan 

klassas med som populärvetenskaplig i sin karaktär. Vi är medvetna om att majoriteten 

av denna litteratur inte är objektiv till ämnet, utan författaren ofta har en tydlig 

inställning till teknisk analys. Detta har gjort att vi varit försiktiga gällande användandet 

av dessa källor och de presenteras endast för ge läsaren en introduktion och djupare 

förståelse på ämnet. 

 

Den andra formen av källor som använts är de databaser som vi insamla det undersökta 

datamaterialet ifrån. Då båda dessa är välkända databaser anser vi att de har hög 

tillförlitlighet och att de eventuella felaktigheter som finns gällande aktiers 

stängningskurser är så pass små att det inte påverkar studiens resultat. 

 

Gällande de tidigare studierna vi presenterat hade naturligtvis andra studier kunnat 

inkluderas, men vi ansåg att de vi valt lämpade sig väl för vår studie. Vi anser oss ha 

återgivit studierna på ett objektivt sätt och eftersom flertalet är välrefererade i annan 

litteratur på ämnet bedömer vi att de håller hög kvalité. 

 

En viss kritik kan även riktas mot förstudiens tillförlitlighet då dess resultat är baserat på 

endast fyra professionella aktörers svar. Vi hade gärna sett fler respondenter, men då 

dessa var de enda som var villiga att ställa upp på en enkätundersökning, samt då två av 

aktörerna dessutom bestod av hela avdelningar ansåg vi att detta ändå var tillräckligt för 

att få tillförlitliga resultat. 

                                                 
84

 Se bland andra; Metghalchi et al (2008), Kirkpatrick C. D, Dahlqvist J. R, (2007), Bauer R. J,  

Dahlquist J. R, (1999) och Bollinger J. G, (2001). 
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5 Studiens utfall 
I detta kapitel presenteras resultaten av den genomförda studien. Inledningsvis beskrivs 

hur de redovisade tabellerna och diagrammen ska tolkas, vidare presenteras resultaten i 

kronologisk ordning från FAS 1 till FAS 6 där datamaterialet är uppdelat per land. 

 

5.1 Inledning 
Presentationen av resultaten tar sin grund i de tre aspekterna; tidsperiod, marknad och 

strategi. Då testerna genomfördes på aktier och inte på index ligger 2724 stycken 

körningar
85

 till grund för resultaten. 

 

Resultaten rapporteras i tabellform med kolumnerna; marknad, strategi, andel 

överavkastning, signifikans och andel normalfördelade utfall.  

 

Marknad Strategi Andel överavkastning Andel signifikans  Andel normalförd. 

Sverige MA(3,8) 0 % 65 % 0 % 

Sverige MA(7,65) 15 % 15 % 0 % 

Sverige MA(1,200) 55 % 0 % 0 % 

 

Tabell 5.1 - Exempel av resultattabell 

Det finns en inbyggd ’framing’
86

 problematik när resultat av denna karaktär presenteras. 

Utgångspunkten är att andelen överavkastning borde vara över 50 procent för att det 

skall anses som godkänt. Detta medför att alla värden som är lägre än 50 procent 

betyder att strategierna baserade på teknisk analys inte lyckades uppnå en högre 

avkastning än buy and hold i tillräckligt många fall. Endast värden över 50 procent bör 

ses som positiva gällande hur strategierna presterat.  

 

I tabell 5.1 presenteras ett antal resultatexempel och när ’Andel överavkastning’ anges 

som 0 procent betyder detta att ingen av de utvärderade aktierna erhöll en högre 

avkastning än buy and hold. I fallet MA(7,65) genererade strategin överavkastning i 

endast 15 procent av fallen. För MA(1,200) gäller att aktierna genererade en högre 

avkastning än buy and hold i 55 procent av fallen. Kolumnen ’Andel signifikans’ visar 

                                                 
85

 Se tabell 4.3. 
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de totala signifikanta resultaten, på en 95-procentig nivå, för den studerade strategin. 

Vid ett positivt värde syftar detta till den totala andelen signifikanta resultaten för det 

utvärderade strategin. När 0 procent återges ska detta tolkas som att ingen av aktierna 

genererade en avkastning som jämfört med buy and hold var statistisk signifikant. 

Utfallen av genomförda JB test redovisas i kolumnen ’Andel normalförd.’, här redogörs 

för om datamaterialet är normalfördelat eller inte. När värdet 0 procent redovisas i 

tabellen betyder detta att ingen av de studerade aktierna genererade en jämförande 

avkastning som var normalfördelad. 

   

Den totala tidsperioden som ingår i studien är från 1995-01-01 till 2009-12-31. Denna är 

sedan uppdelad i fem olika perioder (FAS 1- FAS 5), där var och en representerar en 

upp- alternativt en nedgångsfas på börsen. Den sista perioden, FAS 6, beskriver 

slutligen hela det undersökta datamaterialet och inkluderar samtliga tidigare 

tidsperioder. Vid presentationen av resultatet för varje FAS ges inledningsvis en kortare 

beskrivning av vad som karaktäriserade just den tidsperioden. 

 

Läsaren bör dock ha i åtanke att det finns skillnader i hur många aktier som ingår under 

de olika tidsperioderna för respektive marknad. Detta medför att vissa resultat, som 

baseras på ett färre antal aktier lägger större vikt vid varje enskild aktie än när fler aktier 

ingår i tidsperioden
87

. 

 

  

                                                 
87
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5.2 Resultat från FAS 1 
Den första delen av vårt datamaterial sträcker sig mellan 1 januari 1995 till 7 mars 2000. 

Perioden kännetecknas av en uppgång på samtliga nordiska aktiemarknader. OMXS30 

uppvisade exempelvis en uppgång på 445 procent under denna tidsperiod och flera av 

de aktier vi studerade hade en i princip kontinuerlig uppgång under hela tidsperioden.  

 

Figur 5.1 - FAS 1 

I tabell 5.2 går att utläsa att resultaten från de undersökta strategierna kan summeras till 

att den enda strategin som fungerade i någon utsträckning var handel med MA(1,200) i 

Danmark. Denna strategi lyckades att uppnå överavkastning i strax över hälften av de 

utvärderade aktierna. De statistiska testerna indikerar att störst signifikans uppnåddes i 

Sverige med strategin MA(3,8). Där gav 55 procent av aktierna signifikanta resultat och 

endast 5 procent av aktierna en avkastning som var högre än buy and hold. Gällande 

normalfördelning för perioden blev samtliga JB-värden för höga för att avkastningen 

skulle kunna sägas vara normalfördelad. 

 

För Sveriges del resulterade handelsstrategierna BB(30,3) och MACD(9,12,26) i att 

samtliga aktier presterade sämre än buy and hold. Den sistnämnda strategin gav även 

signifikanta resultat för 10 procent av aktierna. Den strategi som resulterade i högst 

andel överavkastning var MA(1,200), dock långt ifrån de 50 procent och där över, som 

är kravet att strategin kan sägas resultera i en bättre avkastning än buy and hold.  

 

Vad det gäller Danmark resulterade strategin MA(1,200) i överavkastning för 55 

procent av de utvärderade aktierna, dock utan signifikanta resultat. Allra sämst gick det 
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för BB(30,3) som visade på lägre avkastning än buy and hold för samtliga aktier. Dock 

var dessa resultat ej signifikanta. MACD(9,12,26) och RSI(14)+MA(1,200) uppvisade 

båda nio procent signifikant avkastning och resulterade i högre avkastning än buy and 

hold i endast 36 procent av fallen. 

Marknad Strategi Andel överavkastning Andel signifikans  Andel normalförd. 

          

Sverige MA(3,8) 5% 55% 0% 

Sverige MA(7,65) 5% 15% 0% 

Sverige MA(1,200) 15% 0% 0% 

Sverige BB(30,3) 0% 0% 0% 

Sverige MACD(9,12,26) 0% 10% 0% 

Sverige RSI(14)+MA(1,200) 5% 0% 0% 

          

Danmark MA(3,8) 27% 0% 0% 

Danmark MA(7,65) 27% 9% 0% 

Danmark MA(1,200) 55% 0% 0% 

Danmark BB(30,3) 0% 0% 0% 

Danmark MACD(9,12,26) 36% 9% 0% 

Danmark RSI(14)+MA(1,200) 36% 9% 0% 

          

Finland MA(3,8) 8% 23% 0% 

Finland MA(7,65) 15% 0% 0% 

Finland MA(1,200) 15% 0% 0% 

Finland BB(30,3) 15% 0% 0% 

Finland MACD(9,12,26) 0% 23% 0% 

Finland RSI(14)+MA(1,200) 8% 0% 0% 

          

Norge MA(3,8) 0% 0% 0% 

Norge MA(7,65) 0% 0% 0% 

Norge MA(1,200) 17% 0% 0% 

Norge BB(30,3) 17% 0% 0% 

Norge MACD(9,12,26) 0% 33% 0% 

Norge RSI(14)+MA(1,200) 33% 0% 0% 

 

Tabell 5.2 - Resultat från FAS 1 

I Finland resulterade MACD(9,12,26) i att ingen av aktierna generade överavkastning. 

Dessa resultat var även signifikanta för 23 procent av aktierna. Även MA(3,8) medförde 

att avkastningarna blev signifikanta i 23 procent av de studerade utfallen och samtidigt 

blev avkastningen från denna strategi endast högre än jämförande i 8 procent av fallen. 

De andra strategierna visar alla på avkastningar lägre än buy and hold, dock utan 

signifikanta resultat. 
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Norge karaktäriseras av störst antal strategier i vilka samtliga aktier medförde att 

avkastningen blev lägre än buy and hold. Av dessa uppvisade MACD(9,12,26) 

signifikant lägre avkastning än buy and hold för 33 procent av aktierna. Strategin 

RSI(14)+MA(1,200) uppvisade överavkastning i 33 procent av fallen, dock utan 

signifikanta resultat.  

 

5.3 Resultat från FAS 2 
Den andra tidsperioden skiljer sig markant från den första då FAS 2 har sin början 

precis efter att den så kallade IT-bubblan sprack. Perioden sträcker sig mellan den 8 

mars 2000 och den 9 oktober 2002, vilket representerar de dagar då index högsta 

respektive lägsta notering infriades. Karaktäriserande för perioden är fallande 

börskurser där IT och teknikrelaterade bolag drabbades värst. OMXS30 föll under 

perioden med 73 procent. 

 

Figur 5.2 - FAS 2 

De undersökta strategierna gav under denna period högre andel överavkastning än 

föregående. Inom varje marknad genererade majoriteten av strategierna överavkastning 

för mer än 50 procent av aktierna. Dock visade ingen strategi på hög andel signifikant 

avkastning. Det enskilda landet där strategierna gav störst andel överavkastning var 

Norge, där alla strategier bortsett från MA(3,8) uppvisade högre avkastning än buy and 

hold strategin. Sett till normalfördelning resulterade endast tre av de 24 studerade 

kombinationerna av strategi och land i en låg andel normalfördelade utfall.  

  

I tabell 5.3 ses att BB(30,3) var den strategi som generade störst andel överavkastning, 

81 procent, på den svenska marknaden. Samtliga strategier, förutom MA(3,8), 
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genererade en överavkastning mot buy and hold i mer än 50 procent av fallen och 

samtliga utfall resulterade i låg andel signifikans. Handel med MA(3,8) resulterade 

endast i överavkastning för 30 procent av aktierna och totalt var 4 procent av utfallen 

signifikanta. Ingen av de presenterade utfallen uppvisar någon större andel 

normalfördelning.   

Marknad Strategi Andel överavkastning Andel signifikans  Andel normalförd. 

     Sverige MA(3,8) 30% 4% 0% 

Sverige MA(7,65) 56% 11% 0% 

Sverige MA(1,200) 52% 11% 0% 

Sverige BB(30,3) 81% 0% 4% 

Sverige MACD(9,12,26) 63% 4% 0% 

Sverige RSI(14)+MA(1,200) 63% 11% 4% 

     Danmark MA(3,8) 27% 7% 0% 

Danmark MA(7,65) 53% 13% 0% 

Danmark MA(1,200) 53% 7% 0% 

Danmark BB(30,3) 33% 0% 0% 

Danmark MACD(9,12,26) 47% 0% 0% 

Danmark RSI(14)+MA(1,200) 73% 7% 0% 

     Finland MA(3,8) 55% 0% 0% 

Finland MA(7,65) 60% 5% 0% 

Finland MA(1,200) 50% 0% 0% 

Finland BB(30,3) 60% 0% 0% 

Finland MACD(9,12,26) 65% 0% 0% 

Finland RSI(14)+MA(1,200) 35% 0% 0% 

    

  

Norge MA(3,8) 46% 8% 0% 

Norge MA(7,65) 85% 15% 8% 

Norge MA(1,200) 77% 0% 0% 

Norge BB(30,3) 54% 0% 0% 

Norge MACD(9,12,26) 77% 8% 0% 

Norge RSI(14)+MA(1,200) 85% 15% 0% 

 

Tabell 5.3 - Resultat från FAS 2 

 

I Danmark genererade RSI(14)+MA(1,200) den högsta andelen överavkastning och 

visade på detta i 73 procent av fallen. Totalt var 7 procent av resultaten signifikanta. 

Strategierna MA(3,8), BB(30,3) och MACD(9,12,26) resulterade alla i 

överavkastningar i mindre än 50 procent av fallen mot den jämförda buy and hold 

strategin. Endast 7 procent av resultaten för MA(3,8) var signifikanta på 95-procents 
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nivå. I övrigt genererade MA(7,65) och MA(1,200) båda en överavkastning i 53 procent 

av fallen och för den förstnämnda var 13 procent av resultaten signifikanta. 

 

På börsen i Finland genererade MACD(9,12,26) överavkastning i 65 procent av fallen, 

dock var inget av utfallen signifikanta. Strategin RSI(14)+MA(1,200) gav högre 

avkastning än buy and hold i endast 35 procent av utfallen, dock utan signifikanta 

resultat.  

 

För Norges del framstod RSI(14)+ MA(1,200), tillsammans med MA(7,65) som de två 

strategierna som skapade högst andel överavkastning. Detta gjordes i 85 procent av 

fallen och totalt var 15 procent av utfallen signifikanta. Strategin MA(3,8) resulterade 

endast i en högre avkastning än buy and hold i 46 procent av fallen och åtta procent av 

dessa var signifikanta.   

 

5.4 Resultat från FAS 3 
Den tredje tidsperioden, FAS 3, utgörs av en lång uppåtgående marknad i samband med 

den högkonjunktur som efterföljde inledningen av 2000-talet. Perioden är den längsta, 

förutom den som inkluderar all data, som vi utvärderat och sträcker sig från 10 oktober 

2002 fram till 13 juli 2007. Uppgången på aktiemarknaderna var stegvis med endast 

enstaka mindre nedgångar och avkastningen på OMXS30 under denna tidsperiod, mätt 

som årlig avkastning, var 26 procent.  

Figur 5.3 - FAS 3 

Alla de studerade strategierna under denna tidsperiod resulterade i lägre avkastningar än 

buy and hold strategin under samma tidsperiod. Alla strategier presterade i regel lika 

0

100

200

300

400

500

600

O
M

X
S3

0
 (

In
d

e
xe

ra
d

)

År



Bagge & Rolander 

47 

 

dåligt oavsett marknad. Flera strategier intog blankningspositioner när börskurserna steg 

och detta resulterade att avkastningen i flera fall blev negativ eller till och med att 

portföljen fick ett negativt saldo. Resultatet blev därmed att det procentuella antalet 

aktier med signifikant lägre avkastningar än buy and hold var förhållandevis hög. Under 

hela tidsperioden fanns en tydlig avsaknad av normalfördelad data. 

 

I tabell 5.4 framgår att det för Sveriges del var strategin MACD(9,12,26) som 

resulterade högst andel signifikanta resultat och gjorde det i 57 procent av fallen. Detta 

samtidigt som samtliga aktier underpresterade i förhållande till buy and hold. Även 

MA(3,8) resulterade i en hög andel signifikanta resultat, 47 procent, och inte heller 

denna strategi gav överavkastning för någon av aktierna. Ingen av avkastningarna var 

normalfördelade på 95-procents nivå.  

Marknad Strategi Andel överavkastning Andel signifikans  Andel normalförd. 

     Sverige MA(3,8) 0% 47% 0% 

Sverige MA(7,65) 7% 13% 0% 

Sverige MA(1,200) 7% 20% 0% 

Sverige BB(30,3) 0% 7% 0% 

Sverige MACD(9,12,26) 0% 57% 0% 

Sverige RSI(14)+MA(1,200) 7% 7% 0% 

     Danmark MA(3,8) 0% 44% 0% 

Danmark MA(7,65) 6% 17% 0% 

Danmark MA(1,200) 11% 6% 0% 

Danmark BB(30,3) 0% 11% 0% 

Danmark MACD(9,12,26) 6% 33% 0% 

Danmark RSI(14)+MA(1,200) 0% 11% 0% 

     Finland MA(3,8) 0% 32% 0% 

Finland MA(7,65) 11% 0% 0% 

Finland MA(1,200) 5% 26% 0% 

Finland BB(30,3) 11% 0% 0% 

Finland MACD(9,12,26) 0% 58% 0% 

Finland RSI(14)+MA(1,200) 0% 11% 0% 

     Norge MA(3,8) 0% 38% 0% 

Norge MA(7,65) 0% 6% 0% 

Norge MA(1,200) 6% 25% 0% 

Norge BB(30,3) 0% 6% 0% 

Norge MACD(9,12,26) 6% 19% 0% 

Norge RSI(14)+MA(1,200) 13% 0% 0% 

 

Tabell 5.4 - Resultat från FAS 3 
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I Danmark gav strategierna MA(3,8), BB(30,3) och RSI(14)+MA(1,200) att alla 

aktierna presterade sämre än buy and hold. Vad det gäller MA(3,8) var det den strategi 

som genererade högst andel signifikanta resultat, 44 procent. Övriga utvärderade 

strategier uppvisade att nästintill alla aktier gav en sämre avkastning än buy and hold. 

Inget av resultaten var normalfördelade. MA(1,200) resulterade i överavkastning för 

endast 11 procent av aktierna. 

  

Vad det gäller den finländska marknaden karaktäriseras resultaten även där av att 

nästintill samtliga aktier gav en lägre avkastning än buy and hold. MACD(9,12,26) 

genererade 58 procent signifikanta resultat, då samtliga aktier  presterade sämre än buy 

and hold. De enda strategierna som inte resulterade i någon andel signifikanta resultat 

var MA(7,65) och BB(30,3). Båda dessa resulterade i överavkastning i endast 11 

procent av fallen. 

 

I Norge resulterade strategierna MA(3,8), MA(7,65) och BB(30,3) i att samtliga aktier 

gav en lägre avkastning än buy and hold strategin. Högst andel signifikanta resultat 

uppvisade MA(3,8) som gjorde detta i 38 procent av fallen. De övriga strategierna 

pekade på att nästintill samtliga aktier i dessa genererade en lägre avkastning än buy and 

hold. RSI(14)+MA(1,200) resulterade i överavkastning för endast 13 procent av de 

utvärderade aktierna, dock utan signifikanta resultat. 
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5.5 Resultat från FAS 4 
Den fjärde periodindelningen avser det som har kommit att bli känt som finanskrisen. 

Tidsperioden tar sin början när aktiekurserna vände nedåt i juli 2007 och mer bestämt 

sträcker sig tidsperioden mellan 16 juli 2007 och 27 oktober 2008. Samtliga nordiska 

börserna utvecklades negativt under denna period och OMXS30 föll med 56 procent, 

vilket motsvarar en årlig nedgång på 47 procent. Detta gör perioden till den i vårt 

material där aktiekurserna faller kraftigast, beräknat på årlig avkastning. Perioden är 

även en av de kortare vi utvärderat, vilket exempelvis resulterade i att MA(1,200) inte 

gav upphov till speciellt många signaler eftersom denna strategi inte genererar köp- eller 

säljsignaler förrän tidigast 200 dagar in i perioden.  

 

Figur 5.4 - FAS 4 

Resultaten från de olika handelsstrategierna visar på att det under denna period fanns 

möjligheter att nå en högre avkastning än buy and hold strategin. På samtliga marknader 

gav majoriteten av de testade strategierna överavkastning. I exempelvis Finland 

resulterade tre av de sex analyserade strategierna i överavkastning för samtliga aktier. 

Speciellt för denna period var även att flera av resultaten uppvisade signifikant 

överavkastning, dock långt ifrån 100 procent av resultaten. Även normalfördelningen 

hos avkastningsserierna under perioden var förhållandevis högre än de övriga 

perioderna. 
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Marknad Strategi Andel överavkastning Andel signifikans  Andel normalförd. 

     Sverige MA(3,8) 80% 3% 7% 

Sverige MA(7,65) 97% 20% 20% 

Sverige MA(1,200) 93% 20% 57% 

Sverige BB(30,3) 83% 7% 17% 

Sverige MACD(9,12,26) 87% 17% 10% 

Sverige RSI(14)+MA(1,200) 77% 17% 63% 

     Danmark MA(3,8) 84% 0% 5% 

Danmark MA(7,65) 85% 5% 15% 

Danmark MA(1,200) 95% 30% 50% 

Danmark BB(30,3) 90% 15% 15% 

Danmark MACD(9,12,26) 90% 0% 5% 

Danmark RSI(14)+MA(1,200) 70% 20% 65% 

     Finland MA(3,8) 87% 9% 0% 

Finland MA(7,65) 100% 21% 4% 

Finland MA(1,200) 100% 26% 43% 

Finland BB(30,3) 70% 9% 4% 

Finland MACD(9,12,26) 100% 17% 0% 

Finland RSI(14)+MA(1,200) 78% 30% 43% 

     Norge MA(3,8) 92% 16% 8% 

Norge MA(7,65) 100% 36% 32% 

Norge MA(1,200) 100% 23% 50% 

Norge BB(30,3) 80% 4% 4% 

Norge MACD(9,12,26) 84% 8% 0% 

Norge RSI(14)+MA(1,200) 64% 32% 48% 

 

Tabell 5.5 - Resultat från FAS 4 

För Sveriges del resulterade MA(7,65) i överavkastning i 97 procent av de studerade 

fallen. Totalt var 20 procent av resultaten signifikanta. Även MA(1,200) resulterade i 

överavkastning för 93 procent av fallen, varav 20 procent av de totala resultaten var 

statistisk signifikanta. Här var även 57 procent av avkastningsserierna normalfördelade 

på 95-procent nivå.  

 

I Danmark var det MA(1,200) som resulterade i störst andel aktier som gav 

överavkastning. Högre avkastning än buy and hold kunde påvisas i 95 procent av fallen, 

32 procent av resultatet var signifikanta samt att totalt 50 procent av avkastningar var 

normalfördelade. Lägst andel överavkastning gav strategin RSI(14)+MA(1,200) och 
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gjorde det för 70 procent av aktierna. Utav dessa resultat var 65 procent 

normalfördelade enligt JB-testet.  

 

Finland hade tre strategier där alla undersökta aktier gav överavkastning. Den mest 

tillförlitliga av dessa resultat var MA(1,200), där 26 procent av resultaten var statistisk 

signifikanta. Lägst andel aktier med överavkastning gavs av BB(30,3) som resulterade i 

att 70 procent av aktierna gav högre avkastning än buy and hold strategin. 

 

I Norge resulterade handel med MA(7,65) och MA(1,200) till överavkastning i 100 

procent av de studerade fallen. Utav dessa var 36, respektive 23 procent signifikanta. 

Den strategi som resulterade i lägst andel överavkastning var RSI(14)+MA(1,200) och 

gjorde det för 64 procent av aktierna. Av dessa resultat var 32 procent signifikanta samt 

48 procent normalfördelade. 

 

5.6 Resultat från FAS 5 
Denna period utgörs av den uppgångsfas som efterföljde finanskrisen. Då uppsatsen 

skrevs under våren 2010 var det ännu osäkert om uppgångsfasen nått sin topp eller om 

index skulle stiga mer framöver. Vi valde därmed att avsluta datainsamlingen vid 

årsskiftet 2009/2010. Den totala tidsperioden för FAS 5 är därmed från den 28 oktober 

2008 till den 31 december 2009. Den positiva trenden som efterföljde finanskrisen med 

de åtskilliga statliga stödpaket som infördes resulterade i att aktiekurserna steg med 64 

procent under perioden eller 52 procent räknat på årlig basis. 

 

Figur 5.5 - FAS 5 
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Generellt kan sägas att samliga strategier uppvisade en lägre avkastning än den från 

jämförande buy and hold strategin. Andelen signifikanta resultat var fördelade mellan 

länderna och det land som gav högst och flest andel signifikanta resultat var Finland.  

Andelen normalfördelad data var relativt hög, dock varierar det beroende på vilken 

strategi som avses. Exempelvis resulterade avkastningarna från handelstrategin 

MA(1,200) i betydligt högre andel normalfördelad data i jämförelse med MA(3,8). 

Generellt för denna tidsperiod är även att antalet transaktioner i respektive aktie är små. 

Detta beror på att denna period är den kortaste perioden vi utvärderar och handel med 

MA(1,200) ger exempelvis oftast bara två transaktioner, ett köp minst 200 dagar in i 

perioden samt en försäljning vid periodens utgång.   

  

Marknad Strategi Andel överavkastning Andel signifikans  Andel normalförd. 

     Sverige MA(3,8) 7% 13% 3% 

Sverige MA(7,65) 7% 10% 7% 

Sverige MA(1,200) 0% 0% 87% 

Sverige BB(30,3) 17% 0% 53% 

Sverige MACD(9,12,26) 13% 3% 13% 

Sverige RSI(14)+MA(1,200) 7% 0% 57% 

     Danmark MA(3,8) 25% 5% 10% 

Danmark MA(7,65) 15% 0% 25% 

Danmark MA(1,200) 10% 0% 70% 

Danmark BB(30,3) 35% 5% 15% 

Danmark MACD(9,12,26) 30% 0% 25% 

Danmark RSI(14)+MA(1,200) 11% 6% 78% 

     Finland MA(3,8) 17% 0% 4% 

Finland MA(7,65) 13% 13% 17% 

Finland MA(1,200) 0% 0% 88% 

Finland BB(30,3) 13% 4% 33% 

Finland MACD(9,12,26) 16% 20% 8% 

Finland RSI(14)+MA(1,200) 0% 4% 54% 

     Norge MA(3,8) 8% 4% 4% 

Norge MA(7,65) 12% 0% 32% 

Norge MA(1,200) 4% 0% 72% 

Norge BB(30,3) 12% 4% 24% 

Norge MACD(9,12,26) 4% 12% 36% 

Norge RSI(14)+MA(1,200) 4% 0% 52% 

 

Tabell 5.6 - Resultat från FAS 5 
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I Sverige var det handelsstrategierna MA(3,8) och MA(7,65) som gav upphov till störst 

andel signifikant avkastning och båda dessa resulterade i avkastningarna högre än buy 

and hold i endast 7 procent av fallen. MA(1,200) var den strategi där samtliga aktier gav 

lägre avkastning än jämförande, dock var inget av resultaten signifikanta 

 

För Danmarks del gav strategierna MA(1,200) och RSI(14)+MA(1,200) upphov till 

störst andel aktier vars avkastning var lägre än buy and hold under perioden. Aktierna 

uppvisade där överavkastning i endast 10 respektive 11 procent av fallen och för den 

sistnämnda strategin även i signifikans för 50 procent av aktierna. Handel med strategin 

BB(30,3) resulterade i överavkastning vid 35 procent av fallen, dock utan signifikans.

  

I Finland resulterade handel med MA(1,200) och RSI(14)+MA(1,200) i att samtliga 

aktier gav en lägre avkastning än buy and hold, dock var endast 4 procent av dessa 

signifikanta i den sistnämnda strategin. MACD(9,12,26) resulterade i störst andel 

signifikanta resultat och totalt visade aktierna på överavkastning i endast 16 procent av 

fallen. 

 

För Norges del gav MA(7,65) och BB(30,3) överavkastningar i 12 procent av fallen. 

Strategierna MA(1,200) och RSI(14)+MA(1,200) resulterade endast i överavkastning 

för 4 procent av aktierna. Högst andel signifikanta resultat gavs av MACD(9,12,26) som 

uppvisade detta i 12 procent av fallen och där samtidigt aktierna gav överavkastning i 

endast 4 procent av observationerna. 
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5.7 Resultat från FAS 6 
Den sista tidsperioden inkluderar hela det undersökta datamaterialet, d.v.s. perioden från 

1995-01-01 fram till 2009-12-29. Denna tidsperiod skildrar samtliga av de uppdelade 

perioderna (FAS1 – FAS5) och marknaden har därmed under denna totala tidsperiod 

präglats av både stora och långa uppgångs- och nedgångsfaser. OMXS30 har under 

dessa 15 år genererat en total avkastning på 235 procent, vilket är detsamma som en 

årlig avkastning på 8 procent. 

 

Figur 5.6 - FAS 6 

Generellt kan sägas att resultaten för denna tidsperiod summerade till att 22 av de 24 

kombinationerna av strategi och marknad gav upphov till lägre avkastning än 

jämförande buy and hold. Sett till enskilda strategier är det strategierna som gav upphov 

till många transaktioner, exempelvis MA(3,8), som nästintill uteslutande resulterade i 

att samtliga aktier erhöll en lägre avkastning än jämförande. Högst andel överavkastning 

gavs av MA(1,200) i Danmark som resulterade i detta vid 73 procent av de studerade 

aktierna.  

 

Tabell 5.7 visar att i Sverige resulterade majoriteten av aktierna i samtliga strategier på 

lägre avkastningar än buy and hold. Högst andel signifikant avkastning gavs av 

MA(3,8) som dels visade på signifikans i 65 procent av fallen samt lägre avkastning än 

buy and hold för samtliga aktier. Även strategierna BB(30,3) och MACD(9,12,26) 

resulterade i att ingen av aktierna gav högre avkastning än buy and hold strategin.  
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Marknad Strategi Andel överavkastning Andel signifikans  Andel normalförd. 

     Sverige MA(3,8) 0% 65% 0% 

Sverige MA(7,65) 15% 15% 0% 

Sverige MA(1,200) 20% 0% 0% 

Sverige BB(30,3) 0% 0% 0% 

Sverige MACD(9,12,26) 0% 30% 0% 

Sverige RSI(14)+MA(1,200) 30% 0% 0% 

     Danmark MA(3,8) 0% 9% 0% 

Danmark MA(7,65) 36% 0% 0% 

Danmark MA(1,200) 73% 0% 0% 

Danmark BB(30,3) 0% 0% 0% 

Danmark MACD(9,12,26) 9% 18% 0% 

Danmark RSI(14)+MA(1,200) 18% 0% 0% 

     Finland MA(3,8) 8% 8% 0% 

Finland MA(7,65) 17% 0% 0% 

Finland MA(1,200) 25% 0% 0% 

Finland BB(30,3) 8% 0% 0% 

Finland MACD(9,12,26) 8% 8% 0% 

Finland RSI(14)+MA(1,200) 8% 0% 0% 

     Norge MA(3,8) 0% 0% 0% 

Norge MA(7,65) 33% 0% 0% 

Norge MA(1,200) 50% 0% 0% 

Norge BB(30,3) 0% 0% 0% 

Norge MACD(9,12,26) 0% 0% 0% 

Norge RSI(14)+MA(1,200) 67% 0% 0% 

 

Tabell 5.7 - Resultat från FAS 6 

I Danmark var MA(1,200) den strategi som fungerade bäst under tidsperioden. Den 

genererade överavkastning vid 73 procent av observationerna, dock var ingen av dessa 

resultat statistiskt signifikanta. Strategierna MA(3,8) och BB(30,3) resulterade båda i att 

samtliga aktier genererade lägre avkastningar än jämförande buy and hold strategin. 

 

För Finlands del resulterade fyra av sex undersökta strategier i att endast 8 procent av 

aktierna gav högre avkastning än buy and hold strategin. Strategin MA(1,200) gav 

överavkastning i 25 procent av observationerna, utan signifikanta resultat. Inget av 

resultaten i landet gav en normalfördelad avkastning.  
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I Norge resulterade handel med RSI(14)+MA(1,200) samt MA(1,200) i godkänd 

överavkastning. För den förstnämnda strategin erhölls överavkastning i 67 procent av 

fallen, dock utan signifikanta resultat. MA(1,200) erhöll överavkastning i 50 procent av 

fallen. Vad det gäller MA(3,8), BB(30,3) och MACD(9,12,26) resulterade samtliga i att 

ingen av aktierna uppvisade högre avkastning än buy and hold strategin. Totalt sett var 

inget av resultaten normalfördelade.   
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5.8 Sammanfattning av resultaten 
I figur 5.7 redogörs för hur stor andel av de totalt 144 undersökta kombinationer av 

strategierna och marknader som genererade negativ respektive positiv avkastning i 

förhållande till buy and hold strategin. Totalt sett gav 67 procent av de undersökta 

strategierna en avkastning som var lägre än buy and hold och endast 30 procent gav en 

avkastning som var högre än buy and hold, resterande tre procent av strategierna 

presterade i likhet med buy and hold. Kurvan i grafen representerar en 

normalfördelning, som ger hur resultaten enligt teorin om effektiva marknader borde ha 

fördelat sig. Som ges av figur 5.7 skiljer sig resultaten från vår undersökning från denna 

fördelning. 

 

 
Figur 5.7 - Sammanfattning av resultaten 
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6 Diskussion och analys 
Det går att fundera kring resultatens normalfördelning för skillnaden mellan 

avkastningen från de undersökta strategierna och buy and hold
88

. Enligt oss kan detta 

delvis bero på de extremvärden som vissa dataserier uppvisar när aktiekurserna 

fluktuerar kraftigt. Dessa snedvrider resultaten så pass mycket att datamaterialet som 

helhet inte framstår som normalfördelat. Ett justerande av detta rymdes ej inom 

uppsatsens tidsram utan lämnas obesvarat för fortsatta studier. Som vi beskriver i 

metodkapitlet bör datamaterialet som studeras vara normalfördelat för att det skall gå att 

genomföra det statistiska signifikanstestet vi valt. Gällande studiens resultat blir detta av 

mindre relevans då inte heller resultaten uppvisar någon hög grad av signifikans. Vi 

väljer ändå att betrakta resultaten som trovärdiga på grund av det omfattande 

datamaterialet och stora antalet körningar som ligger till grund för dessa. 

 

6.1 Tidsperiod 
Studiens resultat visar på hur viktigt det är att agera rätt utifrån marknadstrenden. 

Resultaten tyder på att majoriteten av strategierna inte resulterade i en högre avkastning 

än buy and hold strategin under de tidsperioder som kännetecknades av kontinuerliga 

uppgångar, vilket tydligt visas i figur 6.1. Att strategierna inte erhöll en högre 

avkastning än buy and hold beror enligt oss främst på att om de utvärderade strategierna 

intog en blankningsposition under stigande börskurser förlorade portföljen snabbt i 

värde eller så stängdes positionen när portföljvärdet blev negativt. Dessa samband syns 

tydligt under de tre uppgångsfaser som fanns med i undersökningen och resultaten visar 

på att det var få strategier som gav överavkastning under dessa. Dessa resultat är i likhet 

med Byström och Holgerssons resultat då även de fann klara samband mellan hur deras 

undersökta strategier presterade i upp- och nedgångsfaser. 

                                                 
88

 Normalfördelning är den för BHTA rr  . Vilken baseras på de båda ingående variablernas 

normalfördelning. 
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Figur 6.1 - Resultat per FAS 

Vänder vi på resonemanget borde detta betyda att teknisk analys har en fördel jämfört 

med buy and hold under tidsperioder som domineras av fallande börskurser eftersom 

strategierna tillåter blankning och därmed kan uppnå positiv avkastning vid sjunkande 

aktiekurser. Detta förklarar en stor del av den skillnaden som finns bland resultaten 

beroende på vilken tidsperiod som undersöks. Då det är svårt att växla strategi mellan 

buy and hold i uppgångsfaser och en som bygger på teknisk analys i nedgångsfaser är 

det mest intressanta resultatet det som uppkommer när strategierna appliceras på hela 

tidsperioden, alltså FAS 6. Under denna period skiljer sig avkastningarna åt beroende på 

vilken strategi och marknad som studeras. De två strategier som lyckades uppnå 

överavkastning under perioden var MA(1,200) i Danmark och kombinationsstrategin 

RSI(14)+MA(1,200) i Norge. Då dessa två var de enda strategier som presterade bättre 

än buy and hold visar detta på att de undersökta strategierna i regel presterade dåligt när 

de testades på den långa tidsperioden. 

 

Enligt teorin om att marknader skall vara effektiva skall det inte gå att skapa 

överavkastning genom användandet av teknisk analys. Aktiekurserna antas följa en 
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’random walk’, där varje dags avkastning är oberoende av gårdagens. Precis som 

Frennberg och Hansson anser vi att marknaden inte följer en ’random walk’ i den 

bemärkelsen att det går att se trender i marknaden gällande upp- och nedgångsfaser. De 

menar att utifrån detta bör det går att utveckla handelsstrategier som utnyttjar detta. 

Våra resultat gällande de strategier som vi undersökt är att de inte lyckas dra nytta av 

svängningarna på ett sätt som gör att avkastningen överstiger buy and hold. Detta kan 

tolkas som att marknaderna ändå till viss del är effektiva. 

 

6.2 Marknad 
Fifield et al. kunde i sin studie finna samband mellan hur väl strategierna fungerade och 

hur mogna aktiemarknaderna var. Utifrån detta kunde de sedan uttala sig om 

marknadseffektivitet på de olika marknaderna. I vår studie fann vi inte några liknande 

samband. Resultaten för länderna är samstämmiga och handel med teknisk analys har 

under den observerade tidsperioden fungerat dåligt. Vår tolkning av resultaten är 

därmed att de nordiska aktiemarknaderna är tillräckligt effektiva för att det inte skall gå 

att erhålla överavkastning utifrån handel med de utvärderade strategierna.  

 

 

Figur 6.2 - Sammanfattning av resultat uppdelat per land 
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 Sverige Danmark Finland Norge 

Negativa 69,4 % 66,7 % 69,4 % 61,1 % 

Neutral 0 % 3 % 3 % 6 % 

Positiva 30,6 % 30,6 % 27,8 % 33,3 % 

Tabell 6.1 - Resultat per marknad 

 

En sammanställning över samtliga 144 testade kombinationer av faser, marknader och 

strategier visar inget entydigt svar över vart teknisk analys skulle lämpa sig bäst.  Som 

ges i tabell 6.1 var Sverige var den marknad där strategierna gav överavkastning i minst 

antal fall då närmare 70 procent av de testade strategierna gav en lägre avkastning än 

buy and hold. Även Danmark och Finland visar på liknande resultat som den svenska 

marknaden. Den marknad där det fungerade bäst var på den norska. Inte heller där rörde 

det sig dock om några resultat som kan ses som positiva för teknisk analys.  

 

6.3 Typ av teknisk analysmetod 
Resultaten från undersökningen visar på vissa skillnader mellan olika handelsstrategier. 

Detta kan enligt oss bero på flera omständigheter. Vi anser exempelvis att den 

handelsstrategi som baseras på den korta trenden, alltså MA(3,8) genererar för många 

köp- respektive säljsignaler. Detta resulterade i att transaktionskostnaderna i dessa fall 

blev stora. Avkastningen för denna strategi var så pass dålig under FAS 6 att portföljen 

slutade med ett positivt saldo i endast två av 20 aktier i Sverige och två av sex aktier i 

Norge. Vi har svårt att se att metoden, utan att kompletteras med ytterligare 

inställningar eller regler, skulle vara speciellt bra lämpad att ligga till grund för en 

handelsstrategi. 

Tabell 6.2 - Resultat för de olika strategierna  

 

Brock et al., Hudson et al. samt Metghalchi et al. har samtliga testat MA(1,200). De 

kommer fram till att denna strategi fungerar väl och ger överavkastning. Hudson et al. 

  MA(3,8) MA(7,65) MA(1,200) BB(30,3) MACD(9,12,26) RSI(14)+MA(1,200) 

Negativa 75 % 67 % 54 % 71 % 67 % 67 % 

Neutrala 4 % 0 % 8 % 0 % 4 % 0 % 

Positiva 21 % 33 % 38 % 29 % 29 % 33 % 
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utvärderar strategierna med hänsyn tagen till transaktionskostnader på en procent per 

avslut. De kommer då fram till att den överavkastning som Brock et al. presenterade i 

sin studie inte bar upp dessa transaktionskostnader och resultaten därmed blev negativa.  

 

Våra resultat tyder på att strategin MA(1,200) inte uppnår högre avkastning än buy and 

hold strategin. I 54 procent av fallen presterade strategin sämre än buy and hold, i 8 

procent presterade strategierna lika och i 38 procent av fallen uppnådde MA(1,200) en 

högre avkastning än buy and hold. Även de andra inställningarna för MA visar på att 

ingen av dessa resulterade i överavkastning jämfört med buy and hold.  Dessa resultat är 

i likhet med Fifield et al. som fann att det inte gick att generera överavkastning enbart 

utifrån handel med MA, utan att det krävdes att MA kombinerades med filterregler för 

att överavkastning skulle fås. Resultaten står till viss del i strid med de resultat 

Metghalchi et al. kom fram till i sin studie gällande att MA(1,50) skapade signifikant 

överavkastning på OMXS30 även efter det att transaktionskostnader på 0,5 procent 

inkluderats. Detta får oss fundera kring värdet av att använda teknisk analys på enskilda 

aktier då det enligt vår studie fungerar dåligt och det finns tidigare studier som tyder på 

att det skall fungera på index.  

 

Strategierna baserade på BB eller MACD eller kombinationen av RSI och MA lyckades 

inte heller generera överavkastning hos majoriteten av aktierna då hela tidsperioden 

studerades. Resultaten är i linje med den studie som Byström och Holgersson 

genomförde där de fann att handel med BB inte skapade överavkastning.  

 

Brock et al. och Metghalchi et al. anser att det är viktigt att ta hänsyn till 

transaktionskostnader och dess inverkan på resultatet. Vi finner att 

transaktionskostnaderna för de olika strategierna varierar dessa kraftigt beroende på hur 

många signaler respektive strategi genererade. I tabell 6.3 nedan redovisas hur många 

avslut som genererades för de olika strategierna i respektive land under hela 

tidsperioden. 

  



Bagge & Rolander 

63 

 

 

 

Tabell 6.3 - Genomsnittliga transaktionskostnader för FAS 6 

 

Som läsaren kan se är det märkbara skillnader mellan det genomsnittliga antalet avslut 

och mest särskiljande är MA(3,8) som på samtliga marknader genererade närmare 1000 

avslut. Däremot skiljer sig kostnaderna mycket åt beroende på portföljvärdet. För 

MA(3,8) på den svenska marknaden genomfördes fler avslut än på den danska, men 

samtidigt uppgick bara transaktionskostnaderna till cirka 20 procent av de danska. 

Dessa transaktionskostnader kan verka höga ifall läsaren utgår ifrån att det ursprungliga 

portföljvärdet var 1 000 000 i inhemsk valuta, det är dock viktigt att ta i beaktande att 

när portföljvärdet stiger ökar samtidigt transaktionskostnaderna.  

Redovisning av genomsnittliga transaktionskostnader under FAS 6 

Marknad Strategi Antal avslut Transaktionskostnader 

Sverige MA(3,8) 1 013 194 861 

Sverige MA(7,65) 186 149 574 

Sverige MA(1,200) 182 153 517 

Sverige BB(30,3) 54 26 363 

Sverige MACD(9,12,26) 506 211 319 

Sverige RSI(14)+MA(1,200) 43 53 404 

    Danmark MA(3,8) 954 944 451 

Danmark MA(7,65) 168 238 597 

Danmark MA(1,200) 128 229 502 

Danmark BB(30,3) 58 11 134 

Danmark MACD(9,12,26) 482 462 340 

Danmark RSI(14)+MA(1,200) 37 86 556 

    Finland MA(3,8) 967 739 224 

Finland MA(7,65) 172 192 446 

Finland MA(1,200) 168 105 436 

Finland BB(30,3) 63 46 277 

Finland MACD(9,12,26) 488 231 993 

Finland RSI(14)+MA(1,200) 45 23 812 

    Norge MA(3,8) 961 247 325 

Norge MA(7,65) 158 198 376 

Norge MA(1,200) 162 280 592 

Norge BB(30,3) 60 19 285 

Norge MACD(9,12,26) 486 144 413 

Norge RSI(14)+MA(1,200) 38 269 336 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel besvaras våra frågeställningar som ligger till grund för att uppnå studiens 

syfte. Slutsatserna baseras på den empiriska analysen och presenteras med korta svar på 

frågeställningarna. Slutligen diskuteras förslag på vidare studier inom teknisk analys.   

 

7.1 Korta svar till frågeställningar 
Hur presterar de undersökta strategierna jämfört med en buy and hold strategi?  

Den generella slutsatsen vi kan dra utifrån vår studie är att strategierna som helhet 

presterade dåligt i jämförelse med buy and hold. Av de tester som genomfördes på hela 

tidsperioden, FAS 6, var det endast två av 24 kombinationer av marknad och strategi 

som gav överavkastning.  

 

Hur väl presterar de valda strategierna under olika marknadstrender? 

Det fanns skillnader gällande resultaten för strategierna beroende på marknadstrenden. 

De presterade generellt betydligt bättre än buy and hold i nedgångsfaser och betydligt 

sämre i uppgångsfaser. Eftersom börsen har en positiv trend på lång sikt kan slutsatsen 

dras att investerare med lång placeringshorisont inte bör använda sig av de studerade 

strategierna utan istället använda sig av buy and hold strategin. 

 

Hur skiljer sig avkastningen åt mellan de studerade handelsstrategierna? 

Generellt presterar de strategier som ger upphov till många köp- och säljsignaler sämre 

än strategier med färre antal signaler. Dock uppvisar alla strategier en sämre avkastning 

än buy and hold, vilket gör att investerare inte borde ägna sig åt någon av dem. 

 

Skiljer sig resultatet av valda strategier åt mellan nordiska marknaderna? 

Vår studie visar på att det inte finns några större skillnader i strategiernas resultat på de 

olika marknaderna. Andelen positiva resultat varierar mellan cirka 27 och 33 procent för 

de olika länderna vilket inte vi anser vara en tillräckligt stor skillnad för att kunna 

påvisa att det teknisk analys skulle fungera bättre eller sämre på någon av marknaderna. 
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7.2 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetets gång har flera intressanta frågor dykt upp som tyvärr inte rymdes inom 

denna studies ramar, utan dessa lämnas obesvarade för vidare studier. Exempelvis 

skulle andra indelningar av datamaterialet kunna göras. Några förslag kan vara gällande 

bolagets storlek eller inom vilken bransch de är verksamma. Det vore även intressant att 

applicera strategierna på andra instrument än aktier såsom valutor och råvaror. Det hade 

även varit intressant att göra en mer omfattande studie i likhet med den Fifeld et al. 

genomförde som undersökte marknader i utvecklingsstadiet i jämförelse med mer 

mogna marknader. Då det redan är gjort på aktieindex bör det förslagsvis genomföras på 

enskilda aktier. Ett annat förslag som baseras på de erfarenheter vi fått under denna 

studies gång är att de olika strategierna inte enbart bör förlita sig på signalerna från 

teknisk analys utan bör även kombineras med stoplosser eller andra filterregler. Att i en 

framtida studie även ta hänsyn till den dagliga handelsvolymen i en aktie anser vi vara 

värdefullt. Detta stärks av vår förstudie där flertalet av aktörerna uppgav att de använder 

sig av volymen som en bekräftelse på aktiens rörelser, där rörelser under höga volymer 

är av större betydelse. Ytterligare studier krävs även inom den grafiska delen av ämnet, 

med stöd och motstånd samt andra formationer, hur detta skall studeras mer ingående 

lämnar vi öppet för framtida studier. 

 

7.3 Avslutade reflektioner 
Vi som författare hade inför arbetet uppfattningen om att teknisk analys borde ha 

möjlighet att uppnå överavkastning. Denna syn har nu till viss del reviderats då 

resultaten från vår studie talar sitt tydliga språk. I praktiken är teknisk analys mer av en 

konstform som vi tror är svår att testa med abstrakta ekonomiska modeller. Vår 

erfarenhet talar för att ämnet är svårt att lära sig och tar lång tid att behärska eftersom 

börsen till stor del styrs av psykologi. Sett till antalet professionella aktörer som 

investerar utifrån teknisk analys anser vi det fortfarande finnas frågor som är obesvarade 

och därmed även belägg för fortsatta studier inom ämnet. 
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Appendix 1 – Förstudie 

  

1 Inledning 

Denna förstudie genomförs inför en större studie som skall undersöka olika strategier av 

teknisk analys. 

 

1.1 Problematisering 

Antalet möjliga strategier att handla med utifrån teknisk analys är nästintill oändligt, 

eftersom det går att modifiera inställningarna samt kombinera flera strategier. Utifrån 

detta föreligger problematiken med data-mining, eftersom det är möjligt för författaren 

att prova sig fram tills denne finner en specifik inställning eller strategi som resulterar i 

det författaren strävar efter att bevisa. Ett sätt att kringgå problematiken är att i förväg 

bestämma vilka strategier och inställningar som skall undersökas, vilket leder vidare till 

frågan vilka strategier som branschens aktörer använder och därmed är intressanta att 

studera. Detta är utgångspunkten för denna studie som syftar till att undersöka vilka 

strategier professionella aktörer använder sig av. Med professionella aktörer avses större 

institutionella aktörer exempelvis storbanker och investmentbanker. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med förstudien är att undersöka vilka indikatorer som ligger till grund för 

strategier
1
 som professionella aktörer använder sig av vid handel med teknisk analys.  

 

2 Metod 

För att kunna besvara frågan vilka strategier professionella aktörer använder sig av 

utförs en enkätundersökning via e-post bestående av ett antal intervjufrågor. De fyra 

aktörer som deltar i studien har vi valt att behandla konfidentiellt då vi anser att detta 

ökar våra chanser att få mer utförliga och ärliga svar. Resonemanget styrks av Christina 

Garsten som menar att det kan vara svårt att få finansanalytiker att berätta om sina 

                                                 
1
 Strategierna måste vara utvärderingsbara och därför generera köp- respektive säljsignaler. De måste 

dessutom vara möjliga att testas matematiskt och får endast vara baserade på dagliga stängningskurser. 
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metoder av konkurrensskäl. Ifall de berättar fullt ut vilka metoder de använder sig av, 

kan konkurrenterna dra nytta av detta och deras metod eventuellt bli olönsam.
2
  

 

Ytterligare en fördel med enkätundersökningar via e-post är att det är ett tidsbesparande 

sätt att genomföra undersökning. Samtidigt finns möjligheten att ställa följdfrågor ifall 

det förefaller några oklarheter gällande de svar som ursprungligen erhölls. Ett alternativ 

vi övervägde var att genomföra personliga intervjuer med aktörerna, men då dessa 

arbetar i en stressig miljö insåg vi tidigt att det skulle vara svårt att få till stånd 

intervjuer och valde därför att istället genomföra en enkätundersökning. Fördelen med 

detta var att respondenterna kunde besvara frågorna när de fick tid över. Trots detta var 

det svårt att få svar från många aktörer. Totalt skickades enkäter till tio aktörer och svar 

erhölls endast från fyra av dessa. Avsaknaden av svar kan enligt oss tolkas antingen som 

att de inte vill avslöja sina strategier eller att de inte hade tid eller möjlighet att besvara 

våra frågor. 

 

Hälften av de tillfrågade aktörerna utgörs av avdelningar på respektive bank som har 

god inblick i handel byggd på teknisk analys. Den andra hälften utgörs av enskilda 

personer som har stor erfarenhet och kunskap om handel utifrån teknisk analys. Dessa 

arbetar på två skilda institutioner. Då deras identiteter hålls konfidentiella anser vi att de 

fyra aktörer som deltog i undersökningen besvarade frågorna sanningsenligt och 

utförligt.  

 

3 Presentation av aktörerna 

 
3. 1 Aktör 1 

Utgörs av en investmentbank med fokus på den nordiska marknaden. I studien ingår 

representanter från avdelningen Proprietary trading, vilka har som uppgift att skapa 

avkastning på företagets eget kapital. Detta görs bland annat genom handel med teknisk 

analys. 

                                                 
2
 Garsten, C (2004), s. 161. 
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3.2 Aktör 2 

Är en svenskbaserad, ledande, finansiell institution med kunder inom privat- och 

företagssektorn.  I studien ingår en värdepappersmäklare som har bred kunskap om och 

erfarenhet av om teknisk analys. 

   

3.3 Aktör 3 

Består av ett ledande fristående analyshus med inriktning på aktieanalys och finansiell 

rådgivning. I studien ingår en analytiker som är ansvarig för den tekniska analysen till 

deras investerare.   

 

3.4 Aktör 4 

Är en svenskbaserad, rikstäckande aktör, med ett stort antal privat och företagskunder. 

Inom deras investmentbank har vi tagit kontakt med representanter för avdelningen som 

publicerar rapporter och investeringsstrategier byggd på teknisk analys, som sedan 

vidaredistribueras till kunderna.  

 

4 Intervjufrågor 
 

1) Används både grafisk och matematisk analys? 

  

2) Vilka indikatorer använder ni er av? 

  

3) Använder ni kombinationer av flera indikatorer? I så fall vilka? 

  

4) Tas hänsyn till volym och i så fall hur? 

 

5) Vad använder ni för periodinställning på indikatorerna? (t.ex. RSI= 14, MA(14,50) 

 
 

4.1 Svarssammanställning 

1) Alla fyra aktörer använder sig av både grafisk och matematisk analys. 

 

2) Aktör 1 använder sig just nu enbart av RSI och MA, medan Aktör 2 använder sig av 

RSI, Parabolic, Stochastic och MA. Inom den grafiska analysen använder Aktör 3 
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trender samt stöd- och motståndsnivåer, medan denne inom matematisk analys 

använder MA, Hausseindex och Bollinger Band. Aktör 4 använder sig av RSI, 

MACD och MA. 

 

3) Här använder sig Aktör 1 av en långsiktig och en kortsiktig handelsstrategi. I den 

kortsiktiga ser de till värden av enskilda indikatorer medan de i den långsiktiga låter 

de använda indikatorerna samspela och även ser till kombinationer av MA i sig. 

Aktör 2 använder kombinationer av sina nämnda indikatorer, men påpekar att det 

inte är någon idé att kombinera RSI med Stochastic eftersom de beräknas på i stort 

sett samma grunder. Vidare använder både Aktör 3 och 4 kombinationer av deras 

nämnda indikatorer i sin handel. 

 

4) Aktör 1 anser att händelser i marknaden som sker under hög volym har ett högre 

prediktionsvärde, men de använder sig inte av några fasta volymparametrar i sin 

handel. Aktör 2 ser till volym efter bolagsvärde och anser att teknisk analys fungerar 

bäst på index följt av stora bolag, mellan stora bolag och mindre bolag. Aktör 3 

använder volym vid sin handel och säger att hög volym bekräftar en rörelse, men att 

volym alltid är av underordnad betydelse jämfört med själva aktierörelsen i sig. 

Slutligen ser Aktör 4 till volym för att bekräfta rörelsen i aktien. 

 

5) Periodinställningarna som respektive aktörer använder sig av ges i nedanstående 

tabell. 

 

Aktör 1: RSI(14)   Aktör 3: MA(15,34) 

  MA(3,8,14,200) 
  

MA(7,65) 

  
   

MA(1,200) 

Aktör 2: RSI(14) 
  

BB(30,3) 

  Parabolic 
  

Hausseindex 

  Stochastic 
  

  

  MA 
 

Aktör 4: RSI(14) 

  
   

MACD(9,12,26) 

        MA(20,50,200) 
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5 Resultat 

Då studien är relativt begränsad och endast inkluderar fyra aktörer, har vi valt att göra 

en sammanfattning av respondenternas svar för att få en gemensam bild av vilka 

indikatorer de använder sig av. Detta görs pga. tidsbrist då studiens omfattning inte 

medger att vi utvärderar alla indikatorers respektive specifika inställningar.  

 

De strategier som används av fler än en aktör är RSI och MA. På RSI använder samtliga 

deltagare i studien inställningen 14 dagar. Därmed får den anses vara en vanligt 

förekommande. Vidare nämns BB(30,3) och MACD(9,12,26) av aktör 3 och 4, vilket 

innebär att vi inkluderar dessa två strategier i vår undersökning. Vid handel efter MA 

använder sig respondenterna en rad periodinställningar; 3,7,8,14,15,20,34,50,65 samt 

200 dagar. För att begränsa oss har vi valt att utgå ifrån marknadens tre trender, den 

korta, medellånga och långa. Utifrån detta ansågs MA(1,200) representera den långa 

trenden. Denna strategi används dessutom av hälften av de intervjuade aktörerna. För 

den medellånga trenden används MA(7,65), med motivering av att 65 dagar utgör den 

periodinställning som är längst när vi bortser från 200 dagar. Att vi väljer att kombinera 

denna 65 dagar med 7 dagar beror på att aktör 3 använder sig av denna inställning. 

Slutligen använder vi MA(3,8) för den korta trenden. Att vi väljer just denna inställning 

beror på att det är den kortaste inställningen som våra respondenter använder sig av.  

 

Aktör 2 och 3 svarar att de använder sig av strategierna Parabolic, Stochastic respektive 

Hausseindex i sin handel. De två förstnämnda strategierna exkluderas ur vår 

undersökning då dessa kräver historisk data som inkluderar högsta och lägsta betalkurs 

under varje handelsdag. Denna information finns inte alltid tillgänglig, speciellt inte för 

äldre tidsserier, vilket gör att strategierna exkluderas ur undersökningen. Indikatorn 

Hausseindex generar inga köp och säljsignaler utan visar enbart aktiens styrka, 

respektive svaghet, jämfört mot den senaste tidens kursnoteringar. På grund av detta kan 

den inte ligga till grund för en automatiserad handelsstrategi och därmed exkluderas 

även denna ur studien. 
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Aktör 1 samt aktör 4 uttrycker även att de använder sig av kombinationer av MA samt 

RSI. De anser att detta är en bra kombination för långsiktig handel och detta tolkar vi 

som att de menar ett längre MA vilket resulterar i en strategi som kombinerar RSI(14) 

med MA(1,200).  

 

6 Slutsats 

En sammanfattning av vilka indikatorer som ligger till grund för de handelsstrategier 

professionella aktörer använder sig av är följande; MA(3,8), MA(7,65), MA(1,200), 

BB(30,3), MACD(9,12,26) samt kombinationen av RSI(14) och MA(1,200). 
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Appendix 2 – Resultat per aktie 

 
Resultat per aktie, redovisat för FAS 6, d.v.s. hela den undersökta tidsperioden. Detta 

publiceras för att en läsare skall få en inblick i hur studien genomförts samt en djupare 

inblick i hur resultaten skiljer sig åt mellan enskilda aktier. Här ges även möjlighet för 

läsaren att hitta egna samband mellan vilka bolag och strategier som har störst 

sannolikhet att generera överavkastning. 

 

SVERIGE 
          Moving average (3,8) 

            ABB ASSAb ATCOa ATCOb AZN ELUXb ERICb GETIb HMb INVEb 

Technical analysis 

          

Yearly return - - - - - - - -25,0% - - 

Std. Dev 48,7% 39,7% 35,5% 37,4% 28,5% 37,2% 51,5% 29,5% 34,6% 29,0% 

No. Trades 979 1051 1019 1011 1015 1046 967 1008 1021 1019 

Total trans.cost 397764 320369 146661 141736 134049 226000 226740 172366 151105 208048 

Skewness -7,5 -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -0,4 -1,0 -0,1 -1,9 -0,5 

Kurt 232,5 6,4 4,1 5,0 6,5 7,5 13,7 3,5 25,2 6,2 

JB 8489613,2 6447,4 2658,5 4008,0 6875,7 8970,6 30136,8 1910,9 101748,8 6160,8 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 5,1% 24,3% 15,6% 14,8% 5,7% 10,6% 2,5% 16,2% 22,4% 7,3% 

Std. Dev 51,0% 39,4% 37,5% 38,9% 29,0% 39,0% 52,8% 30,9% 34,9% 29,8% 

Skewness -6,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 -0,4 0,0 -0,9 0,0 

Kurt 191,3 4,1 4,0 3,8 4,0 6,8 7,2 3,8 23,4 4,6 

JB 5749884,8 2681,3 2555,3 2271,3 2529,2 7191,4 8172,5 2240,2 86214,9 3275,1 

           Excess return 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -41,2% 0,0% 0,0% 

T-test -0,72 -3,47 -3,16 -3,05 -2,56 -2,39 -1,11 -2,32 -3,63 -2,10 

 

  NOKI SAND SCAb SEBa. SECUb SHBa SKAb SKFb SSABa VOLVb 

Technical analysis 

          

Yearly return - - - - - - -23,3% - - - 

Std. Dev 45,3% 33,3% 27,3% 38,7% 36,3% 30,2% 31,6% 33,7% 37,2% 33,5% 

No. Trades 986 1035 984 1032 1018 1005 1017 995 976 1019 

Total trans.cost 349597 185375 518213 139527 240321 356144 217356 520417 180552 116330 

Skewness -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 -0,6 -0,4 -0,7 -0,3 

Kurt 6,3 5,9 4,5 7,2 6,4 5,0 9,1 3,4 5,9 4,0 

JB 6430,1 5765,9 3311,6 8322,7 6593,9 3971,4 13043,3 1929,9 5768,1 2519,3 

           Buy and hold 

          

Yearly return 10,9% 9,1% 5,7% 6,8% 14,2% 13,5% 9,5% 10,9% 11,1% 6,1% 

Std. Dev 46,9% 33,7% 28,2% 41,9% 36,8% 31,2% 32,4% 35,2% 39,0% 35,2% 

Skewness -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,3 0,0 0,0 

Kurt 5,6 4,0 4,0 8,6 4,9 4,4 8,3 3,0 4,9 4,2 

JB 4943,9 2496,4 2463,2 11662,4 3785,9 3059,3 10898,6 1494,0 3714,3 2824,2 

           Excess return 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -32,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

T-test -1,24 -2,99 -0,98 -2,38 -3,19 -2,28 -1,56 -1,78 -1,72 -2,26 
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DANMARK 
           Moving average (3,8) 

           
  CARLb DANSKE DCO DSV FLS JYSK MAERSKb NKT NOVOb TOP SYDB 

Technical analysis 

           
Yearly return - 1,1% -8,7% 11,3% -3,3% 0,8% - -4,1% - -6,8% 12,5% 

Std. Dev 31,2% 29,6% 24,9% 32,1% 37,9% 25,8% 40,5% 39,6% 29,8% 29,0% 24,5% 

No. Trades 1010 966 970 916 944 954 974 982 1000 978 918 

Total trans.cost 170503 635212 458451 1731920 415744 1038643 457818 497547 365720 882913 1895179 

Skewness -0,9 -0,1 0,1 -0,4 -0,8 -0,5 0,0 -1,1 -0,7 -0,3 -0,2 

Kurt 12,2 7,1 13,3 9,9 8,2 9,3 6,2 31,8 13,1 6,1 16,8 

JB 23686,7 7864,5 27697,5 15470,2 10747,4 13496,2 5815,9 158361,6 27170,3 5856,0 44121,9 

            
Buy and hold 

           
Yearly return 4,5% 9,1% 3,1% 28,6% 9,1% 12,9% 8,4% 10,0% 18,4% 16,7% 13,3% 

Std. Dev 32,8% 30,9% 26,1% 33,1% 39,8% 26,6% 36,4% 42,2% 30,2% 29,6% 26,2% 

Skewness -0,3 -0,1 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,6 0,0 -0,6 

Kurt 8,7 6,6 14,4 6,5 5,5 6,7 6,3 25,3 12,9 5,2 15,6 

JB 11838,4 6776,9 32378,6 6596,1 4772,4 7011,6 6100,3 100584,6 26225,4 4154,4 37976,2 

            
Excess return 0,0% -8,0% -11,8% -17,3% -12,4% -12,1% 0,0% -14,1% 0,0% -23,6% -0,8% 

T-test -1,67 -0,41 -0,54 -1,09 -0,57 -0,67 -1,25 -0,64 -3,46 -1,29 11,9% 

 

FINLAND 
            Moving average (3,8) 

            
  KESBV KRA1V MEO1V ORNBV OUT1V RTRKS SAA1V SAMAS STERV TIE1V UPM1V WRT1V 

Technical analysis 

            
Yearly return -8,0% 4,3% 15,1% -11,8% -2,8% -13,1% -4,6% - - -16,5% - -4,7% 

Std. Dev 31,9% 34,6% 38,3% 28,8% 38,5% 37,1% 35,9% - - 44,9% - 36,0% 

No. Trades 1036 954 916 970 922 990 980 - - 1036 - 896 

Total trans.cost 418232 664897 1851620 680261 1375045 380564 199754 - - 354578 - 728063 

Skewness -0,3 -0,9 -0,3 0,0 -0,8 -0,3 -4,2 - - -0,1 - -0,9 

Kurt 14,0 33,3 5,1 10,8 7,9 3,2 114,6 - - 6,2 - 14,5 

JB 30819,6 173763,5 4136,1 18355,2 10024,4 1632,9 2061588,9 - - 5966,9 - 33353 

             
Buy and hold 

            
Yearly return 5,9% 6,6% 8,0% 6,3% 0,0% 6,2% 10,9% 16,5% -2,1% 13,6% 0,8% 8,4% 

Std. Dev 32,0% 35,0% 40,6% 30,1% 40,6% 39,6% 34,8% 35,9% 38,3% 47,6% 35,1% 38,1% 

Skewness -0,5 -0,6 -0,3 -1,2 -0,1 -0,1 1,8 -0,1 0,2 0,0 0,0 -0,8 

Kurt 9,8 20,0 4,2 13,7 6,3 3,2 36,0 6,3 3,1 11,4 3,0 14,3 

JB 15299,3 62433,8 2846,8 30236,7 6204,9 1600,6 203878,1 6172,3 1511,4 20200,9 1393,5 32431 

             
Excess return -13,9% -2,4% 7,0% -18,1% -2,8% -19,3% -15,6% 0,0% 0,0% -30,1% 0,0% -13,1% 

T-test -0,69 0,00 0,53 -0,67 0,31 -0,74 -0,91 0,00 0,00 -1,05 -0,80 -0,51 
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NORGE 
      Moving average (3,8) 

      
  DNBNOR DNO NHY PGS ORK SBT 

Technical analysis 

      
Yearly return - - -20,2% - - -8,5% 

Std. Dev - - 33,3% - - 40,3% 

No. Trades - - 954 - - 968 

Total trans.cost - - 187215 - - 307434 

Skewness - - 0,0 - - -0,4 

Kurt - - 9,1 - - 13,2 

JB - - 12609,1 - - 27363,2 

       
Buy and hold 

      
Yearly return 9,0% 20,4% 8,2% -7,5% 12,4% 5,4% 

Std. Dev 37,8% 66,3% 35,3% 74,4% 32,4% 44,5% 

Skewness -0,1 -0,3 -0,1 -3,6 -0,2 -0,4 

Kurt 9,9 18,7 8,3 100,0 7,9 11,2 

JB 14948,6 53323,5 10562,2 1527400,8 9809,8 19653,0 

       
Excess return 0,0% 0,0% -28,5% 0,0% 0,0% -13,9% 

T-test 0,00 0,00 -1,38 0,00 0,00 -0,54 

 

SVERIGE 
          Moving average (7,65) 

         
  ABB ASSAb ATCOa ATCOb AZN ELUXb ERICb GETIb HMb INVEb 

Technical analysis 

          
Yearly return 10,5% 5,3% -12,0% -17,3% 1,1% -8,8% 3,9% 0,4% -9,4% 1,4% 

Std. Dev 34,2% 37,2% 34,3% 35,7% 26,5% 36,4% 42,5% 29,2% 34,3% 26,6% 

No. Trades 163 172 185 207 165 199 185 172 199 187 

Total trans.cost 185 874 287 440 56 438 54 467 125 517 31 031 297 296 90 193 153 959 163 481 

Skewness 0,3 -0,1 -0,6 -0,6 -0,2 0,0 -0,4 -0,1 -1,8 -0,2 

Kurt 5,9 5,4 3,4 3,3 3,4 7,7 7,9 2,9 25,8 3,8 

JB 5324,8 4551,7 2014,1 1948,9 1766,4 9070,6 9591,8 1318,4 104226,7 2238,1 

           
Buy and hold 

          
Yearly return 4,7% 23,0% 16,1% 15,4% 5,7% 11,2% 1,8% 15,6% 20,9% 7,0% 

Std. Dev 51,3% 39,3% 37,6% 39,1% 29,1% 39,2% 53,1% 31,0% 35,1% 29,9% 

Skewness -6,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 -0,4 0,0 -0,9 0,0 

Kurt 188,9 4,2 4,0 3,8 4,0 6,7 7,1 3,8 23,2 4,5 

JB 5520848,1 2749,6 2480,5 2196,0 2480,2 6909,8 7824,7 2192,0 83654,3 3183,9 

           
Excess return 5,9% -17,7% -28,0% -32,7% -4,6% -20,0% 2,1% -15,3% -30,3% -5,6% 

T-test 0,4 -1,1 -2,0 -2,2 -0,4 -1,4 0,2 -1,3 -2,2 -0,4 
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NOKI SAND SCAb SEBa. SECUb SHBa SKAb SKFb SSABa VOLVb 

Technical analysis 

          
Yearly return 11,6% -3,0% -2,6% 1,1% -6,0% -5,3% -0,1% -5,6% 9,9% -6,5% 

Std. Dev 41,6% 30,9% 25,9% 34,2% 34,6% 29,0% 28,4% 32,6% 34,0% 31,8% 

No. Trades 154 181 194 186 192 213 173 205 162 207 

Total trans.cost 458 809 100 240 78 950 114 056 150 707 65 690 92 775 58 548 402 383 59 921 

Skewness -0,5 -0,5 -0,2 -0,1 -0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 

Kurt 6,5 4,7 3,4 3,5 5,8 3,4 5,0 3,4 4,8 6,1 

JB 6583,9 3543,2 1799,7 1861,3 5279,0 1796,6 3808,5 1812,5 3642,4 5936,0 

           
Buy and hold 

          
Yearly return 10,9% 9,4% 6,5% 7,1% 14,3% 13,8% 10,3% 11,2% 11,9% 6,7% 

Std. Dev 46,8% 33,9% 28,3% 42,1% 37,0% 31,2% 32,5% 35,4% 39,2% 35,3% 

Skewness -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,3 0,0 0,0 

Kurt 5,7 4,0 4,0 8,6 4,8 4,4 8,3 3,0 4,8 4,3 

JB 4968,3 2417,4 2419,0 11400,3 3629,7 3049,4 10737,8 1433,0 3565,8 2806,0 

           
Excess return 0,7% -12,4% -9,1% -6,0% -20,3% -19,1% -10,4% -16,8% -2,1% -13,2% 

T-test 0,1 -1,0 -0,8 -0,3 -1,4 -1,6 -0,8 -1,3 -0,1 -1,0 

 

DANMARK 
           Moving average (7,65) 

           
  CARLb DANSKE DCO DSV FLS JYSK MAERSKb NKT NOVOb TOP SYDB 

Technical analysis 

           
Yearly return 4,9% 5,4% 3,9% 21,8% 8,1% 4,5% 1,5% 32,4% 2,6% 5,4% 21,0% 

Std. Dev 28,5% 26,9% 23,3% 29,3% 33,8% 23,4% 32,9% 34,7% 29,0% 28,2% 21,5% 

No. Trades 158 176 186 158 178 206 172 152 170 168 118 

Total trans.cost 62 789 74 046 112 285 595 836 117 522 124 918 146 532 600 700 278 408 132 744 202 976 

Skewness -0,2 0,3 0,3 0,2 -0,3 -0,3 -0,4 1,3 -0,6 -0,1 0,4 

Kurt 6,4 6,6 8,0 4,5 5,6 6,1 6,8 13,7 12,1 6,3 8,4 

JB 6278,1 6815,1 9952,3 3096,9 4807,3 5851,2 7032,2 29634,6 22750,5 6068,1 10897,7 

            
Buy and hold 

           
Yearly return 4,6% 9,5% 3,4% 26,6% 8,7% 12,7% 9,4% 10,9% 19,0% 18,4% 14,3% 

Std. Dev 32,9% 31,1% 26,2% 33,1% 40,1% 26,7% 36,6% 42,4% 30,3% 29,8% 26,4% 

Skewness -0,3 -0,1 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,6 0,0 -0,6 

Kurt 8,6 6,5 14,3 6,5 5,5 6,6 6,3 25,2 12,9 5,1 15,4 

JB 11504,5 6600,8 31618,2 6489,5 4574,4 6790,0 5940,9 97912,3 25616,6 4038,4 36883,3 

            
Excess return 0,3% -4,1% 0,5% -4,7% -0,6% -8,3% -7,9% 21,5% -16,5% -13,0% 6,7% 

T-test 0,0 -0,3 0,1 -0,3 0,0 -0,8 -0,5 1,4 -1,4 -1,1 0,7 
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FINLAND                         

Moving average (7,65)                         

  KESBV KRA1V MEO1V ORNBV OUT1V RTRKS SAA1V SAMAS STERV TIE1V UPM1V WRT1V 

Technical analysis                         

Yearly return 5,0% 5,2% 5,4% 5,8% -7,3% 4,5% 8,0% 17,8% - 11,0% -17,4% 13,8% 

Std. Dev 29,0% 32,0% 35,8% 27,7% 36,5% 35,2% 34,1% 32,6% - 40,7% 32,2% 33,1% 

No. Trades 154 164 172 172 189 167 162 152 - 166 232 144 

Total trans.cost 128 613 92 311 76 376 102 357 44 492 104 022 109 221 362 491 - 657 517 57 017 318 658 

Skewness -0,6 0,9 -0,1 0,1 -0,5 -0,2 -4,2 0,0 - -0,4 -0,2 0,1 

Kurt 11,2 15,9 3,9 10,2 7,6 4,0 120,4 5,9 - 6,9 3,5 11,8 

JB 19665,8 39467,3 2401,3 16049,7 8977,7 2515,5 2238867,6 5426,0 - 7411,7 1907,2 21315,7 

  

            
Buy and hold 

            
Yearly return 8,0% 6,1% 8,4% 7,4% 1,7% 7,6% 11,7% 17,6% -1,3% 14,6% 1,8% 8,0% 

Std. Dev 31,8% 35,1% 40,7% 30,1% 40,6% 39,4% 34,9% 35,8% 38,4% 47,8% 35,2% 38,3% 

Skewness -0,5 -0,6 -0,3 -1,2 -0,1 -0,1 1,8 -0,1 0,2 0,0 0,0 -0,8 

Kurt 10,1 20,0 4,2 13,9 6,3 3,3 36,1 6,4 3,1 11,4 3,0 14,3 

JB 15709,8 61712,2 2774,9 30642,7 6187,5 1658,8 202497,5 6270,4 1498,5 19863,3 1377,8 31953,5 

  

            
Excess return -3,0% -0,9% -2,9% -1,6% -9,0% -3,1% -3,7% 0,2% 0,0% -3,6% -19,2% 5,8% 

T-test -0,3 0,0 -0,2 -0,1 -0,6 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -1,3 0,4 

 

NORGE 
      Moving average (7,65) 

      
  DNBNOR DNO NHY PGS ORK SBT 

Technical analysis 

      
Yearly return 7,6% 22,3% -1,3% 13,0% 6,4% 8,3% 

Std. Dev 30,4% 54,3% 31,0% 51,0% 29,1% 37,0% 

No. Trades 168 158 162 158 142 168 

Total trans.cost 118 256 499 447 92 721 137 560 115 371 146 780 

Skewness 0,2 0,5 -0,9 1,0 -0,4 -0,5 

Kurt 5,1 8,2 14,3 21,5 6,6 8,8 

JB 3861,8 10274,6 30941,5 69561,5 6726,0 12058,9 

       
Buy and hold 

      
Yearly return 9,8% 25,5% 8,1% -8,5% 12,0% 4,7% 

Std. Dev 37,9% 65,4% 35,2% 74,7% 32,5% 44,8% 

Skewness -0,1 -0,3 -0,1 -3,7 -0,2 -0,4 

Kurt 10,0 19,7 8,4 100,3 7,9 11,1 

JB 15097,7 57791,6 10436,7 1511599,5 9674,1 19046,0 

       
Excess return -2,2% -3,2% -9,5% 21,6% -5,6% 3,6% 

T-test -0,1 -0,1 -0,7 1,0 -0,5 0,2 
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SVERIGE 
          

Moving average (1,200) 

         

  ABB ASSAb ATCOa ATCOb AZN ELUXb ERICb GETIb HMb INVEb 

Technical analysis 

          

Yearly return 23,1% 9,1% 0,4% 1,3% -7,2% -3,5% 4,4% 1,3% 5,5% 4,8% 

Std. Dev 30,4% 34,4% 33,0% 34,3% 26,3% 35,9% 38,7% 28,4% 33,2% 25,1% 

No. Trades 75 198 181 177 207 200 225 216 179 179 

Total trans.cost 362 174 451 207 78 190 77 174 51 452 50 917 349 715 111 239 262 526 132 385 

Skewness 0,5 0,1 -0,6 -0,6 -0,5 -0,8 -0,5 -0,2 -1,9 -0,4 

Kurt 7,1 5,6 3,7 3,9 4,0 30,4 8,3 2,6 30,0 4,1 

JB 7617,5 4724,9 2190,5 2458,2 2520,0 137910,9 10416,4 1059,0 135424,2 2528,4 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 3,5% 20,0% 14,9% 14,2% 4,1% 11,8% -0,3% 12,7% 21,3% 5,1% 

Std. Dev 52,2% 39,7% 38,0% 39,5% 29,4% 39,6% 53,6% 31,1% 35,3% 30,3% 

Skewness -6,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 -0,4 -0,1 -0,9 0,0 

Kurt 182,6 4,2 4,0 3,7 4,0 6,6 7,0 3,8 23,1 4,4 

JB 4973199,4 2594,3 2356,8 2075,2 2327,6 6450,2 7430,3 2143,3 79413,4 2929,2 

           

Excess return 19,6% -10,9% -14,5% -13,0% -11,2% -15,3% 4,7% -11,4% -15,9% -0,3% 

T-test 1,1 -0,7 -1,1 -0,9 -1,2 -1,1 0,4 -1,1 -1,3 0,0 

 

Moving average (1,200) 

           NOKI SAND SCAb SEBa. SECUb SHBa SKAb SKFb SSABa VOLVb 

Technical analysis 

          

Yearly return 5,6% 1,6% 1,4% 5,4% -4,5% 0,7% 9,6% 1,1% 13,8% -8,2% 

Std. Dev 39,4% 29,0% 25,2% 30,6% 33,2% 27,0% 26,3% 30,7% 31,9% 29,7% 

No. Trades 182 153 134 144 202 205 137 187 134 223 

Total trans.cost 449 127 75 526 82 149 86 104 227 122 128 175 71 420 97 469 93 033 41 896 

Skewness -1,0 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 

Kurt 9,0 4,6 3,7 2,8 5,3 3,6 7,0 3,5 4,5 4,3 

JB 12454,3 3290,6 2100,4 1173,6 4240,6 1937,2 7277,5 1822,2 3127,0 2893,1 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 9,4% 8,7% 6,5% 6,0% 12,4% 11,5% 7,5% 10,2% 12,4% 5,2% 

Std. Dev 46,8% 34,3% 28,6% 42,4% 37,3% 31,5% 32,9% 35,8% 39,7% 35,6% 

Skewness -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,3 -0,1 -0,1 

Kurt 5,9 3,9 3,9 8,6 4,8 4,4 8,3 2,9 4,7 4,2 

JB 5093,3 2218,5 2270,0 10968,9 3467,4 2911,5 10145,4 1307,6 3318,6 2638,2 

           Excess return -3,8% -7,1% -5,1% -0,6% -17,0% -10,7% 2,2% -9,1% 1,5% -13,4% 

T-test -0,2 -0,6 -0,5 0,0 -1,3 -0,9 0,2 -0,7 0,1 -1,2 
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DANMARK 
           Moving average (1,200) 

          
  CARLb DANSKE DCO DSV FLS JYSK MAERSKb NKT NOVOb TOP SYDB 

Technical analysis 

           
Yearly return 6,3% 6,0% 4,7% 26,5% 18,8% 14,6% 13,4% 33,5% -0,7% 6,3% 25,8% 

Std. Dev 26,9% 25,1% 22,1% 28,0% 32,3% 21,3% 31,1% 31,5% 29,2% 28,0% 19,5% 

No. Trades 138 164 162 100 134 116 128 78 198 144 60 

Total trans.cost 85 876 91 398 99 121 644 358 217 233 137 231 315 555 271 462 221 005 125 053 172 603 

Skewness -0,9 -0,4 -0,2 0,1 0,1 -0,2 -0,5 0,9 -0,8 -0,3 0,3 

Kurt 11,6 4,7 15,3 4,1 5,9 5,3 6,1 17,6 12,6 5,3 6,5 

JB 20417,0 3313,0 34679,9 2461,2 5082,5 4249,3 5484,4 46144,1 23974,2 4283,2 6338,1 

            
Buy and hold 

           
Yearly return 3,9% 8,3% 2,4% 25,9% 9,2% 12,8% 8,8% 10,9% 17,0% 16,8% 14,3% 

Std. Dev 33,4% 31,5% 26,6% 33,6% 40,6% 27,2% 37,1% 42,9% 30,8% 30,1% 26,7% 

Skewness -0,3 -0,1 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,6 0,0 -0,5 

Kurt 8,4 6,4 14,0 6,3 5,3 6,4 6,1 24,8 12,5 5,0 15,1 

JB 10555,9 6035,3 29247,9 5844,4 4149,7 6020,7 5364,4 91106,3 23206,2 3742,9 34131,3 

            
Excess return 2,5% -2,3% 2,3% 0,6% 9,6% 1,8% 4,6% 22,7% -17,8% -10,5% 11,5% 

T-test 0,2 -0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,4 1,7 -1,6 -1,0 1,2 

 

FINLAND 
            Moving average (1,200) 

           
  KESBV KRA1V MEO1V ORNBV OUT1V RTRKS SAA1V SAMAS STERV TIE1V UPM1V WRT1V 

Technical analysis 

            
Yearly return 1,8% 2,1% 2,2% 3,1% 1,6% 1,6% 12,2% 7,6% -9,5% 8,0% -11,1% 2,4% 

Std. Dev 28,0% 30,5% 33,3% 27,7% 34,0% 34,0% 30,4% 31,8% 32,7% 40,2% 30,7% 31,8% 

No. Trades 152 174 174 140 178 178 124 134 212 156 222 158 

Total trans.cost 49 968 68 644 38 097 115 633 85 274 85 274 149 224 164 960 48 270 297 259 45 381 61 780 

Skewness -1,3 -0,6 -0,4 -0,7 -0,5 -0,5 2,5 -0,7 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2 

Kurt 15,7 26,7 4,3 14,3 6,7 6,7 62,7 12,4 4,8 6,8 3,6 11,9 

JB 37253,1 105605,6 2793,4 30447,4 6714,5 6714,5 585370,0 23143,9 3489,8 6838,9 2012,9 20979,6 

             
Buy and hold 

            
Yearly return 6,7% 6,1% 5,6% 6,3% 1,2% 1,2% 11,4% 15,4% -1,2% 10,4% 0,8% 6,5% 

Std. Dev 32,1% 35,5% 41,0% 30,3% 41,1% 41,1% 34,7% 35,9% 38,8% 48,3% 35,5% 38,7% 

Skewness -0,5 -0,6 -0,3 -1,2 -0,1 -0,1 1,9 -0,1 0,2 0,0 -0,1 -0,8 

Kurt 9,9 19,7 4,2 13,9 6,2 6,2 37,9 6,5 3,0 11,3 2,9 14,1 

JB 14710,5 57736,8 2652,1 29610,4 5739,3 5739,3 214329,9 6209,8 1364,4 18835,6 1285,6 29861,1 

             
Excess return -4,9% -3,9% -3,4% -3,2% 0,4% 0,4% 0,8% -7,8% -8,3% -2,4% -11,9% -4,0% 

T-test -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,1 -0,6 -0,6 -0,1 -0,9 -0,3 
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NORGE 
      Moving average (1,200) 

     
  DNBNOR DNO NHY PGS ORK SBT 

Technical analysis 

      
Yearly return 9,5% 13,4% 2,1% 16,1% 10,2% -1,2% 

Std. Dev 28,1% 54,1% 28,8% 43,9% 25,6% 31,7% 

No. Trades 142 136 178 160 158 176 

Total trans.cost 136 169 864 050 100 121 172 683 206 729 59 375 

Skewness 0,1 -1,8 -1,0 1,7 -0,4 -0,2 

Kurt 3,9 42,4 12,2 29,5 9,1 8,4 

JB 2147,9 259867,6 22066,0 126738,1 12496,0 10404,6 

       
Buy and hold 

      
Yearly return 8,5% 21,7% 8,0% -7,4% 9,7% 2,7% 

Std. Dev 38,4% 63,1% 35,7% 75,4% 33,0% 45,5% 

Skewness -0,1 -0,4 -0,1 -3,7 -0,2 -0,4 

Kurt 9,8 22,5 8,1 100,2 7,7 10,8 

JB 13905,1 73094,8 9547,8 1452449,0 8820,0 17226,2 

       
Excess return 1,1% -8,3% -5,9% 23,5% 0,5% -3,8% 

T-test 0,1 -0,3 -0,5 1,1 0,1 -0,2 

 

SVERIGE 
          

BB (30,3) 

          

  ABB ASSAb ATCOa ATCOb AZN ELUXb ERICb GETIb HMb INVEb 

Technical analysis 

          

Yearly return - - - - 3,1% - - - - -9,3% 

Std. Dev - - - - 33,1% - - - - 37,3% 

No. Trades - - - - 67 - - - - 39 

Total trans.cost - - - - 56 917 - - - - 6 379 

Skewness - - - - 0,3 - - - - 0,2 

Kurt - - - - 5,0 - - - - 5,8 

JB - - - - 3850,7 - - - - 5120,7 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 4,8% 23,6% 15,8% 15,1% 6,8% 10,9% 0,9% 15,2% 21,1% 6,0% 

Std. Dev 51,2% 39,3% 37,6% 39,0% 29,1% 39,1% 53,3% 31,1% 35,1% 30,1% 

Skewness -6,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 -0,4 0,0 -0,9 0,0 

Kurt 189,5 4,2 4,0 3,8 4,0 6,7 7,0 3,8 23,2 4,5 

JB 5578472,4 2732,5 2504,1 2204,6 2487,5 6990,0 7616,6 2175,2 83538,2 3069,9 

           

Excess return 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -15,3% 

T-test 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 
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SVERIGE 
          

BB (30,3) 

          

  NOKI SAND SCAb SEBa. SECUb SHBa SKAb SKFb SSABa VOLVb 

Technical analysis 

          

Yearly return - -23,9% 0,2% -6,8% - 3,0% - - - - 

Std. Dev - 55,2% 40,0% 68,5% - 40,4% - - - - 

No. Trades - 43 64 56 - 55 - - - - 

Total trans.cost - 13 675 26 183 28 394 - 26 629 - - - - 

Skewness - -0,7 -0,2 -1,0 - -0,4 - - - - 

Kurt - 17,9 9,7 68,9 - 9,0 - - - - 

JB - 50046,5 14577,0 728584,4 - 12621,6 - - - - 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 10,8% 9,4% 6,1% 7,7% 13,7% 13,8% 9,7% 10,4% 13,9% 6,8% 

Std. Dev 46,8% 33,8% 28,3% 42,2% 37,0% 31,2% 32,5% 35,3% 39,7% 35,3% 

Skewness -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,3 -0,1 0,0 

Kurt 5,7 4,0 3,9 8,6 4,9 4,4 8,3 3,0 4,8 4,2 

JB 4971,0 2426,9 2410,7 11288,9 3622,2 3029,0 10664,5 1452,6 3325,4 2777,0 

           

Excess return -30,1% -33,4% -5,9% -14,5% 0,0% -10,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

T-test 0,0 -1,8 -0,4 -0,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

DANMARK 
           BB (30,3) 

           
  CARLb DANSKE DCO DSV FLS JYSK MAERSKb NKT NOVOb TOP SYDB 

Technical analysis 

           
Yearly return - - - - -31,8% - - - - - - 

Std. Dev - - - - 62,1% - - - - - - 

No. Trades - - - - 58 - - - - - - 

Total trans.cost - - - - 11 134 - - - - - - 

Skewness - - - - 0,3 - - - - - - 

Kurt - - - - 20,6 - - - - - - 

JB - - - - 65035,5 - - - - - - 

            
Buy and hold 

           
Yearly return 4,2% 9,5% 2,8% 26,2% 8,3% 12,1% 9,0% 10,7% 17,9% 17,3% 13,1% 

Std. Dev 33,0% 31,1% 26,3% 33,1% 40,1% 27,0% 36,5% 42,4% 30,6% 29,7% 26,3% 

Skewness -0,3 -0,1 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,6 0,0 -0,6 

Kurt 8,6 6,6 14,3 6,5 5,4 6,5 6,3 25,2 12,6 5,2 15,5 

JB 11445,4 6619,2 31476,0 6599,7 4511,4 6309,3 6009,5 97960,0 24119,1 4049,5 37221,5 

            
Excess return 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -40,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

T-test 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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FINLAND 
            BB (30,3) 

            
  KESBV KRA1V MEO1V ORNBV OUT1V RTRKS SAA1V SAMAS STERV TIE1V UPM1V WRT1V 

Technical analysis 

            
Yearly return -13,1% -12,6% -18,2% - -9,2% - - - - - 2,8% - 

Std. Dev 38,4% 45,0% 60,3% - 56,6% - - - - - 44,0% - 

No. Trades 72 62 64 - 68 - - - - - 56 - 

Total trans.cost 38 808 14 163 45 288 - 46 948 - - - - - 78 709 - 

Skewness 0,2 -0,2 -1,1 - 0,3 - - - - - 0,3 - 

Kurt 8,9 10,3 30,6 - 17,5 - - - - - 9,4 - 

JB 12367,7 16242,4 142691,9 - 47693,0 - - - - - 13634,8 - 

             
Buy and hold 

            
Yearly return 6,9% 5,6% 7,7% 7,1% 1,0% 8,1% 11,4% 17,3% -1,3% 14,3% 1,9% 8,1% 

Std. Dev 31,9% 35,3% 40,9% 30,1% 40,6% 39,6% 34,8% 35,9% 38,4% 47,7% 35,2% 38,2% 

Skewness -0,5 -0,6 -0,3 -1,2 -0,1 -0,1 1,8 -0,1 0,2 0,0 0,0 -0,8 

Kurt 9,8 19,9 4,2 13,8 6,3 3,2 36,1 6,3 3,1 11,4 3,0 14,4 

JB 15166,7 60332,6 2696,6 30256,6 6159,3 1600,0 202716,3 6135,5 1485,8 19959,7 1375,1 32342,0 

             
Excess return -20,0% -18,3% -25,9% 0,0% -10,2% 0 0 0 0 0 0,9% 0 

T-test -1,5 -1,2 -1,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

 

NORGE 
      BB (30,3) 

      
  DNBNOR DNO NHY PGS ORK SBT 

Technical analysis 

      
Yearly return - - -15,3% - - -20,4% 

Std. Dev - - 42,6% - - 52,7% 

No. Trades - - 54 - - 66 

Total trans.cost - - 26 807 - - 11 763 

Skewness - - -0,1 - - -0,4 

Kurt - - 12,0 - - 8,4 

JB - - 21474,1 - - 11068,3 

       
Buy and hold 

      
Yearly return 9,8% 25,5% 7,7% -8,0% 11,6% 5,1% 

Std. Dev 38,1% 65,4% 35,2% 74,7% 32,5% 44,6% 

Skewness -0,1 -0,3 -0,1 -3,6 -0,2 -0,4 

Kurt 10,0 19,7 8,3 99,8 7,9 11,2 

JB 14550,8 57791,6 10399,1 1505831,2 9735,9 19451,3 

       
Excess return 0,0% 0,0% -23,0% 0,0% 0,0% -25,4% 

T-test 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 -1,6 
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SVERIGE 
          MACD(9,12,26) 

          
  ABB ASSAb ATCOa ATCOb AZN ELUXb ERICb GETIb HMb INVEb 

Technical analysis 

          

Yearly return -11,5% -9,9% - - -14,0% 2,4% - -15,7% 2,1% -17,7% 

Std. Dev 52,0% 38,8% - - 29,1% 38,3% - 30,5% 34,2% 30,1% 

No. Trades 503 478 - - 523 518 - 532 485 514 

Total trans.cost 182 748 181 907 - - 213 490 418 110 - 128 161 551 505 170 202 

Skewness -8,1 0,0 - - -0,2 0,2 - -0,3 0,2 -0,3 

Kurt 201,9 5,2 - - 5,0 5,9 - 4,0 11,8 7,0 

JB 6369553,0 4177,5 - - 3942,2 5415,5 - 2518,5 21636,2 7598,4 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 5,2% 22,4% 15,3% 14,5% 6,1% 10,5% 2,7% 15,5% 21,6% 6,7% 

Std. Dev 51,2% 39,3% 37,6% 39,0% 29,0% 39,1% 53,0% 31,0% 35,1% 29,9% 

Skewness -6,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 -0,4 0,0 -0,9 0,0 

Kurt 190,1 4,2 4,0 3,8 4,0 6,7 7,1 3,8 23,3 4,5 

JB 5633572,7 2745,2 2509,9 2222,6 2485,2 7033,8 8009,7 2236,7 84751,8 3210,7 

           

Excess return -16,8% -32,3% 0,0% 0,0% -20,1% -8,1% 0,0% -31,1% -19,5% -24,4% 

T-test -0,7 -1,8 0,0 0,0 -1,3 -0,4 0,0 -2,2 -1,2 -1,4 

 

  NOKI SAND SCAb SEBa. SECUb SHBa SKAb SKFb SSABa VOLVb 

Technical analysis 

          

Yearly return -8,3% -16,2% -4,6% -24,6% - -18,4% -28,0% - - -13,2% 

Std. Dev 46,0% 33,0% 27,5% 41,4% - 30,9% 31,9% - - 34,4% 

No. Trades 480 493 498 522 - 509 515 - - 515 

Total trans.cost 221 462 151 989 137 811 105 616 - 184 485 156 582 - - 125 822 

Skewness -0,4 -0,4 0,2 -1,0 - -0,3 -0,9 - - -0,2 

Kurt 5,5 4,5 4,0 18,6 - 5,5 9,3 - - 4,0 

JB 4763,1 3243,1 2487,0 54145,4 - 4676,7 13985,9 - - 2451,2 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 11,7% 9,0% 5,8% 6,7% 14,1% 13,4% 9,5% 10,7% 11,2% 5,8% 

Std. Dev 46,9% 33,8% 28,3% 42,0% 36,8% 31,2% 32,5% 35,3% 39,1% 35,3% 

Skewness -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,3 0,0 0,0 

Kurt 5,7 4,0 3,9 8,6 4,9 4,4 8,3 3,0 4,8 4,2 

JB 4960,4 2439,5 2416,9 11550,6 3733,2 3022,7 10707,5 1454,9 3626,0 2774,0 

           

Excess return -20,0% -25,2% -10,4% -31,3% 0,0% -31,8% -37,5% 0,0% 0,0% -19,0% 

T-test -0,9 -1,5 -0,8 -1,3 0,0 -1,9 -1,8 0,0 0,0 -1,2 
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DANMARK 
           MACD(9,12,26) 

           
  CARLb DANSKE DCO DSV FLS JYSK MAERSKb NKT NOVOb TOP SYDB 

Technical analysis 

           
Yearly return -17,9% -2,0% -0,2% 0,4% -10,4% -10,4% 12,2% -1,4% -16,6% -28,9% 13,0% 

Std. Dev 32,3% 30,2% 25,5% 33,2% 39,2% 309,8% 35,6% 42,9% 29,6% 29,4% 25,1% 

No. Trades 500 492 478 478 486 486 470 472 494 506 462 

Total trans.cost 121 587 324 142 212 452 339 349 247 656 247 656 1 927 373 198 932 134 307 216 096 775 435 

Skewness -1,0 -0,3 0,1 -0,3 -0,5 -0,1 0,4 -1,8 -0,9 -0,3 0,0 

Kurt 10,0 10,6 11,8 8,7 6,7 26,1 6,6 35,0 12,1 6,1 12,9 

JB 16078,0 17615,4 21685,0 11854,7 7122,4 105874,8 6756,7 192069,6 23268,9 5854,2 25804,2 

            
Buy and hold 

           
Yearly return 4,8% 9,2% 3,2% 27,3% 8,8% 12,5% 8,5% 9,7% 18,5% 17,4% 13,2% 

Std. Dev 32,8% 31,0% 26,2% 33,1% 40,0% 26,7% 36,5% 42,3% 30,3% 29,7% 26,3% 

Skewness -0,3 -0,1 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,6 0,0 -0,6 

Kurt 8,7 6,5 14,3 6,5 5,5 6,7 6,3 25,2 12,9 5,1 15,5 

JB 11710,7 6657,3 31997,4 6568,7 4652,6 6875,6 6007,2 98637,3 25838,0 4078,9 37225,9 

            
Excess return -22,6% -11,2% -3,4% -26,9% -19,2% -22,9% 3,7% -11,1% -35,1% -46,4% -0,2% 

T-test -1,3 -0,7 -0,2 -1,8 -0,9 -0,1 0,4 -0,6 -2,5 -2,4 0,1 

 

FINLAND 
            MACD(9,12,26) 

            
  KESBV KRA1V MEO1V ORNBV OUT1V RTRKS SAA1V SAMAS STERV TIE1V UPM1V WRT1V 

Technical analysis 

            
Yearly return 1,8% 6,7% - -4,9% - 0,4% -14,5% -19,8% - 0,0% -24,7% 0,5% 

Std. Dev 31,3% 34,0% - 29,1% - 38,9% 37,2% 34,8% - 49,2% 34,5% 37,0% 

No. Trades 510 484 - 484 - 476 494 504 - 494 500 464 

Total trans.cost 178 904 231 838 - 218 514 - 533 884 70 750 213 009 - 140 838 143 182 303 932 

Skewness -0,2 1,3 - -0,3 - -0,3 -5,6 -0,1 - -1,8 -0,1 -0,3 

Kurt 11,1 14,3 - 8,0 - 5,2 142,9 5,7 - 30,2 3,1 15,0 

JB 19233,3 32614,9 - 10072,9 - 4287,9 3182348,3 5110,1 - 143357,8 1506,3 34853,2 

             
Buy and hold 

            
Yearly return 6,9% 5,9% 8,4% 7,1% 1,0% 7,2% 10,8% 17,3% -1,3% 14,3% 1,4% 8,6% 

Std. Dev 31,9% 35,1% 40,6% 30,1% 40,6% 39,7% 34,8% 35,9% 38,4% 47,7% 35,2% 38,2% 

Skewness -0,5 -0,6 -0,3 -1,2 -0,1 -0,1 1,8 -0,1 0,2 0,0 0,0 -0,8 

Kurt 9,9 19,9 4,2 13,8 6,3 3,2 35,9 6,3 3,1 11,4 3,0 14,4 

JB 15297,7 61781,2 2812,8 30256,6 6162,1 1583,6 202071,1 6135,5 1483,8 19959,7 1372,1 32332,5 

             
Excess return -5,2% 0,8% 0,0% -12,0% 0,0% -6,8% -25,2% -37,1% 0,0% 0,0% -26,1% -8,0% 

T-test -0,4 0,1 0,0 -0,9 0,0 -0,3 -1,6 -1,9 0,0 -1,6 -1,1 -0,4 
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NORGE 
      MACD(9,12,26) 

      
  DNBNOR DNO NHY PGS ORK SBT 

Technical analysis 

      
Yearly return -17,9% -7,3% -4,3% -15,6% -10,1% -179,7% 

Std. Dev 36,5% 68,3% 33,9% 66,6% 32,0% 42,1% 

No. Trades 498 482 482 470 496 500 

Total trans.cost 97 071 121 503 244 031 132 031 136 126 88 377 

Skewness -0,2 -1,0 -0,4 -0,1 -0,1 -0,4 

Kurt 10,1 32,2 7,1 15,6 9,1 10,9 

JB 15440,3 146694,9 7668,7 36613,6 12714,5 18641,6 

       
Buy and hold 

      
Yearly return 9,8% 14,9% 9,0% -6,8% 12,2% 5,4% 

Std. Dev 37,9% 65,9% 35,2% 74,7% 32,5% 44,6% 

Skewness -0,1 -0,3 -0,1 -3,6 -0,2 -0,4 

Kurt 10,0 20,2 8,3 99,6 7,9 11,2 

JB 15013,0 57744,3 10411,3 1503759,8 9723,2 19463,5 

       
Excess return -27,8% -22,2% -13,3% -8,8% -22,3% -185,1% 

T-test -1,6 -1,6 -0,9 -0,1 -1,5 -1,5 

 

SVERIGE 
          RSI(14)+MA(1,200) 

          
  ABB ASSAb ATCOa ATCOb AZN ELUXb ERICb GETIb HMb INVEb 

Technical analysis 

          

Yearly return 11,0% 25,1% -0,9% 3,1% -0,3% -0,9% - 1,7% 17,8% 7,5% 

Std. Dev 32,7% 33,0% 39,9% 36,3% 28,9% 36,3% - 30,8% 33,3% 28,1% 

No. Trades 33 38 61 61 33 46 - 58 41 45 

Total trans.cost 29 798 323 157 38 627 28 761 14 371 26 573 - 25 152 135 907 32 399 

Skewness 0,2 0,3 0,2 0,1 -0,3 -0,2 - -0,1 -1,6 -0,1 

Kurt 6,5 3,8 5,0 3,5 5,7 9,0 - 2,6 28,5 5,3 

JB 6339,4 2154,2 3681,6 1809,3 4916,4 11905,5 - 1032,1 122142,7 4182,9 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 3,7% 20,0% 14,8% 14,1% 4,1% 12,7% -0,3% 13,4% 21,3% 5,9% 

Std. Dev 52,3% 39,7% 38,0% 39,5% 29,4% 39,7% 53,6% 31,2% 35,3% 30,3% 

Skewness -6,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 -0,4 -0,1 -0,9 0,0 

Kurt 182,6 4,2 4,0 3,7 4,0 6,6 7,0 3,8 23,1 4,4 

JB 4966139,8 2594,3 2358,3 2076,5 2327,6 6414,7 7430,3 2128,2 79413,4 2924,8 

           

Excess return 7,3% 5,1% -15,7% -10,9% -4,4% -13,5% 0,0% -11,7% -3,5% 1,6% 

T-test 0,5 0,4 -1,2 -0,8 -0,5 -1,0 0,0 -1,1 -0,3 0,2 
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SVERIGE 
          RSI(14)+MA(1,200) 
          

  NOKI SAND SCAb SEBa. SECUb SHBa SKAb SKFb SSABa VOLVb 

Technical analysis 

          

Yearly return 10,5% -9,3% 4,6% 14,3% - 12,4% 14,3% 6,7% 3,8% -2,2% 

Std. Dev 48,7% 75,2% 26,2% 31,2% - 27,5% 26,3% 32,5% 36,3% 33,4% 

No. Trades 38 39 42 26 - 49 33 41 36 49 

Total trans.cost 62 059 11 078 22 381 38 635 - 67 449 30 643 27 715 13 284 9 683 

Skewness -0,6 0,3 0,1 0,0 - 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,1 

Kurt 26,3 104,0 3,0 2,9 - 2,0 10,8 3,3 3,5 6,3 

JB 100884,0 1579392,4 1274,2 1253,4 - 586,1 16935,2 1650,5 1742,6 5969,4 

           

Buy and hold 

          

Yearly return 12,0% 9,4% 7,0% 6,0% 9,1% 11,8% 7,5% 11,2% 12,5% 5,4% 

Std. Dev 46,4% 34,5% 28,5% 42,4% 37,8% 31,5% 33,0% 35,8% 39,7% 35,6% 

Skewness -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,3 -0,1 -0,1 

Kurt 6,0 3,8 4,0 8,6 4,7 4,4 8,2 2,9 4,8 4,2 

JB 5221,1 2138,4 2347,6 10968,9 3176,2 2903,0 9834,7 1310,7 3350,0 2635,9 

           

Excess return -1,6% -18,7% -2,4% 8,3% 0,0% 0,6% 6,8% -4,4% -8,7% -7,6% 

T-test -0,1 -0,8 -0,2 0,6 0,0 0,1 0,6 -0,3 -0,7 -0,7 

 

DANMARK 
           RSI(14)+MA(1,200) 

           
  CARLb DANSKE DCO DSV FLS JYSK MAERSKb NKT NOVOb TOP SYDB 

Technical analysis 

           
Yearly return 11,5% 8,0% 0,5% 20,9% -1,5% 8,1% 7,7% - 20,0% 6,1% - 

Std. Dev 26,0% 25,6% 23,5% 33,1% 44,9% 22,3% 33,4% - 28,3% 29,6% - 

No. Trades 38 42 38 40 34 32 44 - 32 34 - 

Total trans.cost 36 366 38 722 26 073 332 927 35 607 24 712 56 350 - 156 419 21 637 - 

Skewness -0,4 -0,3 -0,8 0,0 -0,8 0,0 -0,7 - 0,6 -0,2 - 

Kurt 6,2 5,1 11,1 9,1 15,1 6,3 11,7 - 7,8 5,1 - 

JB 5556,4 3960,5 18721,9 11993,0 34217,1 5808,2 19945,9 - 9049,3 3834,8 - 

            
Buy and hold 

           
Yearly return 3,2% 8,3% 2,4% 26,2% 9,2% 12,5% 8,8% 11,6% 16,4% 17,5% 14,4% 

Std. Dev 33,7% 31,5% 26,6% 33,8% 40,6% 27,2% 37,1% 43,2% 31,2% 30,1% 26,8% 

Skewness -0,3 -0,1 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,6 -0,6 0,0 -0,5 

Kurt 8,3 6,4 14,0 6,2 5,3 6,4 6,1 24,6 12,2 5,0 15,0 

JB 9912,5 6035,3 29247,9 5658,2 4145,0 5975,9 5364,4 88482,8 21599,6 3733,9 33104,6 

            
Excess return 8,4% -0,3% -1,9% -5,3% -10,8% -4,4% -1,1% 0,0% 3,6% -11,4% 0,0% 

T-test 0,8 0,0 -0,2 -0,5 -0,8 -0,5 -0,1 0,0 0,3 -1,2 0,0 
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FINLAND 
            RSI(14)+MA(1,200) 

            
  KESBV KRA1V MEO1V ORNBV OUT1V RTRKS SAA1V SAMAS STERV TIE1V UPM1V WRT1V 

Technical analysis 

            
Yearly return 4,5% -3,4% -3,7% -8,0% -19,6% 15,4% 1,5% 6,9% -5,6% - -2,8% 2,0% 

Std. Dev 29,0% 33,0% 40,1% 30,7% 54,0% 35,3% 34,2% 37,6% 35,9% - 32,2% 37,5% 

No. Trades 32 48 54 52 42 30 42 30 64 - 54 38 

Total trans.cost 14 416 17 546 14 557 26 048 17 386 36 985 44064,55605 39 996 12 996 - 16 452 12 093 

Skewness 0,5 -0,1 0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,2 -0,8 - -0,4 -0,4 

Kurt 14,8 19,9 8,0 9,7 28,3 3,6 68,2 14,7 9,9 - 5,1 16,3 

JB 31739,6 58894,9 9448,5 13897,6 117608,0 1938,1 687709,7 31847,7 14534,3 - 3937,5 39279,3 

             
Buy and hold 

            
Yearly return 6,1% 6,1% 5,6% 6,3% 1,1% 8,5% 11% 15,9% -0,5% 8,9% 0,8% 6,9% 

Std. Dev 32,4% 35,5% 41,0% 30,4% 41,2% 39,7% 35% 35,9% 38,8% 48,5% 35,5% 38,8% 

Skewness -0,5 -0,6 -0,3 -1,2 -0,1 -0,2 1,9 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,8 

Kurt 9,8 19,7 4,2 13,9 6,2 3,3 37,9 6,5 3,1 11,2 2,9 14,1 

JB 14094,8 57736,8 2652,1 29395,7 5697,1 1604,9 214929,9 6227,0 1381,4 18271,2 1285,6 29669,8 

             
Excess return -1,6% -9,5% -9,3% -14,3% -20,7% 6,9% -10% -9,1% -5,2% 0,0% -3,6% -4,9% 

T-test -0,1 -0,8 -0,6 -1,4 -1,1 0,6 -0,8 -0,6 -0,4 0,0 -0,3 -0,4 

 

NORGE 
      RSI(14)+MA(1,200) 

      
  DNBNOR DNO NHY PGS ORK SBT 

Technical analysis 

      
Yearly return 10,3% 36,0% -4,6% 31,2% 25,2% -4,6% 

Std. Dev 31,6% 52,2% 36,3% 43,0% 25,6% 34,4% 

No. Trades 38 32 50 32 30 48 

Total trans.cost 36 859 1 116 813 23 948 92 935 94 195 18 791 

Skewness -0,1 -1,2 -0,5 0,3 -0,3 -0,9 

Kurt 5,0 45,9 9,9 5,6 8,9 14,3 

JB 3594,5 280059,3 13830,1 4479,6 11614,4 30414,7 

       
Buy and hold 

      
Yearly return 8,3% 14,9% 7,2% -7,3% 10,4% 2,2% 

Std. Dev 38,5% 63,3% 36,0% 75,4% 33,1% 45,6% 

Skewness -0,1 -0,5 -0,1 -3,7 -0,2 -0,4 

Kurt 9,8 24,0 8,0 100,7 7,7 10,7 

JB 13704,6 76576,8 9081,6 1462479,4 8656,8 16810,7 

       
Excess return 1,9% 21,1% -11,8% 38,5% 14,9% -6,8% 

T-test 0,2 0,1 -1,1 1,7 1,3 -0,5 
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Appendix 3 - Vetenskaplig ansats 
 

En viktig fråga innan påbörjandet av studier vetenskapliga studier är vilken 

utgångsperspektiv författarna har och hur behandling av teori och praktik sker. Då vi 

som författare hade kunskap om ämnet sedan tidigare krävdes inte en lika ingående 

inläsning på ämnet innan undersökningen påbörjades.  

 

Studier är sällan enbart induktiva eller deduktiva. Med induktiv menas att författarna 

först insamlar empiriskt material och sedan applicera teorier på detta och slutsatser dras. 

Fördelen med detta är att författarna inte på förhand är medvetna om de teorier som 

finns på området och därmed kan hålla sig objektiva i sin syn. Detta är enligt Jacobsen 

ett något tankesätt då det knappast kan finnas någon som kan genomföra en hel studie 

och hålla ett helt öppet sinne. Om det däremot anses nödvändigt för insamlandet av det 

empiriska materialet att författarna känner till rådande teoribildning bör en deduktiv 

ansats användas. Denna utgår ifrån att författarna läser in sig på ämnet innan någon 

form av datainsamling påbörjas och får till följd att författarna har en bättre uppfattning 

om vad som är viktigt att studera och fokusera på.
 1 

Det finns såldes både positiva och 

negativa inslag med båda metoder och det som viktigast är att författarna väljer det 

angreppssätt som lämpar sig bäst för studiens syfte och frågeställningar.
2
  

 

De induktiva inslagen i vår studie är att vi inhämtar empiri i form av förstudien och att 

sedan applicerar dessa resultat på ett empiriskt material. Gällande den deduktiva 

ansatsen tar denna i vår studie form av att vi försöker utvärdera ifall de teoretiska, men 

även praktiska, handelsstrategierna fungerar på det undersökta datamaterialet. Således 

använder vi oss i studien av båda ansatserna och det kan då kallas för ett abduktivt 

angreppssätt
3
.  

 

Då vår studie är inom ämnet finans som ligger nära naturvetenskapen är den nästan per 

automatik av positivistiskt slag. Alltså att vi ämnar grunda våra slutsatser på fakta och 

till viss del försöker finna eller förkasta samband. 

                                                 
1
 Jacobsen D. I, (2002). 

2
 Björklund M, Paulsson U, (2003). 

3
 Gummesson E, (2003). 


