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Abstract 

 

 Title: Stock Analysts’ Recommendations: the Value of Recommendation 

Revisions in the Nordic Markets 

Authors:  Oscar Emborg & Adnan Hadziefendic  

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 

Background: To determine whether or not stock analysts as a group add value for investors 

the question that should be asked is if it’s profitable to follow the analysts' consensus 

recommendations. A problem with following these is that the recommendations that enter into 

the consensus can remain unchanged for long periods which mean that they generally become 

less informative over time. Studies that instead evaluate recommendation revisions have 

shown that it can be more profitable to follow the analysts when they change their opinions 

regarding a stock. 

  

Aim: The aim of this study is to evaluate analysts’ recommendation revisions in the Nordic 

markets and to analyze investment strategies based on these revisions that consider the impact 

of transaction costs.  

 

Completion: The recommendation revisions have been evaluated quantitatively using data 

from Inquiry Financial for the period 2006 – 2009. We construct six portfolios for each 

market, where the portfolios consist of up- and downgraded stocks with different holding 

periods in order to determine how informative the revisions are.  

 

Findings: We find that recommendation revisions are informative in several of the studied 

markets, where stock prices continue to drift upward for upgrades and downward for 

downgrades several months after the revision. An investor acting on these revisions would 

have been able to generate abnormal returns in a number of considered strategies, gross of 

transaction costs. When the impact of transaction costs is considered no strategy generates 

significant alpha due to the frequent rebalancing required, but the results nonetheless indicates 

that there is value in following the revisions. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Aktieanalytikers rekommendationer: värdet av revideringar på de 

nordiska marknaderna 

Författare:  Oscar Emborg & Adnan Hadziefendic,  

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: För att avgöra huruvida aktieanalytiker som grupp betraktat tillför värde för 

investerare måste frågan ställas om det är lönsamt att följa analytikernas 

konsensusrekommendationer. Ett problem med att följa dessa är att rekommendationerna som 

utgör konsensus kan förbli oförändrade under långa perioder vilket innebär att de vanligtvis 

blir mindre informativa med tiden. Studier som istället utvärderar värdet av reviderade 

rekommendationer har visat att det kan vara mer lönsamt att följa analytiker när de ändrar 

uppfattning om en aktie. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utvärdera revideringar av aktieanalytikers rekommendationer 

på den nordiska marknaden och att analysera investeringsstrategier baserade på dessa som tar 

hänsyn till transaktionskostnaders inverkan på avkastningen.   

 

Genomförande: De reviderade rekommendationerna har utvärderats kvantitativt med data 

från Inquiry Financial för perioden 2006 – 2009. Vi konstruerar sex portföljer för varje 

studerad marknad, där de olika portföljerna består av upp- respektive nedgraderade aktier med 

olika innehavsperioder för att testa huruvida revideringarna kan sägas vara informativa.  

 

Resultat: Resultaten visar att reviderade rekommendationer är informativa på flera av de 

studerade marknaderna, där aktiekurser fortsätter att stiga för uppgraderingar och sjunka för 

nedgraderingar flera månader efter att revideringen har skett. En investerare som agerade på 

revideringarna hade kunnat generera överavkastning i ett flertal utvärderade strategier innan 

justering för transaktionskostnader skett. När hänsyn tagits till transaktionskostnadernas 

inverkan genererar ingen strategi signifikant alfa, men resultaten indikerar ändå att det finns 

ett värde i att följa revideringarna. 

 

Nyckelord: Inquiry Financial, analytiker, rekommendationer, revideringar, 

investeringsstrategier 
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1 Inledning 
 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

En aktiv investerare på aktiemarknaderna är intresserad av att köpa billiga aktier och sälja 

dyra aktier, där avgörande för om en aktie anses vara billig eller dyr idag givetvis är 

antaganden om aktiens framtida utveckling. Det kan vara en svår uppgift att värdera ett 

företag för att avgöra huruvida det är lönsamt att investera i det då det ofta är ett stort antal 

olika antaganden och bedömningar som måste göras. För investerare, såväl institutionella som 

småsparare, kan det därför vara lockande att lyssna på rekommendationer från utomstående 

aktieanalytiker vars jobb är att värdera aktier och utfärda rekommendationer utifrån riktkurser 

som är motiverade enligt värderingarna. 

 

Investmentbanker och mäklarhus lägger ner stora resurser på att samla in, analysera och 

publicera rapporter och rekommendationer trots att flera undersökningar visar att det inte 

lönar sig för investerare att följa rekommendationerna (Womack, 1996). Fullständiga analyser 

erbjuds bankernas och mäklarnas kunder men delar av dem, särskilt riktkurser och 

rekommendationer, publiceras vanligtvis av finansiell media en tid efter att kunderna har tagit 

del av dem. Även småsparare kan på så sätt ta del av vad analytiker som grupp anser om en 

viss aktie. 

 

Att följa analytikernas konsensusrekommendationer, det vill säga analytikernas 

genomsnittliga rekommendationer, blir därmed ett effektivt sätt att bilda sig en uppfattning av 

vad analytiker som grupp anser om en aktie vid en viss tidpunkt. För att utvärdera analytiker 

som grupp blir det naturligt att analysera värdet av konsensusrekommendationer snarare än 

enskilda analytikers rekommendationer. Frågan som då måste ställas är givetvis huruvida 

investerare kan tjäna pengar på att följa aktieanalytikers konsensusrekommendationer, det vill 

säga huruvida analytikerna som grupp betraktat kan sägas tillföra värde för investerare. 

 

Welch (1999) menar att analytiker har en tendens att uppvisa ett flockbeteende där de 

påverkas av andra analytikers rekommendationer. Studien visar att om en analytiker utfärdar 

en viss rekommendation för en aktie kommer den analytikern att ha en positiv inverkan på 
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efterföljande rekommendationer från andra analytiker. Studien visar också att detta är mer 

frekvent förekommande vid uppgångar än vid nedgångar eftersom analytiker är rädda för att 

utfärda säljrekommendationer vid potentiellt stora börsuppgångar. En möjlig effekt av detta är 

att olika slags rekommendationer är olika informativa, där det inte lönar sig att följa 

köprekommendationer lika mycket som säljrekommendationer. 

 

Meningarna om konsensusrekommendationers värde går isär; det finns ett flertal studier som 

visar att det inte lönar sig att följa rekommendationer samtidigt som det finns studier som 

visar på motsatsen. Ett problem med att följa konsensusrekommendationer är att de kan förbli 

oförändrade under långa perioder och på så vis minska i värde för en investerare som är 

intresserad av att agera på ny information. Studier som istället utvärderar värdet av reviderade 

rekommendationer har visat att det därför kan vara mer lönsamt att följa analytiker när de som 

grupp ändrar uppfattning om en aktie. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Analytikers rekommendationer, och framförallt frågan om huruvida det lönar sig att följa 

dessa, har länge varit föremål för akademiska studier. På en effektiv marknad bör det inte vara 

möjligt att generera överavkastning enbart från att följa dessa rekommendationer. Studier 

genomförda i ett flertal olika länder har också visat att investeringsstrategier baserade på 

analytikers konsensusrekommendationer inte är lönsamma över tiden. Detta kan möjligtvis 

bero på att analytiker ofta lämnar sina rekommendationer oförändrade under långa perioder 

vilket innebär att rekommendationerna med tiden tenderar att bli mindre informativa.  

 

Investeringsstrategier som istället utgår från när analytikerna som grupp ändrar uppfattning 

om en aktie har visat sig vara mer lönsamma, exempelvis utvärderade Jegadeesh och Kim 

(2006) förändrade rekommendationer på ett stort antal marknader där avkastningen för 

portföljer med reviderade aktier beräknades för olika innehavsperioder. Dessa strategier 

visade sig kunna generera överavkastning på ett flertal av de studerade marknaderna vilket 

gör det intressant att genomföra en studie som analyserar värdet av att följa förändrade 

rekommendationer i de nordiska länderna. En viktig aspekt att ta hänsyn till ur en investerares 

perspektiv, som liknande studier ofta bortser från, är de transaktionskostnader som 

uppkommer i och med sådana strategier. 
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Denna studie är unik då det inte finns studier gjorda på de nordiska marknaderna som 

utvärderar aktieanalytikers reviderade rekommendationer på samma sätt. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att utvärdera aktieanalytikers reviderade rekommendationer på 

aktiemarknaderna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt att baserat på dessa 

revideringar utvärdera investeringsstrategier som tar hänsyn till transaktionskostnaders 

inverkan på avkastningen från strategierna. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

För att uppfylla studiens syfte besvaras följande frågeställningar: 

 

 Kan en investerare genom att följa revideringar av analytikers 

konsensusrekommendationer på aktiemarknaderna i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige generera en högre avkastning än respektive jämförelseindex? 

 Vilken avkastning har investeringsstrategier baserade på reviderade 

rekommendationer genererat under perioden 2006-2009 på dessa marknader med 

hänsyn tagen till relevanta transaktionskostnader? 

 Skiljer sig avkastningen beroende på hur lång innehavsperioden efter revideringen för 

varje aktie är och finns det skillnader mellan de studerade marknaderna?  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Rekommendationer sammanställda av Inquiry Financial utgör underlag för utvärdering av 

förändrade rekommendationer för de aktier som ingår i studien. För varje kvartal under 

perioden 2006-2009 definierar vi analytikernas konsensusrekommendation för varje aktie 

genom att jämföra andelen positiva rekommendationer med andelen negativa 

rekommendationer. En aktie med högre andel positiva än negativa rekommendationer anses 

ha konsensusrekommendation ”köp”, och en aktie med högre andel negativa än positiva 

rekommendationer anses ha konsensusrekommendation ”sälj”. Om andelen positiva och 

negativa rekommendationer är lika stor anses aktien ha en neutral konsensusrekommendation. 
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För den undersökta perioden identifierar vi sedan inför varje kvartalsrapport de aktier som har 

fått sin konsensusrekommendation uppgraderad till ”köp” från tidigare ”neutral” eller ”sälj”, 

samt nedgraderad till ”sälj” från tidigare ”neutral” eller ”köp” från föregående 

kvartalsrapport. Vi analyserar hur pass informativa revideringarna är genom att utvärdera 

investeringsstrategier där dessa aktier placeras i köp- respektive säljportföljer där de stannar i 

1 månad, ett kvartal (3 månader) samt två kvartal (6 månader) efter att revideringen skett.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

För att besvara frågeställningarna gör vi ett antal avgränsningar. Undersökningen begränsas 

till att omfatta rekommendationer för 238 noterade aktier ingående i Inquiry Financials 

databas från samtliga branscher i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utifrån 

rekommendationerna för dessa aktier identifieras sedan de aktier som någon gång har fått 

förändrade rekommendationer och avkastningen från dessa aktier beräknas under perioden 

1 januari 2006 till 31 december 2009. Utvärdering sker inte av enskilda analytikers ändrade 

rekommendationer utan hänsyn tas endast till när analytikerna som grupp ändrar uppfattning 

om en aktie. Det finns ett flertal olika sätt för att gradera rekommendationer men vi begränsar 

oss till att gruppera rekommendationerna på konsensusnivå utifrån om de är positiva, neutrala 

eller negativa. 
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2 Referensram 
 

 

 

2.1 Effektiva marknader 
 

Den effektiva marknadshypotesen ses som grundläggande i den finansiella teorin och kan 

sammanfattas med att det är svårt för en investerare att konstant slå marknaden. Enligt 

hypotesen är all historisk data och all tillgänglig information reflekterad i dagens aktiekurser 

vilket innebär att kurser rent teoretisk borde röra sig endast när ny information blir tillgänglig 

för marknaden. Eftersom det per definition inte kan förutspås när ny information når 

marknaden så bör det då inte heller vara möjligt att förutspå kursrörelser. (Bodie, Kane & 

Marcus, 2009) Om analytikers förändrade rekommendationer innehåller ny information bör 

publiceringarna av dessa på en effektiv marknad resultera i omedelbara kursrörelser för de 

berörda aktierna. 

 

 

2.1.1 Olika former av marknadseffektivitet 

 

Marknadseffektivitet delas traditionellt in i tre olika former: svag form, halvstark form och 

stark form. I den svaga formen av marknadseffektivitet reflekterar aktiekurser all information 

som kan inhämtas från historisk data såsom kurshistorik, handelsvolym och liknande. Detta 

innebär exempelvis att trendanalys inte ska löna sig eftersom all historisk prisdata redan 

reflekteras i kursen. Om historisk data skulle visa sig kunna generera tydliga köp- eller 

säljsignaler skulle alla investerare redan ha agerat på dessa och en omedelbar prisreaktion 

skulle uppstå. (Bodie et al, 2009)  

 

Den halvstarka formen av marknadseffektivitet innebär att all publik information reflekteras i 

aktiekursen. Exempel på sådan information är förutom historisk aktiedata även 

företagsledningens kompetens, olika patent, vinstprognoser etc. Om investerarna har tillgång 

till all denna information borde detta avspeglas i aktiekursen. Den starka formen av 

marknadseffektivitet innebär att all relevant information om en aktie, även insiderinformation, 

reflekteras i kursen. I en starkt effektiv marknad kan analytiker inte tillföra något värde för 

investerare eftersom aktiekursen redan skulle reflektera all information som analytikern 

eventuellt skulle kunna ha. (Bodie et al, 2009) 
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2.1.2 Konsekvenser av effektiva marknader 

 

Om marknaden är effektiv skulle aktieanalys inte löna sig eftersom detta skulle vara alldeles 

för kostsamt och avkastningen i bästa fall endast skulle täcka kostnaden för den genomförda 

analysen. Sannolikheten för att aktieanalytiker skulle kunna identifiera felvärderade aktier 

skulle alltid vara 50 % eftersom eventuella felprissättningar skulle vara slumpmässiga. 

Marknadseffektivitet innebär däremot inte att det är omöjligt att prestera bättre än marknaden; 

ungefär hälften av alla investerare kommer att kunna göra detta men slumpen avgör vilka det 

är. Flertalet investerare kommer att kunna slå index i det långa loppet, inte tack vare att de är 

bra investerare eller har någon speciell strategi utan för att de helt enkelt har tur. På en 

effektiv marknad är den förväntade avkastningen från en investering proportionell mot 

investeringens risk, men det hindrar inte att det på kort sikt kan ske avsteg från denna 

förväntade avkastning. Marknader blir inte effektiva av sig själva, det är investerares vilja att 

identifiera och utnyttja felprissättningar som skapar effektiva marknader. (Damodaran, 2002) 

 

Ett flertal så kallade ineffektiviteter har beskrivits i olika studier där investerare som utnyttjat 

dessa har kunnat generera överavkastning. I en studie genomförd av Banz (1981) visade det 

sig att aktier med lågt marknadsvärde (småbolag) hade högre avkastning än aktier med högt 

marknadsvärde, även efter att man justerat för småbolagens högre risk. En annan slags 

ineffektivitet, momentumeffekten, har påvisats av bland andra Jegadeesh och Titman (1993) 

som fann att aktiers goda eller dåliga kursutveckling tenderar att fortsätta över tiden. 

Sannolikheten för att hitta ineffektiviteter på en marknad minskar ju lättare det är att handla 

på marknaden ifråga, exempelvis bör det enligt Damodaran (2002) vara lättare att identifiera 

felprissatta tillgångar på fastighetsmarknaden jämfört med aktiemarknaden. 

 

Frågan som slutligen bör ställas är därför inte huruvida marknaden är effektiv; frågan är till 

vilken grad marknaden är effektiv och var någonstans eventuella ineffektiviteter finns. 

Exempelvis bör marknadseffektivitet enligt Bodie et al (2009) råda i högre grad på 

välutvecklade marknader än på tillväxtmarknader och andra mindre välutvecklade marknader. 

Analytikers förmåga att identifiera felprissatta aktier och värdet av att följa deras 

rekommendationer bör därför variera mellan olika marknader. 
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2.2 Tidigare studier 
 

Det har genomförts ett stort antal studier som utvärderar analytiker och värdet av deras 

rekommendationer, varav några av dessa redovisas nedan. Resultaten från studierna skiljer sig 

åt över olika marknader och tidsperioder, bland annat beroende på vilken metod för 

utvärdering som används. Resultaten från flera marknader indikerar dock att det kan finnas ett 

värde i att följa förändrade rekommendationer. 

 

2.2.1 Studier i Norden 

 

I en studie av Sparr och Wallén (2008) analyserades värdet av aktieanalytikers 

rekommendationer på den nordiska marknaden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) under 

perioden 2006-2007. Baserat på analytikernas rekommendationer inför kvartalsrapporterna, 

liksom i denna studie hämtade från Inquiry Financial, beräknades avkastningen för ett stort 

antal nordiska aktier det kommande kvartalet efter bolagens rapporter.  Analytikernas 

träffsäkerhet testades genom att aktiernas avkastning för det kommande kvartalet antogs följa 

andelen köp- respektive säljrekommendationer som var utfärdade för varje aktie innan 

rapporten. En högre andel köprekommendationer förväntades ge en högre avkastning, dock 

fann författarna att detta sällan var fallet då andelen köprekommendationer som resulterade i 

en högre avkastning än index inte var mer än cirka 50 %. Säljrekommendationerna, som var 

mycket färre till antalet, visade däremot på något högre tillförlitlighet där 60 – 80 % av 

rekommendationerna ledde till en sämre avkastning än index. Studien kom fram till att det var 

mest lönsamt att följa köprekommendationer i Danmark och säljrekommendationer i Finland. 

 

Författarna undersökte också vilken avkastning en aktie gav den kommande 

femdagarsperioden då kvartalsrapporten överträffade analytikernas prognoser. Resultaten 

visar att det gick att generera en signifikant överavkastning i samtliga studerade länder utom 

Danmark genom att köpa aktien på rapportdagen om så var fallet. Detta indikerar att 

aktiekurser är trögrörliga på de nordiska marknaderna eftersom ny information inte reflekteras 

i kurserna omedelbart. 

 

Även studier begränsade till Sverige har genomförts. Lidén (2003) undersökte 

överavkastningen för aktierekommendationer publicerade i svenska tidningar, där resultaten 

från studien visar att säljrekommendationer genererade en statistiskt signifikant negativ 

avkastning upp till 20 dagar efter bolagets rapport. Om investerare istället skulle ha följt 
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enbart köprekommendationer skulle de inte ha genererat någon överavkastning vilket innebär 

att köprekommendationer till skillnad från säljrekommendationer missleder investerarna. Om 

investerarna däremot skulle ha följt både köp- och säljrekommendationer skulle de ha uppnått 

en avkastning i likhet med jämförelseindex. Förutom skillnaderna mellan 

köprekommendationer och säljrekommendationer visar studien också att rekommendationer 

från ekonomijournalister hade större påverkan på kursrörelser kring rapportdagen än 

analytikers rekommendationer. 

 

2.2.2 Studier på övriga marknader 

 

De flesta studier inom området har genomförts på den amerikanska marknaden. Exempelvis 

undersökte Barber, Lehavy, McNichols och Trueman (2001) om man kunde generera 

överavkastning genom att följa amerikanska analytikers konsensusrekommendationer under 

perioden 1986-1996. I studien konstruerades portföljer med de aktier som hade flest 

köprekommendationer och med de aktier som hade flest säljrekommendationer, vilket gjorde 

det möjligt att utvärdera strategin från en investerares perspektiv. Författarna fann att 

portföljen med de aktier som hade starkast köprekommendationer avkastade 18,8 % per år 

medan portföljen bestående av aktier med starkast säljrekommendationer endast avkastade 

5,8 % på årsbasis. Under denna period avkastade jämförelseindexet 14,5 % per år. Om 

investerare skulle vikta om sina portföljer dagligen genom att köpa de mest rekommenderade 

aktierna och sälja de minst rekommenderade aktierna skulle de ha genererat en signifikant 

överavkastning. Dock skulle denna strategi vara allt för kostsam att genomföra i praktiken 

efter att hänsyn tagits till transaktionskostnader. 

 

För åren 2000 och 2001 fann Barber, Lehavy, McNichols och Trueman (2002) däremot att 

den här strategin presterar avsevärt sämre, även innan avkastningen justerats för 

transaktionskostnader, där aktierna med flest säljrekommendationer steg med 48,66 % under 

2000 och aktierna med flest köprekommendationer föll med 31,20 %. Huruvida det går att 

säga att det är lönsamt att följa analytikers rekommendationer beror således på vilken 

tidsperiod som studeras. 

 

Värdet av analytikers rekommendationer har även studerats på tillväxtmarknader. Moshirian, 

Ng och Wu (2008) genomförde exempelvis en studie där de undersökte om analytikers 

rekommendationer påverkar aktiepriset och genererar överavkastning i Argentina, Brasilien, 
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Kina, Chile, Ungern, Indien, Indonesien, Israel, Korea, Mexiko och Sydafrika. Studien visar 

att investerare kunde generera överavkastning genom att snabbt agera på analytikernas 

rekommendationer, vilket enligt författarna beror på att informationsasymmetrin är större på 

tillväxtmarknaderna än på de mer välutvecklade marknaderna.  

 

Många studier har utvärderat värdet av analytikers aktuella rekommendationer för aktier, 

vilket innebär att de rekommendationer som utvärderats kan ha varit oförändrade en längre tid 

och därmed blivit mindre informativa ju längre tid som gått sedan rekommendationen senast 

ändrades. I en studie av Womack (1996) testades istället huruvida förändringar av 

rekommendationer hade någon påverkan på amerikanska aktiekurser. Resultaten från studien 

visade att för rekommendationer ändrade till köp skedde en signifikant kursökning till 

övervägande del en månad efter att rekommendationen ändrats. För aktierekommendationer 

som blivit ändrade till sälj gick det att fastställa en signifikant kursminskning ända upp till sex 

månader efter revideringen. Studiens slutsats var att det finns starka bevis för att aktiekurser 

påverkas av analytikernas förändrade rekommendationer, inte bara under den närmaste tiden 

efter att rekommendationen har ändrats utan flera månader efteråt.  

 

Värdet av att följa förändrade rekommendationer studerades även av Jegadeesh och Kim 

(2006), där författarna undersökte huruvida analytikers revideringar hade någon påverkan på 

aktiepriser i USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien och Japan under 

perioden 1993 till 2002. Författarna fann att aktiepriserna fortsatte att stiga för uppgraderade 

aktier och sjunka för nedgraderade aktier två till sex månader efter att rekommendationen 

förändrats. Genom att köpa uppgraderade aktier och blanka nedgraderade aktier samma dag 

som rekommendationen förändrades kunde en signifikant överavkastning uppnås i alla länder 

utom Italien om positionerna i respektive aktie behölls i en månad efter att revideringen skett. 

Även om positionerna behölls så länge som i tre och sex månader efter att revideringen skett 

kunde en signifikant överavkastning uppnås på de flesta marknaderna, om än vanligtvis en 

lägre sådan ju längre tid efter revideringen som positionerna behölls. 

 

I studien undersöktes också vilken avkastning strategierna hade genererat om en investerare 

väntade med att agera upp till fem dagar efter att revideringarna hade skett, med resultatet att 

det även då gick att generera en viss överavkastning på de flesta marknaderna. Däremot 

beräknades avkastningarna från dessa strategier utan hänsyn tagen till de 

transaktionskostnader som skulle drabba en investerare vilket sannolikt har påverkat 
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resultatet. Studien indikerar dock att marknaderna inte är effektiva, trots att den i det här fallet 

omfattar länder med de mest utvecklade aktiemarknaderna i världen.  

 

Slutligen bör nämnas Brown, Wei och Wermers (2009) som studerade hur fondförvaltare på 

den amerikanska marknaden agerade på revideringar av aktieanalytikers 

konsensusrekommendationer. Studien visade att fonderna följer revideringar och tillsammans 

handlar i samma riktning som revideringen, det vill säga att de köper uppgraderade aktier och 

säljer nedgraderade aktier. Detta mönster leder till stor kurspåverkan för de aktier som får 

reviderade rekommendationer, särskilt för nedgraderade aktier där fonderna reagerar mycket 

starkare jämfört med uppgraderingar. Förklaringen till det senare tros vara att förvaltarna är 

medvetna om att köprekommendationer är potentiellt mindre informativa på grund av 

relationer mellan analytiker och företagen de bevakar, exempelvis riskerar analytiker som 

utfärdar negativa rekommendationer för en aktie att i framtiden få sämre tillgång till 

information från företagsledningen.  Resultaten från studien indikerade också att 

fondförvaltarna överreagerar på revideringarna eftersom nedgraderade aktier efter en period 

presterar bättre än uppgraderade aktier och vice versa. 

 

2.2.3 Förklaringsmodeller 

 

Den finansiella teorin har under flera årtionden baserat sig på två antaganden gällande 

människans förmåga att göra prognoser för framtiden och därmed bedöma investeringars 

värde. Dessa två antaganden är att människor fattar rationella beslut samt att människor är 

objektiva i sina bedömningar om framtiden. Människor är i stället, tvärtemot vad den 

konventionella finansiella teorin antar, irrationella och subjektiva i sina bedömningar om 

framtiden. (Nofsinger, 2007) 

 

För att förklara de olika resultaten från studierna ovan används ofta teoribildning kring vilka 

incitament aktieanalytiker har när de utfärdar rekommendationer tillsammans med modeller 

hämtade från investeringspsykologi. Exempelvis visar en studie av Welch (1999) att 

analytiker har en tendens att uppvisa ett flockbeteende och att de påverkas av andra 

analytikers rekommendationer. Studien visar att om en analytiker utfärdar en viss 

rekommendation för en aktie kommer den analytikern att ha en positiv inverkan på 

nästföljande två analytiker, vilket leder till att de utfärdar samma rekommendation som den 

första analytikern. 
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Welch (1999) menar också att detta är mer frekvent vid uppgångar än vid nedgångar eftersom 

analytiker är rädda för att utfärda säljrekommendationer vid potentiellt stora börsuppgångar. 

Det är svårare för analytiker att försvara säljrekommendationer vid uppgångar än 

köprekommendationer vid nedgångar eftersom svårigheten att göra finansiella prognoser ökar 

under kriser och lågkonjunkturer. Om analytiker uppmuntras till att ge positiva 

rekommendationer och om de dessutom följer varandras rekommendationer uppstår frågan 

om det fortfarande finns något värde i dessa rekommendationer. Francis och Soffer (1997) 

menar dessutom att analytiker på säljsidan ofta agerar i en miljö där de uppmuntras till att 

generera positiva aktierekommendationer eftersom detta ökar investmentbankernas och 

mäklarhusens intäkter. Då en stor andel av investmentbankernas kunder är institutionella 

investerare och stora fonder kan bankerna tjäna mycket pengar på att deras analytiker utfärdar 

köprekommendationer, detta eftersom rekommendationerna leder till handel i aktien från 

kundernas sida vilket inbringar intäkter i form av courtage till banken. 

 

Malmendier och Shanthikumar (2007) visar att positiva rekommendationer också kan bero på 

att analytiker favoriserar vissa aktier vilket leder till överoptimism och negativa effekter för 

investerare som följer analytikernas köprekommendationer. Dessutom anser Lidén (2004) att 

anledningen till att aktieanalytiker tenderar att utfärda positiva rekommendationer är att de 

ofta har en nära relation till företagsledningarna i de bolag de följer. Därigenom tror Lidén att 

aktieanalytiker kan få tillgång till unik information om bolagen från företagsledningarna och 

författaren tror även att företagsledningarna är positiva i sina avslöjanden. Detta innebär att 

även insiderinformation kan komma analytikerna tillhanda. 

 

Faktumet att analytiker också tenderar att över- och underreagera i sina prognoser har 

studerats av bland andra Amir och Ganzach (1998). Studien visar på förekomsten av en 

förankringseffekt där analytiker i för stor grad förankrar sina beslut i aktuella aktiekurser när 

de sätter sina riktkurser och att de ogärna vill avvika allt för mycket från andra analytikers 

prognoser. 

 

Prognosfelaktigheter kan uppstå när ett bolag rapporterar bra under en viss tidsperiod; 

optimismen ökar då bland investerare och analytiker och en köprekommendation kan utfärdas 

från analytikernas håll samtidigt som investerarna köper aktier i bolaget. Överreaktioner på 

enstaka bra rapporter orsakar därför höga prisstegringar för aktierna och en studie av Statman 

(1997) visar att aktiepriser oftast faller tillbaka några dagar efter en bra rapport. Detta 
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indikerar att investerare ofta har en tendens att överreagera på bra nyheter vilket leder till att 

aktiekurser stiger för mycket vid positiva nyheter. Om och när investerarna inser sin 

överoptimism kommer de att sälja aktien och kursen kommer då att falla tillbaka. Därmed har 

både analytiker och investerare drabbats av för stor optimism och baserat för mycket av sina 

prognoser på historisk positiv data. (Bodie et al, 2009) 

 

Enligt Bodie et al (2009) tenderar många analytiker att bortse från dålig information om ett 

bolag om de själva tror på en ljus framtid för bolaget. Dessutom kan det ofta ta förhållandevis 

lång tid för investerare och analytiker att revidera sina åsikter då ny information blir 

tillgänglig, vilket leder till initiala underreaktioner som visas av långsamma kursreaktioner 

såsom gradvisa uppgångar eller nedgångar. Analytiker är således konservativa i sina 

bedömningar enligt Bodie et al (2009) och har svårt att revidera sina åsikter, även om detta 

också kan förklaras av att ny information helt enkelt tar lång tid att analysera.  
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3 Metod 
 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 

Det finns flera olika metoder och tillvägagångssätt inom samhällsvetenskapen för att besvara 

frågeställningar och beskriva fenomen. Denna studie har en deduktiv ansats där vi utifrån 

finansiell teori testar hypoteser med hjälp av insamlad data. 

 

Den deduktiva metoden som tillämpas i denna studie tar sin utgångspunkt i en observation 

som måste förklaras, följt av användandet (eller skapandet) av lämplig teori för att formulera 

hypoteser som testas genom att lämplig data samlas in. Istället för att, som i den induktiva 

metoden, leta efter bevis som stödjer en uppfattning kan man med den deduktiva metoden 

eliminera falska teorier genom att visa att de inte stöds av data. En deduktiv metodik testar 

därmed teorier utan att någonsin komma fram till att teorierna måste vara sanna, endast att de 

teorier som har klarat granskning förklarar verkligheten bättre än de som inte har gjort det och 

därför måste beaktas tills de ersätts av andra teorier. (Popper, 1972) 

 

Den induktiva metoden fungerar i motsatt riktning genom att den startar med datainsamling, 

följt av analys och utvecklandet av generaliseringar som med fortsatta tester kan bli regler 

som förklarar aspekter av samhället. Metoden innebär att all fakta observeras och samlas in 

utan urskiljning eller bedömning av deras relativa värde. Dessa fakta analyseras och jämförs 

sedan utan att hypoteser formuleras. Ju fler observationer av en viss typ som kan göras i det 

insamlade datamaterialet, desto större bekräftelse på att den framställda generaliseringen är 

sann. (Blaikie, 2000)  

 

Omfattande kritik kan riktas mot den induktiva metoden. Att kunna göra relevanta 

observationer utan idéer eller hypoteser som vägledning är diskutabelt, likaså att förutfattade 

meningar kan sättas åt sidan för att åstadkomma objektiva observationer. Enligt bland andra 

Popper (1972) görs observationer alltid från en viss synvinkel, med en referensram och med 

vissa förväntningar. 
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För att kunna samla in användbar data är det därför nödvändigt att ha formulerat några 

hypoteser utifrån teori som kan ge vägledning för datainsamlingen. Eftersom enbart 

observationer inte ger en hållbar grund för vetenskapliga teorier och den induktiva metoden är 

bristfällig är den deduktiva metoden att föredra då den kringgår några av problemen med 

induktiv logik. (Popper, 1959) 

  

3.2 Datamaterial 
 

Inquiry Financial har beräknat konsensusestimat sedan 2004 och databasen Inquiry Estimates
1
 

omfattar i dagsläget bevakning av fler än 650 europeiska bolag. Databasen innehåller 

detaljerade konsensusestimat som beräknas och distribueras utifrån de resultatprognoser som 

samlas in från ett stort antal bidragande aktieanalytiker inför bolagens kvartalsrapporteringar. 

För varje aktie som ingår i databasen efterfrågas i samband med detta även om analytikernas 

åsikt om aktiens framtida utveckling är positiv, neutral eller negativ. Därmed innehåller 

databasen ett stort antal rekommendationer som uppdateras fyra gånger per år för varje aktie 

inför respektive kvartalsrapport. 

 

Det insamlade datamaterialet omfattar rekommendationer för alla de 238 noterade aktier i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland som ingår i databasen. För att undvika datamining har 

vi valt att använda oss av alla bolag.  För varje kvartal och aktie finns andelen positiva, 

neutrala samt negativa rekommendationer angivna vid ett visst datum strax innan 

kvartalsrapporten publiceras. Innan detta datum samlas analytikernas rekommendationer in 

under cirka en veckas tid vilket innebär att de enskilda analytikernas rekommendationer då 

redan varit offentliga sedan en tid tillbaka. Eftersom en analytiker kan ändra sin 

rekommendation för en aktie när som helst, exempelvis beroende på att ny information om ett 

bolag har blivit tillgänglig, så innebär detta att om rekommendationen ändras någon gång 

efter bolagets kvartalsrapport så syns den i Inquiry Financials datamaterial först strax innan 

nästkommande kvartalsrapport. För utförligare beskrivning av datamaterialet, se appendix I. 

 

Det finns flera olika typer av data; primärdata, sekundärdata och tertiärdata. Denna studie 

använder sekundärdata, det vill säga data som redan har samlats in för andra ändamål och av 

någon utomstående part. Sekundärdata i denna studie kan sammanfattas som data insamlad 

från en arkivering. (Befring, 1992; Blaikie, 2003) Data brukar också delas upp i kontinuerlig 

                                                 
1
 Tillgänglig på www.nordicestimates.com 
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eller diskret data enligt Blaikie (2003). Denna studie baseras på andelar av totalt antal 

rekommendationer vilket kan klassificeras som diskret data. 

 

För att kunna utvärdera de reviderade rekommendationerna hämtas dagliga stängningskurser i 

lokal valuta för jämförelseindex och för varje aktie som har upp- eller nedgraderade 

rekommendationer under perioden. All kursdata för aktier och jämförelseindex hämtas från 

Thomson Reuters Datastream där varje dags stängningskurs är justerad för utdelningar, 

emissioner och liknande händelser som påverkar aktiekurserna. För Sverige, Danmark och 

Finland utgörs respektive jämförelseindex av OMXSPI, OMXCPI och OMXHPI. För Norge 

används OSEAX som jämförelseindex. 

 

3.3 Portföljdesign 
 

Portföljerna som skapas för den studerade perioden baseras på de aktier som jämfört med 

konsensusrekommendationen vid föregående kvartalsrapport får en förändrad 

rekommendation inför nästa rapport. Köp-portföljerna utgörs av alla aktier som har blivit 

uppgraderade inför respektive rapport och sälj-portföljerna består på motsvarande sätt av alla 

nedgraderade aktier. För att testa hur pass informativa revideringarna är stannar aktierna i 

respektive köp- och säljportfölj i 1, 3 och 6 månader efter att revidering inför rapport skett.  

 

Exempelvis består köp-portföljen med innehavsperioden 3 månader den 1 juni 2008 av alla 

aktier som har fått sin rekommendation inför rapport uppgraderad till ”köp” under perioden 

den 1 mars 2008 till den 1 juni 2008. I början av den undersökta perioden 1 januari 2006 till 

31 december 2009 består således portföljerna av aktier vars rekommendation har förändrats 

under andra halvåret 2005. Om en aktie har fått både en uppgradering och en nedgradering 

inkluderas den i både köp-portföljen och sälj-portföljen för den lämpliga perioden.
2
 

 

Vi har i studien utgått från att det är möjligt att blanka alla de aktier som har fått nedgraderade 

rekommendationer. Portföljerna antas vidare vara fullinvesterade under hela perioden där de 

ingående aktierna vid varje tillfälle ges lika stora vikter. Detta innebär att portföljerna måste 

                                                 
2
 6-månadersportföljernas innehavsperioder kan inkludera två på varandra följande kvartalsrapporter och därmed 

två möjliga revideringar i olika riktningar, detta eftersom kvartalsrapporterna inte presenteras exakt 3 månader 

efter varandra. 
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viktas om dagligen för att alla ingående aktier ska ha lika stora vikter i början av nästa 

handelsdag. 

 

Portföljernas avkastning beräknas för varje handelsdag som ett viktat medelvärde av de 

ingående aktiernas avkastning. Genom att ackumulera portföljernas dagliga avkastning inom 

varje kalendermånad beräknas den avkastning varje portfölj genererat månad för månad under 

perioden. 

 

3.4 Transaktionskostnader 
 

Transaktionskostnaders inverkan på olika investeringsstrategier är något som ofta åsidosättas i 

liknande studier men som kan få stor inverkan på strategiernas avkastning. Även om vi inte 

anger hur stora portföljer som är lämpliga för de utvärderade strategierna bör dessa kostnader 

ändå försöka uppskattas. Transaktionskostnader kan förekomma i flera olika former såsom 

courtage, bid/ask-spread och blankningsavgifter. I en studie av Lagerqvist och Olsson (2008) 

undersöktes genom intervjuer med ett antal olika mäklarhus vilka transaktionskostnader som 

förekommer på den svenska marknaden. 

 

Studien kom fram till att kostnaderna för courtage idag är mycket låga, där ett courtage på 

0,1 % per transaktion anses vara representativ för mindre portföljer (< 1 miljon kronor). Vi 

antar därför även i denna studie att kostnaden för courtage uppgår till 0,1 % per transaktion 

för samtliga studerade marknader, även om den för större portföljer sannolikt kan vara lägre. 

Transaktionskostnaderna i denna studie antas genomgående vara likvärdiga på alla de 

studerade marknaderna. 

  

Bid/ask-spreaden är en kostnad för köparen som uppkommer vid varje aktieaffär på grund av 

skillnaden mellan köp- och säljkurs, där den kurs som anges av en marknadsgarant alltid är 

något högre för den som vill köpa aktien jämfört med den som vill sälja den. På så sätt tar 

marknadsgaranten en avgift (spreaden) mot att likviditeten i aktien garanteras där en 

investerare när som helst kan gå ur en position till angiven kurs. Lagerqvist och Olsson (2008) 

anger att medelstorleken på bid/ask-spreaden för de 100 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen uppgår till cirka 0,5 %. Vi väljer att tillämpa denna avgift även i denna 

studie på de nordiska marknaderna där avgiften vid varje köp läggs till aktuell dags 

stängningskurs. 
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Eftersom denna studie utgår från att aktier som har fått en negativ revidering blankas måste 

även blankningsavgifter beaktas. Blankningsavgiften är den avgift som långivaren tar för att 

låna ut en aktie och dess storlek beror på tre faktorer enligt Lagerqvist och Olsson (2008). 

Dessa tre faktorer är tidpunkten för affären, vilken specifik aktie som ska lånas samt vilket 

mäklarhus som sköter upplåningen av aktien. Blankningsavgiftens storlek beror exempelvis 

på hur likvid aktien är, där likvida aktier har lägre blankningsavgift än illikvida aktier med ett 

intervall mellan 0,1 - 5 % per år enligt studien. Lagerqvist och Olsson (2008) anser att 2 % 

per år är en rimlig blankningsavgift och samma avgift används i denna studie för samtliga 

marknader. 

 

Vi tar i den här studien inte hänsyn till eventuella ”impact costs” som kan uppkomma vid 

handel i stora volymer eftersom storleken på dessa mer än övriga kostnader varierar med 

portföljstorlek och enligt studien av Lagerqvist och Olsson (2008) är svåra att uppskatta. 

 

3.5 Utvärdering av strategier 
 

Portföljernas viktade avkastning för varje handelsdag under perioden 1 januari 2006 till 31 

december 2009 ackumuleras inom varje kalendermånad. Därmed erhålls månadsvisa 

observationer som jämförs med avkastningen för respektive jämförelseindex beräknad på 

samma sätt. För varje investeringsstrategi på de studerade marknaderna beräknas 

avkastningen  i månad t från en lång position i respektive köp-portfölj alternativt från en 

kort position i respektive sälj-portfölj.  

 

Den del av strategiernas avkastning som inte härrör från marknadsavkastningen (beta) 

benämns alfa och är den avkastning varje strategi har gett upphov till per månad utöver 

marknadsavkastningen. Med andra ord indikerar ett positivt alfa att investeringsstrategierna 

har varit bättre än en placering i jämförelseindex under den undersökta perioden. 

 

Utifrån marknadsmodellen beräknar vi strategiernas alfa med följande enkla linjära 

regressionsanalys:
3
 

 titmiiti RR ,,,    

                                                 
3
 Liksom i studien av Jegadeesh och Kim (2006) beräknas total avkastning istället för avkastning över riskfri 

ränta eftersom skillnaden blir minimal då daglig kursdata används. Se exempelvis Bodie et al (2009) s. 247. 



Ri
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Där 

 

tiR ,  = avkastningen i månad t från investeringsstrategi i  

i  = alfa; strategins avkastning per månad då marknadsavkastningen är lika med noll 

i   = beta för strategi i 

tmR , = avkastningen i månad t för jämförelseindex, och 

ti ,  = residual; avvikelse från den avkastning som modellen förväntas ge upphov till. 

 

Nollhypotesen är att avkastningen från investeringsstrategierna inte är signifikant skilda från 

avkastningen för respektive jämförelseindex. Vi testar nollhypotesen med hjälp av tvåsidiga t-

test och redovisar alfavärdenas signifikansnivå i form av p-värden. Med ett p-värde 

överstigande 5 % kan nollhypotesen inte förkastas vilket innebär att det inte kan fastställas att 

överavkastningen är signifikant. 

 

3.6 Reliabilitet  
 

Reliabilitet kan enligt Punch (1998) sägas handla om i vilken utsträckning ett empiriskt mått 

innehåller slumpmässiga mätfel. Reliabilitet är även ett mått för hur konsekvent data är, det 

vill säga om data uppdateras med samma tillförlitlighet från gång till gång. För vår studie 

innebär det att använd data kan innehålla mätfel eller vara felaktigt registrerad i databasen av 

olika orsaker. Eftersom det är många datapunkter i det insamlade materialet finns det en risk 

att insamlingen innehåller felaktigheter. 

 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) avser reliabilitet även tillförlitligheten i en 

mätning över tid och eftersom denna studie använder sekundärdata kan det finnas svårigheter 

att fullt ut säkerställa denna reliabilitet. Dock innebär det inte nödvändigtvis att data insamlad 

över tid är mindre reliabel eftersom risken för felaktigheter neutraliseras då insamlingen sker 

vid olika tidpunkter. Punch (1998) menar att alla mätningar i olika grad kommer att ha en viss 

otillförlitlighet och därför är detta inget ovanligt för den typ av studie som vi genomför. 
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3.7 Validitet 
 

Begreppet validitet avser enligt Punch (1998) att mäta endast det som är relevant att mäta. Det 

innebär att vissa observationer och mätobjekt passar in på vissa situationer men inte passar in 

i andra sammanhang, exempelvis vore det inte relevant för denna studie att mäta vinst per 

aktie eller prognoser om framtida resultat då studien avser att endast utvärdera huruvida 

analytikers förändrade rekommendationer genererar överavkastning. Med andra ord innebär 

det att vi måste mäta rätt företeelser, i detta fall konsensusrekommendationer, men även mäta 

dessa vid rätt tillfälle. Validitet är dessutom ett mått på hur väl det som studien avser att mäta 

faktiskt går att mäta, det vill säga vilken kvalitet använd data håller. Vi har därför tagit i 

beaktning att Inquiry Financials insamling av rekommendationerna sker inför 

kvartalsrapporter och inte nödvändigtvis när rekommendationerna först blir tillgängliga. 

 

Inom begreppet validitet brukar också skillnad göras mellan direkta och indirekta mätningar  

enligt Wolming (1998). Direkta mätningar är sådana som lätt kan kategoriseras och som har 

en direkt och konkret närvaro vid mättillfället. Vi vill som tidigare nämnts i denna studie mäta 

en eventuell överavkastning gentemot ett index från strategier som följer reviderade 

konsensusrekommendationer. I denna studie används således direkta mätningar då den 

använda metoden på ett direkt sätt mäter avkastningen relativt ett jämförelseindex. 

 

Enligt Punch (1998) kan validitet också fokusera på de modeller och antaganden som används 

för att dra slutsatser utifrån använd data och resultaten från dessa. Det innebär att studiens 

validitet dessutom är beroende av att den modell som används för att utvärdera de reviderade 

rekommendationerna kan sägas vara korrekt i sammanhanget. Vi anser att den använda 

modellen är passande eftersom den är väl beskriven i litteraturen och är ofta använd i de 

liknande studier som nämnts i tidigare kapitel. 

 

3.8 Metodkritik 
 

De investeringsstrategier vi utvärderar är naiva på så sätt att de baseras på en enda typ av 

signaler, nämligen att aktier köps då analytikerna som grupp uppgraderar sina 

rekommendationer mellan kvartalsrapporter och att aktier säljs ner rekommendationerna 

nedgraderas. För att utvärdera revideringarna ges varje upp- eller nedgraderad aktie lika stor 
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vikt i de portföljer som skapas, det vill säga att aktiernas inbördes vikter är oberoende av 

börsvärde eller andra kriterier.  

 

Detta innebär att eftersom portföljerna hela tiden antas vara fullinvesterade så måste de viktas 

om dagligen för att de ingående aktiernas portföljvikter ska ha lika stora värden i början av 

nästa handelsdag. På grund av detta blir strategierna svåra att tillämpa i verkligheten och en 

investerare som följer dessa strategier drabbas sannolikt av höga transaktionskostnader. 

 

Utifrån studiens syfte framstår dock dessa portföljkonstruktioner som mest fördelaktiga 

eftersom varje revidering på detta sätt ges lika stor betydelse där avkastningen för varje aktie 

hela tiden viktas lika. För en verklig investerare som följer reviderade rekommendationer är 

dock andra portföljkonstruktioner givetvis möjliga. 
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4 Resultat 
 

 

 

4.1 Utveckling för portföljer 
 

Utvecklingen för de portföljer som skapats baserat på reviderade rekommendationer 

presenteras nedan land för land tillsammans med utvecklingen för respektive jämförelseindex 

under perioden. Om revideringarna ska kunna sägas vara informativa förväntas köp-

portföljerna prestera bättre än index och sälj-portföljerna sämre än index. 

 

4.1.1 Danmark 

 

Av figur 1 nedan kan utläsas att alla tre köp-portföljerna har presterat bättre än sitt 

jämförelseindex OMXCPI under den studerade perioden. Den totala ackumulerade 

avkastningen för 1-månadsportföljen är 38 %, för 3-månadersportföljen 7 % och för 

6-månadersportföljen är den totala avkastningen 2 %. Detta ska jämföras med OMXCPI som 

under samma period har avkastat -18 %. Som framgår av figuren har 3-månadersportföljen i 

stort sett under hela perioden haft en bättre ackumulerad avkastning än jämförelseindex 

medan den högre avkastningen för 1-månadsportföljen till stor del kan hänföras till slutet av 

perioden.  

 

 
Figur 1: Utveckling köp-portföljer Danmark 
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Köp-portföljernas avkastning under perioden motsvarar en årsavkastning på 8,4 % för 1-

månadsportföljen, 1,8 % för 3-månadersportföljen och 0,5 % för 6-månadersportföljen då 

index under samma period har avkastat -4,9 % per år. 

 

Säljportföljernas utveckling i Danmark visas i figur 2. Alla tre portföljerna har presterat sämre 

än sitt jämförelseindex under perioden där den totala avkastningen för  

1-månadsportföljen är -55 %, för 3-månadersportföljen -45 % och för 6-månadersportföljen är 

avkastningen -29 % då index under samma period har avkastat -18 %. 

 

  
Figur 2: Utveckling sälj-portföljer Danmark 

 

Detta motsvarar en årlig avkastning på -18,1 % för 1-månadsportföljen, -13,9 % för  

3-månadersportföljen och -8,1 % för 6-månadersportföljen. Som framgår av tabellen nedan är 

alltså såväl upp- som nedgraderingar mer informativa ju kortare innehavsperioden för varje 

aktie är. 

 

 
  Danmark köp     Danmark  sälj   

  1M 3M 6M   1M 3M 6M 

Rp/år 8,40 % 1,80 % 0,54 % Rp/år -18,12 % -13,89 % -8,09 % 

         

OMXCPI - 4,85 %       
 

Tabell 1: Portföljutveckling Danmark. Rp/år = portföljavkastning per år  
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4.1.2 Finland 

 

Ingen av de tre köp-portföljerna i Finland har uppnått någon hög avkastning under perioden. 

Den bästa köp-portföljen är 3-månadersportföljen som har avkastat totalt 6,5 % medan  

1-månadsportföljen har avkastat -1,3 % och 6-månaderssköp-portföljen -15 %. Detta ska dock 

jämföras med OMXHPI som har avkastat -21 % under samma period. I början av den 

studerade perioden är antalet uppgraderingar få i Finland vilket medför att 1-månadsportföljen 

stundtals inte innehåller några aktier alls och därför inte heller genererar någon avkastning. 

Jämförelseindexet OMXHPI presterar dock bättre än de båda andra portföljerna under stora 

delar av perioden där resultaten indikerar att det har funnits ett värde i att följa 

uppgraderingarna först efter hösten 2008.  

 

 
Figur 3: Utveckling köp-portföljer Finland 

 

Till skillnad från köp-portföljerna, där resultaten inte är entydiga, är resultatet för 

säljportföljerna desto tydligare.  Under större delen av perioden 2006-2009 presterade 

säljportföljerna sämre än jämförelseindex där 1-månadsportföljen totat avkastade -33 %,  

3-månadersportföljen -70 % och 6-månadersportföljen -45 %. Resultaten indikerar alltså för 

alla tre innehavsperioderna att nedgraderingarna är informativa i Finland där 

portföljutvecklingen motsvarar en årsavkastning på -6,2 % för 1-månadsportföljen, -26,4 % 

för 3-månadersportföljen respektive -13,7 % för 6-månadersportföljen jämfört med en 

avkastning på -5,7 % per år för index. 
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Figur 4: Utveckling sälj-portföljer Finland 

 

 

  Finland köp       Finland   sälj   

  1M 3M 6M   1M 3M 6M 

Rp/år -0,33 % 1,60 % -4,03 % Rp/år -6,22 % -26,37 % -13,67 % 

         

OMXHPI -5,71 %       
 

Tabell 2: Portföljutveckling Finland. Rp/år = portföljavkastning per år 
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4.1.3 Norge 

 

Resultaten för Norge skiljer sig från resultaten för Danmark och Finland med väldigt hög 

avkastning för två av köp-portföljerna. Av figur 5 framgår tydligt att både 

1-månadsportföljen och 6-månadersportföljen avkastar betydligt bättre än det norska 

jämförelseindexet OSEAX totalt sett över perioden. 1-månadsportföljen har totalt avkastat 

hela 121 % under perioden jämfört med OSEAX som under samma period har avkastat  

11,5 %. 6-månadersportföljen har avkastat 93 % medan 3-månadersportföljen totalt har 

avkastat 16 %.  

 

 
Figur 5: Utveckling köp-portföljer Norge 

 

 

Av figur 6 nedan framgår att säljportföljerna i Norge har presterat betydligt sämre än OSEAX 

under perioden vilket indikerar att även nedgraderingar är informativa på den norska 

marknaden. Avkastningen under perioden är totalt -71 % för 1-månadsportföljen, -68 % för  

3-månadersportföljen och -19 % för 6-månadersportföljen. 
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Figur 6: Utveckling sälj-portföljer Norge 

 
Resultaten innebär en hög årlig avkastning för två av tre köp-portföljer och en låg sådan för 

två av tre sälj-portföljer. Exempelvis har 1-månadsporföljen med uppgraderade aktier under 

perioden avkastat 19 % mer per år jämfört med jämförelseindex. 

 

  Norge köp     Norge sälj   

  1M 3M 6M   1M 3M 6M 

Rp/år 21,95 % 3,77 % 17,91 % Rp/år -26,41 % -24,71 % -5,24 % 

         

OSEAX 2,76 %       
 

Tabell 3: Portföljutveckling Norge. Rp/år = portföljavkastning per år 
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4.1.4 Sverige 

 

I figur 7 nedan illustreras utvecklingen för de olika köp-portföljerna i Sverige. Totalt sett har 

alla tre portföljer slagit sitt jämförelseindex OMXSPI men de har under stora delar av 

perioden presterat sämre än index. OMXSPI har under perioden i stort sett haft en 

nollavkastning medan 1-månadsportföljen totalt avkastat 5 %, 3-månadersportföljen 13 % och 

6-månadersportföljen 20 %.  

 

Till skillnad från i exempelvis Danmark är det i Sverige alltså 6-månadersportföljen som 

presterar bäst, det vill säga att det tar längre tid för revideringarna att få genomslag och 

påverka aktiekurserna i Sverige. Dock är skillnaderna totalt sett över hela perioden 

förhållandevis små mellan portföljerna. 

 

 

Figur 7: Utveckling köp-portföljer Sverige 

 

Figur 8 visar att även för sälj-portföljerna i Sverige har revideringarna i genomsnitt störst 

effekt om positionerna i aktierna behålls i två kvartal efter att nedgradering skett. Den totala 

avkastningen för 1-månadsportföljen i Sverige är -15 %, för 3-månadersportföljen -5 % och 

för 6-månadersportföljen -32 %.  
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Figur 8: Utveckling sälj-portföljer Sverige 

 

 

Av tabellen nedan framgår att den genomsnittliga avkastningen är 5 % högre för 6-

månadersköpportföljen medan den är 9 % lägre för 6-månaderssäljportföljen. 

 

  Sverige köp       Sverige  sälj   

  1M 3M 6M   1M 3M 6M 

Rp/år 1,21 % 3,06 % 4,66 % Rp/år -3,97 % -1,26 % -9,14 % 

         

OMXSPI -0,28 %       
 

Tabell 4: Portföljutveckling Sverige. Rp/år = portföljavkastning per år 
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4.2 Investeringsstrategier 
 

En investerare som ska följa reviderade rekommendationer antas köpa uppgraderade aktier 

och sälja (blanka) nedgraderade aktier. Nedan visas resultatet från dessa investeringsstrategier 

där en lång position tas i köp-portföljen samtidigt som en lika stor kort position tas i 

respektive sälj-portfölj med motsvarande innehavsperiod (strategier som hädanefter benämns 

köp minus sälj). I appendix II redovisas även avkastningen från endast långa positioner i köp-

portföljerna och endast korta positioner i säljportföljerna, justerat för transaktionskostnader. 

Ju kortare innehavsperioden är för varje aktie efter att revidering skett, desto större blir 

transaktionskostnaderna vilket måste vägas mot den högre avkastning som kortare 

innehavsperioder kan tänkas ge för en investerare. 

 

4.2.1 Danmark 

 

Investeringsstrategierna köp minus sälj i Danmark presterar bättre än jämförelseindex för alla 

tre innehavsperioder innan justering skett för transaktionskostnader. Under perioden har 

OMXCPI totalt avkastat -18 % medan 1-månadsstrategin har avkastat 120 %, 3-

månadersstrategin 89 % och 6-månadersstrategin 39 %.  

 
 

Figur 9: Köp minus sälj Danmark 
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När hänsyn tas till de transaktionskostnader som uppkommer i och med dessa strategier 

påverkas avkastningen negativt i olika utsträckning. Figur 10 nedan visar avkastningen för de 

olika strategierna inklusive transaktionskostnader där avkastningen således är lägre för alla tre 

strategierna. Trots att transaktionskostnaderna är inräknade överavkastar alla tre strategierna 

gentemot jämförelseindex sett till hela perioden. 

 

 
Figur 10: Köp minus sälj inkl. transaktionskostnader Danmark 

 

 

Nedan redovisas de statistiska utvärderingsmåtten för investeringsstrategierna, med och utan 

transaktionskostnadernas inverkan på avkastningen. Alla strategier har genererat positivt alfa 

under perioden vilket indikerar överavkastning gentemot index, dock är dessa värden inte 

signifikanta på 5 % - nivån. Eftersom strategierna innebär en lång position i köp-portföljerna 

och en lika stor kort position i sälj-portföljerna bör positionerna hedga varandra i viss 

utsträckning. Detta visas också av 3- och 6-månadersstrategiernas låga betavärden även om 

ingen av strategierna är helt marknadsneutral. Den genomsnittliga årsavkastningen för 

strategierna sjunker olika mycket när transaktionskostnader inkluderas beroende på att kortare 

innehavsperioder medför fler transaktioner. När transaktionskostnaderna inkluderas avkastar 

därför 3-månadersstrategin i nivå med 1-månadsstrategin, dock till lägre risk mätt som 

standardavvikelse per år. Som referens har OMXCPI under perioden avkastat -4,85 % per år.  
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  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Danmark     Danmark     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 1,40 % 1,20 % 0,70 % α 2,2 % 1,7 % 0,8 % 

p 0,4 0,303 0,343 p 0,188 0,159 0,249 

σ 40,11 % 28,64 % 17,14 % σ 40,3 % 28,7 % 17,1 % 

β -0,593 0,169 0,096 β -0,592 0,177 0,099 

Rp/år 10,40 % 10,94 % 6,74 % Rp/år 21,82 % 17,30 % 8,65 % 
 

Tabell 5: Köp minus sälj Danmark. α= alfa per månad, p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), 

σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 

. 

 

4.2.2 Finland 

 

Figur 11 visar att investeringsstrategierna köp minus sälj i Finland exkluderat för 

transaktionskostnader presterar bättre än jämförelseindex OMXHPI. Index har under perioden 

avkastat totalt -21 % jämfört med 1-månadsstrategins 5 %, 3-månadersstrategins hela 195 % 

och 6-månadersstrategins 46 %. Anledningen till att 3-månadersstrategin är så överlägsen de 

andra strategierna samt index är att sälj-portföljen med innehavsperioden 3-månader har en 

mycket större negativ avkastning än de andra sälj-portföljerna. En kort position i denna 

tillsammans med en lång position i motsvarande köp-portfölj ger därmed en hög positiv 

avkastning. 

 
Figur 11: Köp minus sälj Finland 
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inkluderas är det främst 3-månadersstrategin som visar sig vara lönsam med en total 

avkastning på 144 % under perioden. Detta ska alltså jämföras med totalt 195 % för samma 

strategi innan transaktionskostnader, eller 25 % istället för 31 % årligen. Denna strategi har 

alltså varit väldigt lönsam även efter att hänsyn tagits till transaktionskostnader. 

 

 
Figur 12: Köp minus sälj inkl. transaktionskostnader Finland 

 

Nedan redovisas de statistiska utvärderingsmåtten för investeringsstrategierna i Finland med 

och utan transaktionskostnader. Alfa är störst och mest signifikant för 3-månadersstrategin 

innan avkastningen justerats för transaktionskostnader. Det går tydligt att se att strategierna 

inte är lika lönsamma när transaktionskostnader tillkommer men överavkastningen för  

3-månadersstrategin är då fortfarande statistiskt signifikant på 10 % -nivån. Denna strategi har 

för en investerare under perioden genererat ett högt alfavärde på 2,2 % per månad och en 

genomsnittlig årlig avkastning på 25 %. Detta ska ställas i relation till OMXHPI som under 

perioden har en genomsnittlig avkastning på -5,71 % per år. 3-månadersstrategin har 

dessutom ett betavärde nära noll vilket visar att avkastningen är oberoende av 

marknadsavkastningen. Som tidigare nämnts är det främst den korta positionen i sälj-

portföljen som genererar denna överavkastning. 
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  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Finland     Finland     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α -0,30 % 2,20 % 0,90 % α 0,4 % 2,6 % 0,9 % 

p 0,826 0,053 0,2 p 0,749 0,025* 0,191 

σ 28,63% 26,08% 16,24% σ 28,3 % 26,6 % 17,0 % 

β -0,105 0,065 0,149 β -0,106 0,054 0,079 

Rp/år -6,62 % 25,06 % 9,15 % Rp/år 1,04 % 31,07 % 9,88 % 

 

Tabell 6: Köp minus sälj Finland. α= alfa per månad, p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), 

σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 

 

 

4.2.3 Norge 

 

Investeringsstrategin att köpa norska uppgraderade aktier och samtidigt blanka norska 

nedgraderade aktier har under perioden varit mycket lönsam, detta eftersom köp-portföljerna 

överavkastat och sälj-portföljerna underavkastat gentemot index. Den totala avkastningen för 

strategin med innehavsperioder på 1 månad uppgår till hela 433 % medan  

3-månadersstrategin och 6-måndersstrategin avkastat 182 % respektive 100 %. 

Jämförelseindex har under samma period avkastat endast 11,5 %. 

 

 
Figur 13: Köp minus sälj Norge 

 

Även efter att justering för transaktionskostnader skett har det varit möjligt att generera en 

överavkastning på den norska marknaden för alla tre innehavsperioder. Efter att dessa 

kostnader tagits i beaktning har 1-månadsstrategin avkastat 35,4 % per år,  

3-månadersstrategin 16,3 % per år och 6-månadersstrategin 13,3 % per år att jämföra med 
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2,8 % per år för OSEAX-index. Trots dessa höga överavkastningar är inga alfavärden 

statistiskt signifikanta när transaktionskostnader inkluderas. Dock indikerar alfavärden på 

över 1 % per månad för samtliga strategier att en investerare som följer revideringar på den 

norska marknaden kan generera överavkastning. 

 
Figur 14: Köp minus sälj inkl. transaktionskostnader Norge 

 

Tabellen nedan sammanfattar hur pass lönsamt det har varit att följa revideringar på den 

norska marknaden under den studerade perioden. Det kanske mest intressanta är det höga 

alfavärdet som 1-månadsstrategin (utan transaktionskostnader) har genererat. Ett alfavärde på 

4,1 % per månad är högt och p-värdet visar att det också är statistsikt signifikant på 

5 % -nivån. Även efter att transaktionskostnaderna har inkluderas är överavkastningen från 1-

månadsstrategin hög, om än inte signifikant. Värt att notera är dock denna strategis höga 

marknadsrisk med ett beta över 0,7 och avkastningens höga standardavvikelse. 

 

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Norge     Norge     
 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 3,1 % 1,6 % 1,4 % α 4,1 % 2,6 % 1,8 % 

p 0,115 0,315 0,313 p 0,04* 0,118 0,194 

σ 45,93 % 38,57 % 31,84 % σ 45,9 % 39,2 % 32,7 % 

β 0,733 0,533 0,155 β 0,742 0,387 0,135 

Rp/år 35,36 % 16,32 % 13,29 % Rp/år 51,95 % 29,64 % 18,99 % 
 

Tabell 7: Köp minus sälj Norge. α= alfa per månad, p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), 

σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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4.2.4 Sverige 

 

Investeringsstrategierna köp minus sälj visar blandade resultat i Sverige. Alla tre strategierna 

har presterat sämre än jämförelseindex fram till sommaren 2008, då avkastningen ökar i 

samtidigt som index minskar i värde. Det är främst 6-månadersstrategin som har varit 

lyckosam under perioden med en total avkastning på 57 % att jämföra med 1-

månadsstrategins 3 % och 3-månadersstrategins -3,5 %. Under samma period hade OMXSPI 

en total ackumulerad avkastning på -1 %. 

 

 
Figur 15: Köp minus sälj Sverige 

 

När transaktionskostnader inkluderas i de svenska portföljerna minskar avkastningen och  

1- och 3-månadersstratgierna presterar sämre än OMXSPI, 6-månadersportföljen har dock 

fortfarande presterat bättre vilket illustreras tydligt av figuren nedan. Den totala ackumulerade 

avkastningen för 6-månadersstrategin är 46 % att jämföra med 57 % utan 

transaktionsksotnadernas inverkan. 

 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Köp minus sälj Sverige
1 mån 3 mån 6 mån OMXSPI



37 

 

 
Figur 16: Köp minus sälj inkl. transaktionskostnader Sverige 

 

 

Tabellen nedan visar tydligt att det i Sverige inte går att skapa någon överavkastning från att 

följa revideringar på 1- och 3 månaders sikt. 6-månadersstrategin har genererat högst 

avkastning och detta till lägst risk mätt som standardavvikelse. Resultaten från strategierna i 

Sverige särskiljer sig från de övriga länderna då de uppvisar de lägsta alfavärdena. Det är bara 

1- och 3-månadersstrategierna i Sverige samt 1-månadsstrategin i Finland som uppvisar 

negativa alfavärden när transaktionskostnader inkluderas.  

 

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Sverige     Sverige     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α -0,30 % -0,20 % 0,80 % α 0,6 % 0,1 % 1,0 % 

p 0,823 0,837 0,14 p 0,696 0,907 0,081 

σ 36,92 % 27,19 % 12,62 % σ 37,6 % 24,6 % 12,8 % 

β 0,003 -0,273 -0,303 β 0,007 0,279 -0,293 

Rp/år -10,26 % -4,79 % 9,98 % Rp/år 0,66 % -0,90 % 11,98 % 
 

Tabell 8: Köp minus sälj Sverige. α= alfa per månad, p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), 

σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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5 Analys 
 

 

5.1 Förändrade rekommendationer 
 

Resultaten av de portföljer som vi skapat på flera marknader indikerar att aktier som får 

förändrade rekommendationer mellan kvartalsrapporter överavkastar de närmaste månaderna 

efter rapporten om aktien blir uppgraderad och underavkastar om aktien blir nedgraderad. 

Dessa resultat är förvånande eftersom rekommendationerna som denna studie utgår från har 

varit publicerade en tid innan avkastningen beräknas, i princip kan de ha varit tillgängliga 

ända upp till ett helt kvartal tidigare om revideringen sker i samband med att föregående 

kvartalsrapport presenteras. Kvartalsrapporteringar är givetvis oerhört viktiga för alla som 

följer utvecklingen i ett bolag, inte minst för analytiker. Det är därför rimligt att anta att 

rekommendationer ändras så snabbt som möjligt efter att kvartalsrapporter har publiceras om 

ny information når marknaden i och med dessa.  

 

Eftersom resultaten visar att det finns ett värde i att följa revideringarna borde de på en 

effektiv marknad återspeglas i aktiepriset redan innan rapportdagen. På flera av de studerade 

marknaderna kan detta alltså inte sägas vara fallet vilket tyder på en marknadsineffektivitet. 

Resultaten från studien av Sparr och Wallén (2008), som baseras på datamaterial för samma 

aktier som denna studie, tyder på att stora kursrörelser sker i aktierna om rapporterna avviker 

från vad marknaden förväntar sig men också att dessa kursrörelser i viss mån är trögrörliga. 

Att de studerade marknaderna inte är fullt effektiva kring rapportdagar har alltså noterats 

tidigare. 

 

I den här studien har alla analytikers rekommendationer givits lika stort värde, det vill säga att 

ingen skillnad har gjorts avseende var analytikerna är anställda någonstans eller vilka kunder 

som tar del av deras analyser. En faktor som vi därför inte har kunnat utvärdera är att 

rekommendationer från analytiker på de större investmentbankerna kan antas ge större in- och 

utflöden i de rekommenderade aktierna jämfört med rekommendationer från mindre 

mäklarfirmor och kommissionärer vars kunder totalt sett bör förvalta mindre kapital. Med 

andra ord kan rekommendationer från analytiker på bankerna förväntas generera större 

kursrörelser. Studier som ger alla analytiker lika stor vikt vid beräkning av 

konsensusrekommendationer och som exempelvis antar att en aktie ger högre avkastning ju 
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högre andel köprekommendationer den har kan på grund av detta tänkas ge missvisande 

resultat. 

 

Genom att vi i istället endast utvärderar när analytiker som grupp ändrar uppfattning om en 

aktie anser vi att den här problematiken i viss mån är mindre i denna studie, detta eftersom 

bland andra Welch (1999) har visat att analytiker tenderar att uppvisa ett flockbeteende vid 

utfärdande av nya rekommendationer. När konsensusrekommendationen börjar väga över åt 

ena eller andra hållet kan det därför signalera att fler analytiker kommer att följa efter i 

samma riktning som revideringen. Genom att tidigt agera på dessa signaler bör det därför vara 

möjligt att gå in i positioner tidigare än många investerare som bara följer analytiker på de 

banker eller mäklarfirmor där de är kunder. När fler analytiker efterhand ändrar sina 

rekommendationer i samma riktning bör det ha en positiv inverkan på värdet av den ingångna 

positionen, oavsett hur stora kunder som senare agerar på revideringarna. Givetvis har 

institutionella investerare tillgång till analyser från ett stort antal olika firmor på säljsidan men 

huruvida de följer dessa och agerar på revideringar av konsensusrekommendationer kan vi 

inte uttala oss om. Resultaten från de utvärderingar som vi har genomfört tyder ändå på att 

revideringarna på de studerade marknaderna kan vara informativa på flera månaders sikt 

vilket överensstämmer med resultaten från studien av Womack (1996). 

 

En möjlig förklaring till att konsensusrekommendationer kan bli mindre informativa med 

tiden är att ju fler analytiker som ändrar sin rekommendation i samma riktning som en 

revidering, desto lägre blir kvarvarande andel analytiker med en annan uppfattning än 

konsensus. När även kvarvarande analytiker har ändrat uppfattning och konsensus för en aktie 

är som starkast, det vill säga 100 % köp eller sälj, borde därför de stora kursrörelserna i aktien 

redan ha skett. Detta kan förklara varför resultaten från vår studie skiljer sig jämfört med 

resultaten från studien av Sparr och Wallén (2008) där avkastningen väntades följa andelen 

köp- respektive säljrekommendationer, även om vår studie också omfattar en annan 

tidsperiod. 

 

Just valet av studerad tidsperiod kan ha stor inverkan på resultatet vilket har visats av bland 

andra Barber et al (2002). Exempelvis visar resultaten från vår studie att köp-portföljerna i 

flera fall ger en sämre avkastning än index under stora delar av den studerade perioden men 

att de tack vare hög avkastning under den kraftiga uppgången 2009 ändå ger en högre total 

avkastning. Studien av Statman (1997) visar att investerare har en tendens att överreagera på 
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positiva nyheter och rekommendationer vilket kan ha bidragit till att aktiekurserna steg så 

kraftigt för uppgraderade aktier under 2009, även om det givetvis överlag var från låga nivåer.  

 

5.1.1. Skillnader mellan revideringar och marknader 

 

Att utvecklingen för portföljerna skiljer sig åt mellan de studerade marknaderna är svårt att 

förklara med att marknaderna skulle vara effektiva i olika stor grad. Även om vissa skillnader 

givetvis finns i form av handelsvolymer och totalt börsvärde får samtliga studerade marknader 

anses vara välutvecklade och relativt homogena. En möjlig förklaring till att marknaden 

verkar vara mindre effektiv i Norge än i övriga länder är exempelvis att analytiker som följer 

norska aktier har större tillgång till insiderinformation (jfr Lidén, 2004), men detta kan vi inte 

uttala oss om. 

 

Däremot kan skillnader i värdet av olika slags revideringar bättre förklaras eftersom detta har 

noterats även i tidigare studier. Särskilt i Finland indikerar resultaten att nedgraderingar är 

mer informativa än uppgraderingar. En möjlig förklaring till detta mönster är att investerarna 

värderar säljrekommendationer högre eftersom det kan finnas incitament för analytikerna att 

utfärda positiva rekommendationer för aktierna de följer. Lidén (2004) menar exempelvis att 

analytikerna ofta har en nära relation till företagsledningarna i bolagen de följer och att de 

därför tenderar att utfärda positiva rekommendationer. Även Brown et al (2009) nämner att 

analytiker riskerar att få sämre tillgång till företagsledningen om de inte utfärdar positiva 

rekommendationer med resultatet att många investerare inte tillmäter 

köprekommendationerna särskilt stor betydelse. Säljrekommendationerna anses helt enkelt 

vara mer objektiva och därmed ha större värde. Resultaten från Finland stämmer därmed 

överens med studien av Womack (1996) som också fann att nedgraderingar på den 

amerikanska marknaden resulterade i större kursrörelser än uppgraderingar. 

 

Det finns trots allt också skillnader mellan de studerade länderna avseende hur långa 

innehavsperioderna efter revidering bör vara för att de förändrade rekommendationerna ska 

kunna sägas vara informativa. Resultaten från studien av Jegadeesh och Kim (2006) visar att 

på de flesta marknaderna blir avkastningen högre ju kortare tid som positionerna i respektive 

aktie behålls efter att revidering har skett. Detta mönster uppvisar även portföljerna i 

Danmark där såväl uppgraderingar som nedgraderingar är mer informativa på kortare sikt. Det 

gäller dock inte överlag för övriga studerade marknader, exempelvis är överavkastningen för 
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uppgraderade aktier och likaså underavkastningen för nedgraderade aktier störst för 

innehavsperioder på 6 månader i Sverige. Detta tyder alltså på att det tar längre tid för 

revideringarna att få effekt för aktiekurserna i Sverige. 

 

Resultaten visar överlag att när analytiker som grupp betraktat ändrar åsikt om en aktie 

innebär detta ofta att aktiekursen i flera månader efter revideringen rör sig i den riktning som 

revideringen förutspår. Att aktiekurser kan röra sig i samma riktning som revideringarna 

under en förhållandevis lång period efter att rekommendationen har förändrats visades också 

av Womack (1996). En möjlig orsak till att denna effekt finns på de nordiska marknaderna är 

att institutionella investerare med stort förvaltat kapital agerar på enskilda förändrade 

rekommendationer och därmed driver kurserna. Brown et al (2009) visade att amerikanska 

fondförvaltare på detta sätt handlar tillsammans i samma riktning som revideringarna vilket 

ger stora kursrörelser, främst för nedgraderade aktier. 

 

5.2 Analys av investeringsstrategier 
 

Investeringsstrategierna som har utvärderats kan sägas vara naiva då de baseras på en enda 

typ av signaler, nämligen att investerare handlar efter hur analytikerna som grupp ändrar sina 

rekommendationer mellan kvartalsrapporter. Trots detta indikerar resultaten att det för en 

investerare verkar finnas ett värde i att ta hänsyn till dessa revideringar. 

 

Eftersom de utvärderade strategierna baseras på att investerare följer och agerar utifrån 

förändrade konsensusrekommendationer några dagar inför kvartalsrapport kan ett moment av 

rapportspekulation sägas ingå i de utvärderade strategierna. Som resultaten visar är denna 

spekulation i genomsnitt lönsam över tid på flera av de studerade marknaderna även om den 

kan ses som riskfylld över kortare perioder. En investerare bör dock kunna modifiera denna 

strategi genom att invänta kvartalsrapporten för att slutgiltigt avgöra huruvida positioner ska 

tas i aktien, detta eftersom studien av Sparr och Wallén (2008) visar att aktier som överträffar 

förväntningarna överavkastar efter rapporten och att kursförändringarna är trögrörliga. 

Därigenom kan riskerna med de utvärderade strategierna minskas. 

 

5.2.1 Strategiernas förmåga att skapa överavkastning 

 

Varje köp- minus säljstrategi på de studerade marknaderna genererade positiva alfavärden 

innan de justerats för transaktionskostnadernas inverkan på avkastningen, även om flera 
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alfavärden i praktiken är nära noll och endast ett fåtal är signifikanta på 5 % nivå. Att sådana 

förhållandevis enkla strategier lyckas generera överavkastning indikerar att ingen av de 

studerade marknaderna är särskilt effektiv, vilket är förvånande då de nordiska marknaderna 

kan sägas vara välutvecklade. 

 

Att strategier som köper uppgraderade aktier och samtidigt blankar nedgraderade aktier kan 

generera signifikant alfa har tidigare visats av Jegadeesh och Kim (2006) som tillämpade 

liknande strategier på ett stort antal andra välutvecklade marknader för samma 

innehavsperioder. 

 

Dock skiljer sig överavkastningen från de olika strategierna åt mellan länderna. Som framgår 

av figuren nedan genererar strategierna genomgående högst alfa i Norge. I såväl Norge och 

Danmark minskar dessutom överavkastningen ju längre innehavsperioden är för aktierna.  

 

 
Figur 17: Alfa per månad utan transaktionskostnader 

 

 

På grund av att de utvärderade portföljerna viktas om dagligen drabbas en investerare som 

följer dessa strategier av höga transaktionskostnader vilket exempelvis Jegadeesh och Kim 

(2006) inte har justerat för vid beräkning av strategiernas avkastning. Ju kortare 

innehavsperioderna är desto fler transaktioner medför strategierna vilket måste vägas mot den 

eventuellt högre avkastning som kan uppnås genom att snabbare vikta om portföljen i aktier 

med nyare revideringar. 
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Överavkastningen blir överlag mycket lägre när hänsyn tas till de transaktionskostnader som 

uppkommer med de beskrivna investeringsstrategierna vilket framgår av figuren nedan. Det 

framgår tydligt att för en verklig investerare är Sverige den marknad som dessa strategier 

fungerar sämst på. Även om alfa per månad fortfarande är högt för flera av strategierna är de 

inte signifikanta på 5 % nivå efter att transaktionskostnader inkluderats varför inga säkra 

slutsatser kan dras av vilket värde dessa strategier har för en verklig investerare.  

 

Alfa från 3-månadersstrategin i Finland är däremot signifikant på 10 % -nivån och kommer 

som tidigare nämnts främst från den korta positionen i sälj-portföljen (se även appendix II). 

För en investerare är det alltså främst här som det med viss säkerhet kan sägas vara lönsamt 

att följa när analytikerna som grupp ändrar uppfattning om en aktie. 

 
 

Figur 18: Alfa per månad inkl. transaktionskostnader 

 

Även studien av Barber et al (2001) uppvisade liknande resultat från att istället följa 

konsensusrekommendationer på den amerikanska marknaden. Om investerare skulle vikta om 

sina portföljer dagligen genom att köpa de mest rekommenderade aktierna och sälja de minst 

rekommenderade aktierna skulle de ha genererat en signifikant överavkastning innan justering 

för transaktionskostnader skett. Efter att denna justering skett gick det dock inte att urskilja 

någon överavkastning vilket visar vilken stor inverkan transaktionskostnader generellt har på 

liknande strategier. 
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För en investerare är dessa resultat ändå intressanta av ett antal skäl. I denna studie gavs alla 

upp- och nedgraderade aktier lika stor vikt i de portföljer som skapades, vilket utifrån studiens 

syfte framstår som en fördel eftersom varje revidering därigenom ges lika stor betydelse. Som 

nämnts innebär detta också att eftersom portföljerna hela tiden antas vara fullinvesterade så 

måste de viktas om dagligen för att alla ingående aktier vid början av nästa handelsdag ska ha 

lika stora vikter. För en investerare som agerar utifrån revideringar är dock andra strategier 

och portföljkonstruktioner givetvis möjliga. Resultaten för flera av de studerade marknaderna 

kan därför sägas visa att det för investerare som redan bestämt sig för att köpa alternativt sälja 

en aktie, allt annat lika, är bättre att köpa uppgraderade aktier och sälja nedgraderade aktier än 

att inte följa några signaler alls. 
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6 Slutsats 
 

 

Huvudsyftet med denna studie var att utvärdera revideringar av aktieanalytikers 

rekommendationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Dessutom undersöktes vilka 

avkastningar som investeringsstrategier baserade på revideringarna hade genererat efter att 

hänsyn tagits till de transaktionskostnader som uppkommer med sådana strategier. 

Utvärderingen visar att revideringarna överlag är informativa, det vill säga att kurserna för 

uppgraderade aktier ökar och kurserna för nedgraderade aktier minskar under förhållandevis 

långa perioder efter att analytikerna som grupp har ändrat uppfattning. Resultaten skiljer sig åt 

mellan de studerade marknaderna, där framförallt Norge uppvisar stora kursrörelser för både 

uppgraderingar och nedgraderingar. 

 

En investerare som agerade på revideringarna under 2006 – 2009 hade kunnat generera 

överavkastning från ett flertal av de utvärderade strategierna innan justering för 

transaktionskostnader skett. När hänsyn tagits till transaktionskostnadernas inverkan genererar 

ingen strategi signifikant alfa, men resultaten indikerar ändå att det finns ett värde i att följa 

revideringarna. Anledningen till att vi hävdar detta är att de utvärderade strategierna ur en 

investerares perspektiv kan sägas vara alltför naiva, där samtliga uppgraderade aktier köps 

och samtliga nedgraderade aktier blankas. 

 

Strategierna medför därför ett stort antal transaktioner, särskilt som aktierna i de skapade 

portföljerna hela tiden antas ha lika stora vikter vilket kräver att portföljerna viktas om 

dagligen. Detta anser vi vara en bra metod för att uppfylla studiens huvudsyfte, det vill säga 

att utvärdera värdet av revideringarna eftersom varje revidering därmed ges lika stor 

betydelse. För att utvärdera investeringsstrategier baserade på dessa revideringar visade sig 

denna metod som sagt vara mindre bra efter att hänsyn tagits till de uppkomna 

transaktionskostnadernas inverkan på avkastningen. 

 

Överavkastningen från strategierna var dock signifikant i vissa fall innan justering för 

transaktionskostnaderna skett. Om överavkastningen kan sägas bero på 

marknadsineffektiviteter är det osannolikt att dessa ineffektiviteter ska försvinna genom 

arbitrage där investerare köper alla uppgraderade aktier och blankar alla nedgraderade aktier, 

detta eftersom vi visat att sådana strategier är väldigt kostsamma. För en investerare som ska 
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köpa eller sälja en aktie är det, allt annat lika, bättre att köpa uppgraderade aktier och sälja 

nedgraderade aktier än att inte följa några signaler alls. Det kan därför ändå sägas finnas ett 

värde i att följa reviderade rekommendationer på flera av de studerade marknaderna eftersom 

investerare har möjlighet att använda dessa i egna investeringsbeslut och strategier. 
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Appendix I 

 
Fördelning av rekommendationer hämtade från Inquiry Financial 

 

 

Figur 19. Fördelning köp- och sälj-rekommedationer för varje kvartal 

 

 

Figur 20. Fördelning upp- och nedgraderingar från föregående kvartal 
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DANMARK FINLAND NORGE SVERIGE 

A.P. Möller Ahlstrom Corp. Acta AarhusKarlshamn 

ALK-Abello Amer Sports Aker Solutions Alfa Laval 

Auriga Industries Aspo Atea Assa Abloy 

Bang & Olufsen Atria Austevoll Seafood Atlas Copco 

Carlsberg Cargotec Awilco Autoliv 

Coloplast Comptel Cermaq Axfood 

D/S Norden Cramo Comptel Axis 

Danisco Elcoteq DNB Nor Ballingslöv 

Danske Bank Elektrobit DNO Betsson 

DFDS Elisa EDB Business partner Billerud 

DSV F-Secure Ekornes Boliden 

East Asiatic Company Finnair Eltek Cardo 

FLS HKScan Farstad Shipping Castellum 

GN Store Nord Huhtamäki Frontline Clas Ohlson 

Harboes Kemira Golar Electrolux 

Jyske Bank Kesko Goldean Ocean Eniro 

Lundbeck Kone Grieg Seafood Ericsson 

NKT Holding Konecranes Jinhui Shipping Getinge 

Novozymes Lemminkainen Komplett Gunnebo 

Rockwool M-Real Leröy Seafood Haldex 

Royal Unibrew Marimekko Marine Harvest Handelsbanken 

Simcorp Metso Norse Energy Hemtex 

Sydbank Neste Oil Norsk Hydro Hexagon 

TopDanmark Nokia Norske skog HiQ 

Torm Orion Corp. Norwegian Air Höganäs 

Trygvesta Outotec Ocean Rig Holmen 

Vestas Outukumpu Odfjell Intrum Justitia 

William Demant PKC Group Opera JM 

 
Pohjola Prosafe Lindab 

 

Pöyry Revus Energy Lundin Mining 

 
Raisio Rieber Lundin Petroleum 

 
Ramirent Royal Carribean Mekonomen 

 

Rautaruukki Schibsted Metro Int. 

 

Sanoma Seadrill Micronic 

 
Stockmann Storebrand Munters 

 
Stora Enso TGS Nopec NCC 

 

Talentum Tomra New Wave 

 
Tekla 

 
Nibe 

 

Tieto 

 

Niscayah 

 
UPM-Kymmene 

 
Nobia 

 

Uponor 

 

Nordea 

 
Vacon 

 
Orc Software 

 

Vaisala 

 

Oriflame 

 
Wärtsilä 

 
Q-Med 

 

YIT 

 

RNB 

   
Rottneros 

   

Saab 

   
Sandvik 

   

SAS 

   
SCA 

   

Scania 

   
Securitas 

   

SKF 

   
SSAB 

   

Swedbank 

   
Swedish Match 

   

Tele2 

   
Telia Sonera 

   

Transcom 

   
Trelleborg 

   

Volvo 

Tabell 9: Aktier som ingår i studien 
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Appendix II 
 

Avkastning från långa positioner i köp-portföljer inkl. transaktionskostnader 

 
 

Figur 21: Köp inkl. transaktionskostnader Danmark 

  

 

 Danmark   

 1M 3M 6M 

α 0,9 % 0,8 % 0,7 % 

p 0,536 0,441 0,254 

σ 33,5 % 25,2 % 14,2 % 

β 0,453 1,24 1,239 

Rp/år 3,21 % -0,91 % -0,01 % 
 

Tabell 10: Köp inkl. transaktionskostnader Danmark. α= alfa per månad,  

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *),σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Figur 22: Köp inkl. transaktionskostnader Finland 

 

 Finland   

 1M 3M 6M 

α -0,1 % 0,6 % 0,2 % 

p 0,871 556 0,825 

σ 20,6 % 6,7 % 19,6% 

β 0,336 1,001 0,991 

Rp/år -4,98 % -1,03 % -5,02 % 
 

Tabell 11: Köp inkl. transaktionskostnader Finland. α= alfa per månad,  

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Figur 23: Köp inkl. transaktionskostnader Norge 

 

 Norge   

 1M 3M 6M 

α 1,60 % 0,20 % 1,20 % 

p 0,31 0,88 0,3 

σ 37,6 % 28,8 % 26,9 % 

β 0,516 1,214 1,088 

Rp/år 16,67 % 0,72 % 14,74 % 
 

Tabell 12: Köp inkl. transaktionskostnader Norge. α= alfa per månad,  

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Figur 24: Köp inkl. transaktionskostnader Sverige. 

 

 Sverige   

 1M 3M 6M 

α 0,0 % 0,2 % 0,4 % 

p 0,94 0,767 0,465 

σ 28,6 % 16,9 % 13,0 % 

β 0,785 1,03 1,011 

Rp/år -4,72 % 0,99 % 3,95 % 
 

Tabell 13: Köp inkl. transaktionskostnader Sverige. α= alfa per månad,  

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Avkastning från korta positioner i sälj-portföljer inkl. transaktionskostnader 

 

 
Figur 25: Sälj inkl. transaktionskostnader Danmark. 

 

 Danmark   

 1M 3M 6M 

α 0,6 % 0,4 % 0,0 % 

p 0,57 0,556 0,995 

σ 23,8 % 17,3 % 15,3 % 

β -1,045 -1,072 -1,144 

Rp/år 8,28 % 5,88 % 0,91 % 
 

Tabell 14: Sälj inkl. transaktionskostnader Danmark. α= alfa per månad, 

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 

  

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Sälj inkl. transaktionskostnader Danmark
1 mån 3 mån 6 mån OMXCPI



56 

 

 

 
Figur 26: Sälj inkl. transaktionskostnader Finland 

 

 
 Finland   

 1M 3M 6M 

α -0,1 % 1,6 % 0,7 % 

p 0,906 0,143 0,399 

σ 24,8 % 7,4 % 19,7 % 

β -0,441 -0,936 -0,842 

Rp/år -2,90 % 20,96 % 7,94 % 
 

Tabell 15: Sälj inkl. transaktionskostnader Finland. α= alfa per månad,  

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år 
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Figur 27: Sälj inkl. transaktionskostnader Norge 

 
 Norge   

 1M 3M 6M 

α 1,5 % 1,5 % 0,2% 

p 0,209 0,266 0,876 

σ 27,6 % 30,9 % 26,9 % 

β 0,216 -0,681 -0,933 

Rp/år 18,73 % 7,64 % -5,08 % 
 

Tabell 16: Sälj inkl. transaktionskostnader Norge. α= alfa per månad,  

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Figur 28: Sälj inkl. transaktionskostnader Sverige. 

 
 
 Sverige   

 1M 3M 6M 

α -0,3 % -0,3 % 0,5 % 

p 0,757 0,742 0,492 

σ 25,4 % 22,8 % 18,0 % 

β -0,358 -1,243 -1,238 

Rp/år -7,46 % -9,50 % 1,17 % 
 

Tabell 17: Sälj inkl. transaktionskostnader Sverige. α= alfa per månad,  

p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Avkastning från långa positioner i köp-portföljer och korta positioner i motsvarande 

sälj-portföljer (köp minus sälj) 

 

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Norge     Norge     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 3,1 % 1,6 % 1,4 % α 4,1 % 2,6 % 1,8 % 

p 0,115 0,315 0,313 p 0,04* 0,118 0,194 

σ 45,93 % 38,57 % 31,84 % σ 45,9 % 39,2 % 32,7 % 

β 0,733 0,533 0,155 β 0,742 0,387 0,135 

Rp/år 35,36 % 16,32 % 13,29 % Rp/år 51,95 % 29,64 % 18,99 % 

                

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Danmark     Danmark     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 1,4 % 1,2 % 0,7 % α 2,2 % 1,7 % 0,8 % 

p 0,4 0,303 0,343 p 0,188 0,159 0,249 

σ 40,11 % 28,64 % 17,14 % σ 40,3 % 28,7 % 17,1 % 

β -0,593 0,169 0,096 β -0,592 0,177 0,099 

Rp/år 10,40 % 10,94 % 6,74 % Rp/år 21,82 % 17,30 % 8,65 % 

                

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Finland     Finland     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α -0,3 % 2,2 % 0,9 % α 0,4 % 2,6 % 0,9 % 

p 0,826 0,053 0,2 p 0,749 0,025* 0,191 

σ 28,63 % 26,08 % 16,24 % σ 28,3 % 26,6 % 17,0 % 

β -0,105 0,065 0,149 β -106 0,054 0,079 

Rp/år -6,62 % 25,06 % 9,15 % Rp/år 1,04 % 31,07 % 9,88 % 

                

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Sverige     Sverige     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α -0,4 % -0,1 % 0,9 % α 0,5 % 0,2 % 1,1 % 

p 0,78 0,92 0,11 p 0,723 0,826 0,069 

σ 35,74 % 24,94 % 13,63 % σ 36,4 % 25,0 % 13,8 % 

β 0,428 -0,213 -0,226 β 0,44 -0,22 -0,293 

Rp/år -10,26 % -4,79 % 9,98 % Rp/år 0,66 % -0,90 % 11,98 % 
 

Tabell 18: Sammanställning av köp- minus sälj-strategier. α= alfa per månad, p= p-värde (signifikant alfa på 5 

% -nivå vid *), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Avkastning från endast långa positioner i respektive köp-portfölj 

 

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Norge     Norge   

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 1,6 % 0,2 % 1,2 % α 2,0 % 0,4 % 1,4 % 

p 0,31 0,88 0,3 p 0,216 0,723 0,214 

σ 37,6 % 28,8 % 26,9 % σ 38,0 % 28,9 % 26,8 % 

β 0,516 1,214 1,088 β 0,524 1,219 1,123 

Rp/år 16,67 % 0,72 % 14,74 % Rp/år 21,95 % 3,77 % 17,91 % 

        

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Danmark     Danmark     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 0,9 % 0,8 % 0,7 % α 1,3 % 1,0 % 0,7 % 

p 0,536 0,441 0,254 p 0,373 0,326 0,225 

σ 33,5 % 25,2 % 14,2 % σ 33,5 % 25,2 % 14,2 % 

β 0,453 1,24 1,239 β 0,451 1,245 1,243 

Rp/år 3,21 % -0,91 % -0,01 % Rp/år 8,40 % 1,80 % 0,54 % 

                

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Finland     Finland     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α -0,1 % 0,6 % 0,2 % α 0,3 % 0,8 % 0,3 % 

p 0,871 0,556 0,825 p 0,763 0,425 0,75 

σ 20,6 % 6,7 % 19,6 % σ 20,8 % 23,6 % 19,8 % 

β 0,336 1,001 0,991 β 0,343 0,99 0,985 

Rp/år -4,98 % -1,03 % -5,02 % Rp/år -0,33 % 1,60 % -4,03 % 

                

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Sverige     Sverige     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 0,0 % 0,2 % 0,4 % α 0,4 % 0,4 % 0,5 % 

p 0,94 0,767 0,465 p 0,732 0,596 0,405 

σ 28,6 % 16,9 % 13,0 % σ 29,2 % 17,1 % 13,0 % 

β 0,785 1,03 1,011 β 0,788 1,028 1,012 

Rp/år -4,72 % 0,99 % 3,95 % Rp/år 1,21 % 3,06 % 4,66 % 
 

Tabell 19: Sammanställning av köp-strategier. α= alfa per månad, p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid 

*), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 
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Avkastning från endast korta positioner i respektive sälj-portfölj 

 

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Norge     Norge   

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 1,5 % 1,5 % 0,2% α 2,1 % 2,2 % 0,4 % 

p 0,209 0,266 0,876 p 0,078 0,109 0,736 

σ 27,6 % 30,9 % 26,9 % σ 27,4 % 31,9 % 27,6 % 

β 0,216 -0,681 -0,933 β 0,217 -0,832 -0,988 

Rp/år 18,73 % 7,64 % -5,08 % Rp/år 26,41 % 24,71 % 5,24 % 

        

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Danmark     Danmark     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α 0,6 % 0,4 % 0,0 % α 1,0 % 0,7 % 0,2 % 

p 0,57 0,556 0,995 p 0,323 0,354 0,762 

σ 23,8% 17,3% 15,3 % σ 23,6 % 17,2 % 15,5 % 

β -1,045 -1,072 -1,144 β -1,044 -1,067 -1,137 

Rp/år 8,28 % 5,88 % 0,91 % Rp/år 18,12 % 13,89 % 8,09 % 

                

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Finland     Finland     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α -0,1 % 1,6 % 0,7 % α 0,1 % 1,8 % 0,7 % 

p 0,906 0,143 0,399 p 0,911 0,104 0,424 

σ 24,8 % 7,4 % 19,7 % σ 24,8 % 25,6 % 20,0 % 

β -0,441 -0,936 -0,842 β -0,449 -0,936 -0,854 

Rp/år -2,90 % 20,96 % 7,94 % Rp/år 6,22 % 26,37 % 13,67 % 

                

  Inkl. transaktionskostnader   Utan transaktionskostnader 

 Sverige     Sverige     

 1M 3M 6M   1M 3M 6M 

α -0,5 % -0,8 % 0,0 % α 0,1 % -0,2 % 0,6 % 

p 0,633 0,484 0,969 p 0,91 0,874 0,416 

σ 24,8 % 244,9 % 20,8 % σ 25,4 % 22,7 % 17,9 % 

β -0,407 -0,982 -1,049 β -0,348 -1,249 -1,232 

Rp/år -7,46 % -9,50 % 1,17 % Rp/år 3,97 % 1,26 % 9,14 % 
 

Tabell 20: Sammanställning av sälj-strategier. α= alfa per månad, p= p-värde (signifikant alfa på 5 % -nivå vid 

*), σ= standardavvikelse per år, β= beta, Rp/år = avkastning per år. 

 

 


