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Abstract 
Title: Liquidity Strategy on the Stockholm Stock Exchange – A Study Concerning the 

Existence of the Liquidity premium and its Possible Excess Return 

Authors: Per Svartholm och Magnus Uhrberg 

Supervisor: Bo Sjö 

Background: Earlier studies have concluded that there is a connection between a 

stock’s liquidity and its yield. Proof of this connection has mainly been found on 

foreign stock exchanges. On the Swedish stock market, earlier studies have concluded 

that this connection may not exist. The authors therefore intend to do a liquidity study 

on the Swedish stock market on a partly new time period to see whether this liquidity 

premium exists or not. 

Aim: The aim with this study is to investigate if there is a possibility to achieve a higher 

yield by investing in a portfolio consisting of relatively illiquid stocks contrary a 

portfolio with highly liquid stocks. We also want to investigate if the factors: liquidity, 

beta value and company size have a significant impact on the portfolios possible excess 

return in relation to an appropriate index. 

Completion: In this study, the authors have constructed three different portfolios 

consisting of ten stocks, each which represent the least, middle, and highest liquid 

stocks according to our liquidity measure. This measure has a one-month lag to make it 

possible to use as an active investment strategy. The authors have studied the portfolios 

growth during the period September 2003 to December 2011 to investigate if the 

difference in liquidity has any impact on the return.  Through regression analysis, where 

stock turnover ratio, beta value and company size has been used as independent 

variables, the study tries to explain the portfolios excess return over the AFGX index.  

Results: The study concludes that there is no significant liquidity premium during our 

chosen time period. The same conclusion is drawn on the sub-periods with both an up 

going and down going market trend. The only period during which an illiquid portfolio 

outperforms a liquid portfolio is during the month of January.  

Keywords: Liquidity premium, Stock turnover ratio, Stock liquidity, Excess return, 

Investment strategy  



 
 

Sammanfattning 
Titel: Likviditetsstrategi på Stockholmsbörsen – En studie om likviditetspremiens 

existens och dess eventuella överavkastning 

Författare: Per Svartholm och Magnus Uhrberg 

Handledare: Bo Sjö 

Bakgrund: Det har tidigare konstaterats att det existerar ett samband mellan aktiers 

likviditet och dess avkastning. Bevis för detta har främst gått att finna på utländska 

aktiemarknader. På den svenska aktiemarknaden har tidigare utförda studier konstaterat 

att detta samband inte existerar. Vi vill därför göra en studie på den svenska 

aktiemarknaden, vilken delvis innefattar en ny tidsperiod för att se om någon 

likviditetspremie existerar.  

Syfte: Vårt syfte med denna studie var att undersöka om det är möjligt att uppnå en 

högre avkastning genom att investera i en portfölj med relativt sett illikvida aktier 

jämfört med en portfölj bestående av likvida aktier på Stockholmsbörsen samt 

undersöka om faktorerna likviditet, betavärde samt företagsstorlek signifikant påverkar 

portföljernas eventuella överavkastning jämfört mot ett lämpligt index. 

Metod: Vi har skapat tre olika portföljer, med tio aktier i varje vilka representerar de 

minst, mitterst och mest likvida aktierna enligt vårt valda likviditetsmått, 

aktieomsättningshastighet. Likviditetsmåttet laggar en månad för att kunna användas 

som investeringsstrategi. Vi har studerat portföljernas värdeutveckling under perioden 

september 2003 till december 2011 för att se om portföljernas olika likviditet påverkar 

avkastningen. Genom regressionsanalyser där aktieomsättningshastighet, betavärde 

samt storleken använts som oberoende variabler har vi försökt förklara portföljernas 

överavkastning mot AFGX.  

Resultat: Vi har kommit fram till att det inte existerar någon likviditetspremie på 

Stockholmsbörsen under vår valda undersökningsperiod. Det samma gäller under uppåt- 

respektive nedåtgående marknadstrend. Det enda fallet där en mer illikvid portfölj 

presterar bäst är under januari månad.  

Nyckelord: Likviditetspremie, Aktieomsättningshastighet, Aktielikviditet, 

Överavkastning, Investeringsstrategi  



 
 

Förord 

Vi skrev detta examensarbete omfattande 30 högskolepoäng vid Linköpings universitet 
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frågor och funderingar. Vi är även tacksamma för den kritik vi har erhållit från 
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1.Inledning 
I den här inledande delen av studien ges en förklaring till sambandet mellan avkastning 

och likviditet samt varför det är av intresse att undersöka just det. En kortfattad 

genomgång av vad tidigare liknande undersökningar behandlar samt kommit fram till 

ges. Vi beskriver även översiktligt tillvägagångssättet för denna studie. Syftet och 

frågeställningarna ger läsaren en tydlig insikt om vad detta arbete ämnar undersöka 

samt dra slutsatser kring.   

1.1 Bakgrund 

Idag blir det allt lättare att ändra sitt portföljinnehav eftersom det finns elektroniska 

marknader att köpa och sälja värdepapper på. Trots det finns ett antal företag vars aktier 

relativt sett inte omsätts i särskilt stor utsträckning på Stockholmsbörsen, vilket medför 

en likviditetsrisk för investeraren. En rationell investerare kommer att föredra en likvid 

aktie framför en illikvid, allt annat lika, eftersom de illikvida är behäftad med högre 

risk. Den extra risken, likviditetsrisken, medför att en investerare som innehar en 

illikvid aktie kräver en högre avkastning. Det är därför av intresse att studera om relativt 

illikvida aktier genererar en högre avkastning jämfört med likvida aktier på 

Stockholmsbörsen, alltså om det existerar en likviditetspremie. Vidare är det av intresse 

att undersöka om det i så fall är lönsamt att ha som investeringsstrategi att investera i 

mer illikvida aktier.  

Tidigare studier har främst undersökt det faktum om det existerar en likviditetspremie 

på Stockholmsbörsen eller inte, alltså inte undersökt portföljers faktiska 

värdeutveckling. De har funnit svaga eller inga bevis för att en likviditetspremie finns. 

Bevisen är dock lite motstridiga då andra har funnit att det existerar en 

likviditetspremie, detta främst på utländska aktiemarknader. Det finns även indikationer 

på att likviditetspremien är starkt säsongsberoende, då den enligt en studie är tydligt 

positiv endast i januari.  
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1.2 Motiv och Problem 

Ett problem som kan uppstå för en investerare som vill ändra innehavet i sin portfölj är 

att aktierna som ska köpas eller säljas är dåligt omsatta vilket tvingar investeraren att 

handla till ett ofördelaktigt pris. Investeraren blir således utsatt för en likviditetsrisk. 

Denna likviditetsrisk kan drabba både köpare och säljare. Problemet med denna risk kan 

beskrivas på följande sätt: En investerare som vill sälja en aktie, eller kanske rent av 

hamnar i en situation där denne är tvungen att sälja, förväntar sig kunna göra detta 

relativt smidigt och kostnadseffektivt. Detta förutsätter således att det ständigt finns 

köpare av aktien till en ”rättvis” marknadskurs. Skulle situationen vara annorlunda, att 

det inte finns någon köpare till det pris säljaren förutsätter kunna sälja aktien till, tvingas 

säljaren gå ned i pris för att potentiella köpare ska bli intresserade.  

Undersöker vi motsvarande situation ur en köpares perspektiv, där denne har en stark 

vilja att köpa en specifik aktie, kan investeraren hamna i en situation där det är få säljare 

av den specifika aktien, eller rent av inga till ett rättvist marknadspris. För att köparen 

ska kunna införskaffa sig den specifika aktien tvingas denne att erbjuda sig att betala 

ännu mer för aktien för att ägare ska bli intresserade av att sälja. Jämförs dessa två 

exempel med handel med likvida aktier tydliggörs den extra osäkerhet och risk vilket är 

förknippat med innehav och handel med relativt sett mer illikvida aktier.  

Att köpare respektive säljare kan bli tvungna att gå upp och ned i pris gör att kurserna 

för dessa aktier svänger en hel del. Ur en mellanhands perspektiv, som håller dessa 

aktier ”i lager”, kompenseras den extra risken genom att spreaden ökar, alltså skillnaden 

mellan köp- och säljkursen. I teorin bör en rationell investerare, som befinner sig i ena 

änden av ägandekedjan och som förutsätts vara medveten om att aktien är relativt sett 

illikvid och att aktiekursen svänger kraftigt, kräva på samma sätt att bli kompenserad 

för den extra risken det innebär att inte kunna veta om aktien kan säljas till 

marknadskursen.  

Förutsatt att investeraren blir kompenserad för likviditetsrisken i form av högre 

avkastning, en likviditetspremie, finns det ändå intresse att inneha de mer illikvida 

aktierna. Är så inte fallet finns inget rationellt intresse att äga dessa aktier. Detta leder 

till att vi vill undersöka hur en portfölj med relativt sett illikvida aktier, jämfört med en 

portfölj med likvida aktier, historiskt sett har utvecklat sig på den svenska 
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aktiemarknaden. Detta för att undersöka om det hade varit en lönsam strategi att 

investera i de, enligt teorin, mer riskfyllda aktierna. Att vi definierar det som relativt 

illikvida aktier beror på att det finns aktier noterade på börslistor utanför 

Stockholmsbörsen, exempelvis på Aktietorget och First North, vilka tenderar att 

kännetecknas av betydligt mindre handel, alltså sämre likviditet, än de mest illikvida 

aktierna på Stockholmsbörsen. 

De flesta studier som har utförts tidigare undersöker i huvudsak om det råder ett 

signifikant samband mellan likviditet och avkastning, främst på den amerikanska 

aktiemarknaden. I princip alla dessa konstaterar att det finns en signifikant skillnad i 

avkastning mellan likvida och illikvida aktier även efter att avkastningen justerats för 

betavärden, alltså marknadsrisk, och företagsstorlek. Dock är vissa av dessa studier 

några årtionden gamla, vilket innebär att aktiehandeln har hunnit utvecklats mycket 

vilket kan ha påverkat likviditetspremien existens. 

Studierna på den svenska aktiemarknaden baseras på data från mitten av 90-talet fram 

till år 2005 och de kommer inte fram till att det finns några starka bevis för att en 

likviditetspremie existerar på Stockholmsbörsen. I dessa studier är således inte den 

senaste finansiella krisen inkluderad. För att undersöka om den eventuella 

likviditetspremien påverkas av en starkt uppåtgående eller nedåtgående marknadstrend, 

vilket vi har sett på aktiemarknaden under de senaste åren, vill vi även undersöka 

datamaterialet i delperioder. De tidigare gjorda studierna på den svenska 

aktiemarknaden har inte undersökt existensen av en eventuell januarieffekt vad gäller 

likviditetspremien, vilket vi som en del av detta arbete ämnar undersöka.  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om det är möjligt att uppnå en högre 

avkastning genom att investera i en portfölj med relativt sett illikvida aktier jämfört med 

en portfölj bestående av likvida aktier på Stockholmsbörsen samt undersöka om 

faktorerna likviditet, betavärde samt företagsstorlek signifikant påverkar portföljernas 

eventuella överavkastning jämfört mot ett lämpligt index. 

Vi vill med hjälp av vår studie besvara följande frågor: 
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 Finns det en signifikant skillnad i avkastningen för en portfölj med relativt sett 

illikvida aktier jämfört med en portfölj med likvida aktier under tidsperioden 

2003-09-01 till 2011-12-31? 

 Hur påverkar likviditet, betavärde och företagsstorlek den eventuella 

överavkastningen i en portfölj med relativt sett illikvida aktier samt i en portfölj 

med likvida aktier? 

 Skiljer sig avkastningen mellan en portfölj med relativt sett illikvida aktier och 

en portfölj med likvida aktier mer signifikant i en uppåtgående marknadstrend 

eller i en nedåtgående marknadstrend? 

 Finns det en tydligare januarieffekt i en illikvid portfölj jämfört med en likvid 

portfölj?  

 

1.4 Avgränsning 

Vi kommer endast studera aktier noterade på AFGX. Detta index är ett brett prisindex 

över aktierna noterade på Stockholmsbörsens tre listor; Small Cap, Mid Cap och Large 

Cap. De aktier som är noterade på AFGX är lättåtkomliga via den finansiella databasen 

Thomson Reuters, vilket gör att vi kan hämta datamaterial uträknat på samma sätt för 

samtliga aktier. 

Undersökning kommer omfatta tidsperioden 2003-09-01 fram till 2011-12-31. Denna 

period sträcker sig således 100 månader, vilket vi tycker är en tillräckligt lång tidsperiod 

för att kunna dra relevanta slutsatser kring resultatet. Tidsperiodens omfattning 

underlättar datainsamlandet, då månadsdata från samma källa är begränsat att hämtas tio 

år tillbaka från dagens datum. Det skulle således krävas ganska mycket extraarbete för 

att omfatta en period på exempelvis tio år från 2002-01-01 till 2011-12-31, då ett antal 

månaders data för varje aktie måste inhämtas separat.  

Under den valda tidsperioden präglas börsen av både uppgång och nedgång, vilket gör 

att den valda tidsperioden gör det möjligt för oss att undersöka datamaterialet i både 

uppåtgående samt nedåtgående marknadstrend. Denna tidsperiod inkluderar även ett 

antal januarimånader vilket gör att vi kan undersöka om någon januarieffekt existerar. 

Detta sammantaget gör att vi anser att den valda undersökningsperioden är en lämplig 

tidsperiod för vår studie.   
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1.5 Målgrupp 

Den här uppsatsen riktar sig främst till aktiva investerare, både privatpersoner samt 

institutionella, vilka är intresserade av hur olika investeringsstrategier historiskt sett har 

presterat. I det här fallet strategin att investera i illikvida aktier kontra likvida aktier. 

Även personer med ett intresse för finansiell ekonomi samt investeringar i största 

allmänhet bör finna intresse av att läsa denna uppsats och framförallt ta del av dess 

resultat.  

 

1.6 Metod 

Vi kommer hämta data gällande aktierna på AFGX från Thomson Reuters för att räkna 

ut vårt likviditetsmått, betavärde samt storlek. Som likviditetsmått kommer vi använda 

aktieomsättningshastigheten, alltså antalet omsatta aktier per månad i förhållande till 

antalet utestående ”free floating”
1
 aktier. Utifrån likviditeten i aktierna kommer vi 

rangordna dessa varje månad och bilda två portföljer, en med de tio mest likvida 

aktierna och en med de tio mest illikvida aktierna för att undersöka vilken avkastning 

dessa portföljer genererar. Även en tredje portfölj, en mellanlikvid portfölj, kommer att 

skapas för att visa på likviditetspremiens eventuella existens och egenskaper. Innehavet 

i dessa portföljer kommer sedan att justeras varje månad, utefter vilka aktier som hade 

högst, mitterst samt lägst aktieomsättningshastighet föregående månad.  

Vi kommer ställa upp regressioner för att genomföra olika statistiska analyser på vårt 

insamlade datamaterial. Detta för att undersöka om likviditet, betavärde eller storlek 

signifikant påverkar överavkastningen i våra portföljer, för att sedan kunna dra 

slutsatser och besvara vårt syfte samt frågeställningarna. 

Ytterligare undersökningar vi kommer genomföra är att undersöka portföljutvecklingen 

under uppåt- och nedåtgående marknadstrend samt likviditetens, betavärdets och 

storlekens påverkan på överavkastningen under dessa delperioder. Vi kommer även för 

datamaterialet omfattande hela tidsperioden lägga till en dummyvariabel för att 

undersöka januarieffektens eventuella existens i våra tre portföljer.  

                                                             
1 Innebörden av ”free floating” aktier beskrivs under avsnitt 4.6.2. 
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1.7 Förväntat resultat 

Vi har som hypotes gällande denna studie att aktier som är relativt sett illikvida ger en 

högre avkastning jämfört med likvida aktier. Detta grundar vi främst på att ur ett 

teoretiskt perspektiv är mer svåromsatta aktier, alltså illikvida aktier, riskbärare vilket 

gör att en rationell investerare endast skulle välja att investera i dem om de skulle ge 

ersättning för risken genom en högre avkastning. Således tror vi att portföljen 

innehållandes de illikvida aktierna kommer generera högst portföljavkastning. Detta tror 

vi kommer vara faktum såväl för hela tidsperioden 1 september 2003 till 31 december 

2011 (händanefter benämnd grundperioden), som vid nedåt- samt uppåtgående 

marknadstrend. 

Vad gäller de oberoende variablernas påverkan på portföljernas respektive 

överavkastning har vi följande hypoteser: En lägre aktieomsättningshastighet     , 

alltså en lägre likviditet enligt vårt mått, leder till en högre överavkastning      . Vi 

tror således att det existerar en likviditetspremie på Stockholmsbörsen. Vidare tror vi att 

ett högre betavärde     i portföljerna ger en högre överavkastning då portföljen i detta 

fall är behäftad med en högre marknadsrisk vilket investeraren kräver att bli 

kompenserad för. Ett större marknadsvärde på företagen      i våra portföljer tror vi 

kommer leda till en lägre överavkastning då vi tror att en småbolagseffekt existerar. 

Slutligen är vår hypotes gällande dummyvariabeln för januarieffekten att denna är 

signifikant positiv för samtliga våra portföljer, alltså att en januarieffekt existerar.     

 

1.8 Disposition 

Här följer en översikt över hur denna uppsats är utformad. Studien är uppdelad i totalt 

nio delar, vilka innefattar; Inledning, Tidigare forskning och likviditetsmått, Teori, 

Metod, Resultat, Analys, Slutsatser och vidare forskning samt Litteraturförteckning och 

Appendix.  

Närmast följer kapitlet två, Tidigare forskning och likviditetsmått, vilket introducerar 

läsaren till olika mått som har använts vid tidigare forskning för att mäta likviditeten 

hos aktier. En översiktlig genomgång ges med avseende på vad tidigare forskning 
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gällande likviditet och avkastning kommit fram till på utländska aktiemarknader samt 

den svenska aktiemarknaden.  

Det tredje kapitlet, Teori, omfattar dels grundläggande finansiella teorier och dels 

teorier mer specifika för likviditetsområdet. Vidare ges en introduktion till ekonometri 

och användandet av regressionsanalys på ekonomisk data.  

I det fjärde kapitlet, vilket avser Metod, beskriver vi vårt valda tillvägagångssätt för vår 

uppsats med avseende på vetenskaplig ansats, variablernas beräkningar, 

portföljsammansättningen samt det statistiska tillvägagångssättet för att avgöra 

variablernas eventuella signifikans samt visa på datamaterialets egenskaper.  

Resultatkapitlet, kapitel fem, redogör för vad våra genomförda statistiska tester har 

resulterat i. Dels huruvida någon oberoende variabel är signifikant, dels hur 

portföljernas värdeutveckling sett ut samt om datamaterialet i sig kan anses vara 

pålitligt. 

I kapitel sex jämför vi vårt resultat med tidigare forskning samt teori, vilket således blir 

vår Analys av resultatet.  

Slutligen kommer kapitel sju, där vi presenterar våra Slutsatser samt besvarar de 

inledande forskningsfrågorna. Vi ger även konkreta förslag på Vidare forskning vilket 

tar sin utgångspunkt i denna studie.  
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2.Tidigare forskning och likviditetsmått 
Det här kapitlet redogör för vilka olika likviditetsmått som har använts vid tidigare 

studier samt ger en översiktlig genomgång över vad tidigare forskning, både på 

utländska aktiemarknader samt den svenska aktiemarknaden, kommit fram till 

angående aktielikviditetens samband med avkastningen. 

 

2.1 Definition av olika likviditetsmått  

Då våra portföljers aktiesammansättning skapats utifrån likviditeten i aktierna är det 

viktigt att presentera olika sätt på vilket likviditeten kan mätas. Vi kommer här 

kortfattat att presentera samt definiera de vanligaste likviditetsmåtten som använts vid 

tidigare studier på området samt även motivera vårt val av aktiernas 

omsättningshastighet som likviditetsmått för den här studien.  

 

2.1.1 Relativ bid-ask spread 

En av de första studierna där likviditet och avkastning studerades genomfördes av 

Amihud och Mendelson (1986). De använde i sin studie gapet mellan köp- och 

säljkursen i förhållande till aktiepriset som ett mått på likviditet. Detta mått definieras 

således enligt följande: 

                                                  

En illikvid aktie definieras här som en aktie med en stor spread i förhållande till sitt 

pris, alltså en hög relativspread. Detta grundar sig på att om det finns få säljare på 

marknaden som kan bjuda under varandra, kommer säljpriset att bli högre än om det 

funnits fler säljare och vice versa vad gäller köparna av samma värdepapper. Spreaden 

kommer därför att bli högre för ett lågt omsatt värdepapper i jämförelse mot ett högt 

omsatt. 
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2.1.2 Effektiv spread 

Ett likviditetsmått snarlikt det som Amihud och Mendelson (1986) använde sig av är 

den effektiva spreaden. Detta mått används som ett av tre mått i Marshall och Youngs 

(2003) studie på den australiensiska aktiemarknaden. Den effektiva spreaden definieras 

på följande sätt: 

                
               

                     
 

Här beräknas först bid-ask spreaden för att sedan sättas i relation till snittet av ask- och 

bidkursen, alltså inte i relation till aktiekursen vilket var fallet med måttet ”Relativ bid-

ask spread” som Amihud och Mendelson (1986) använde. 

 

2.1.3 Omsättningshastighet 

Ett annat mått för att mäta likviditet som bland annat använts i en studie av Datar, Naik 

och Radcliffe (1998) är aktiernas omsättningshastighet. Med omsättningshastighet avses 

antalet handlade aktier under en viss period i förhållande till antalet utestående aktier. 

Omsättningshastigheten som likviditetsmått definieras på följande sätt:  

                     
                                          

                                             
 

De förespråkar detta likviditetsmått framför bid-ask spread måttet av två anledningar. 

För det första är det svårt att hitta data över bid- ask spreaden över längre tidsperioder 

och för det andra visar Peterson och Fialkowski (1994) i sin studie att spread-mått är en 

missvisande proxy för likviditet
2
. 

 

2.1.4 Amorterad spread 

Den amorterade spreaden användes av Marshall och Young (2003) som ett mått på 

likviditet. Detta mått definieras som den effektiva spreaden multiplicerat med 

omsättningshastigheten. Det bygger alltså på de två närmast ovan beskrivna måtten: 

                                                             
2 Peterson och Fialkowskis (1994) resultat beskrivs mer ingående under avsnitt 2.2.1 angående tidigare 

forskning på utländska aktiemarknader. 
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2.1.5 ILLIQ 

Amihud (2002) presenterar ytterligare ett mått för att mäta likviditet. Detta mått, i 

studien benämnt        , definieras som den dagliga kvoten mellan en akties 

avkastning i dollar och handelsvolymen i dollar beräknat som ett månadsgenomsnitt, 

vilket ger följande definition:  

                                   
               

                        
  

Denna kvot kan tolkas som den dagliga aktieavkastningen som förknippas med en 

dollars omsättning. I studien beskrivs måttet som ett approximativt sätt för att mäta 

likviditet och Amihud (2002) menar att flera andra sätt att mäta likviditet är mer exakta 

och rättvisande. Dock saknas data för flera av de bättre likviditetsmåtten på flera nya 

aktiemarknader och även om det finns data så sträcker den sig ofta över korta 

tidsperioder. Amihud (2002) motiverar därför sitt val av det här likviditetsmåttet med att 

data för att beräkna detta mått är betydligt mer lättillgängligt och att det är möjligt att 

göra en studie som sträcker sig längre tillbaka i tiden. 

 

2.1.6 Genomsnittligt antal avslut per dag 

I en studie av Jakobsson (2005) användes genomsnittligt antal avslut per dag under 

undersökningsperioden som mått på likviditet i aktierna. Det totala antalet avslut för 

respektive aktie under tidsperioden divideras med antalet handelsdagar under samma 

tidsperiod, vilket genererar ett genomsnittligt antal avslut per dag för varje aktie. Det 

används för att avgöra likviditeten. Detta mått definieras således enligt följande: 
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2.1.7 Vårt val av likviditetsmått 

Vilket vi precis presenterat finns det ett antal olika mått som har använts i tidigare 

studier för att mäta likviditeten i en specifik aktie. Det finns givetvis flera ytterligare 

mått för att mäta likviditeten i en aktie. Vi har valt att använda aktiernas 

omsättningshastighet som likviditetsmått i den här studien.  

Vårt valda mått är inte ett spreadmått, vilket varit ett vanligt förekommande typ av 

mått. Omsättningshastigheten och köp-sälj spreaden hänger dock till viss del ihop. Ett 

resultat som Amihud och Mendelson (1986) får fram i sin studie är att innehavsperioden 

beroende på köp-säljspreaden skiljer sig åt mellan olika investerare och att likviditet 

och avkastning är kopplat till investerarens innehavstid. Ser vi till den förväntade 

innehavstiden kan den även beskrivas med hjälp av aktiens omsättningshastighet, då 

medelinnehavstiden är inversen av just omsättningshastigheten. För att kort belysa detta 

kan följande exempel ges: om omsättningshastigheten en månad för en viss aktie är 0,2, 

alltså att 20 % av de utestående aktierna omsätts under en månad kan 

medelinnehavstiden anses vara fem månader: 
 

   
  . Sett till medelinnehavstiden 

istället, om den skulle angetts till fem månader skulle alltså i genomsnitt 20 % av de 

utestående aktierna omsättas per månad: 
 

 
    , vilket överensstämmer med måttet på 

omsättningshastighet.  

Enligt bland annat Petersen och Fialkowski (1994) är bid-ask spreaden ett dåligt mått 

att använda för att mäta likviditet då den verkliga spreaden vid avslut endast är 50 

procent av den angivna spreaden. Det faktum att den undersökta marknaden i vårt 

arbete, Stockholmsbörsen, är starkt orderdriven gör att spreaden är ett dåligt 

likviditetsmått. I Marshall och Youngs (2003) studie gällande den australiensiska 

aktiemarknaden konstateras att ett av deras likviditetsmått, den amorterade spreaden, 

påverkas av ett antal andra mer svårförklarliga riskfaktorer vilket gör att det blir ett 

dåligt mått för att isolera och mäta just likviditeten i en viss aktie. 

Omsättningshastigheten används även den som likviditetsmått i Marshall och Youngs 

(2003) studie och ger där ett betydligt mer enhetligt och pålitligt resultat än den 

amorterade spreaden.  



12 
 

När vi väger samman dessa olika faktorer konstaterar vi att aktiernas 

omsättningshastighet är ett bra mått på likviditet. Det är beprövat i tidigare studier och 

det tycks inte vara utsatt för några större systematiska fel. Det är även relativt enkelt att 

få fram data för att beräkna måttet. Det faktum att vi kommer mäta 

omsättningshastigheten på månadsbasis, vilket även tidigare studier har gjort, gör att 

dagligt brus inte kommer påverka måttet i någon nämnvärd utsträckning. Detta 

sammantaget leder till att vi väljer aktieomsättningshastigheten beräknat på 

månadsbasis som likviditetsmått i den här studien.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Det är av stort intresse att undersöka vad tidigare gjorda studier inom vårt valda 

forskningsområde har kommit fram till, dels för att skapa oss en uppfattning om hur vi 

kan genomföra vår studie, men även för att vi ska ha något att jämföra våra resultat 

med. Det visade sig ganska tidigt att det fanns relativt många forskningsartiklar samt en 

del examensarbeten som, i olika grad, behandlar vårt uppsatsämne.  

Vi sammanfattar här vad de mest relevanta artiklarna och uppsatserna har kommit fram 

till. Vad gäller forskningsartiklarna baseras de nästan uteslutande på forskning utförd på 

utländska aktiemarknader, i huvudsak den amerikanska. Någon artikel behandlar även 

den japanska aktiemarknaden och en annan den australiesiska aktiemarknaden. För att 

belysa likviditetsfrågan på den svenska aktiemarknaden har vi studerat vad tidigare 

skrivna examensarbeten vid svenska universitet kommit fram till, gällande huruvida det 

existerar en likviditetspremie eller inte på Stockholmsbörsen. 

 

2.2.1 Tidigare forskning på utländska aktiemarknader 

En av de allra första studierna kring likviditetens påverkan på avkastningen är utförd av 

Amihud och Mendelson (1986). De undersökte hur storleken på bid-ask spreaden 

påverkar aktieavkastningen. Studien ansågs vara ett genombrott när den kom och 

skapade ett allt större intresse för forskning kring likviditetens inverkan på 

prissättningen av tillgångar, enligt Bodie, Kane och Marcus (2011). Studien baseras på 



13 
 

data mellan åren 1961 till 1980 för aktier noterade på New York Stock Exchange 

(NYSE).  

Amihud och Mendelson (1986) kommer i studien fram till att den riskjusterade 

avkastningen ökar med en ökande bid-ask spread, alltså att det existerar en 

likviditetspremie. De finner även att ökningen i avkastningen är avtagande ju mer 

spreaden ökar. Detta samband råder även efter att datamaterialet har justerats för 

företagsstorlek. Det faktum att ökningen i avkastning är konkav förklaras i artikeln 

genom vad författarna kallar klienteleffekten
3
. Denna effekt går kortfattat ut på att 

investerare har olika investeringshorisonter vilket påverkar deras val av 

aktieplaceringar, på så sätt att kortsiktiga investerare väljer aktier med låg spread och 

investerare med lång investeringshorisont investerar i aktier med hög spread.  

Fialkowski och Petersen (1994) undersökte några år senare om det finns ett tydligt 

samband mellan den spread som anges på aktiemarknaden och den verkliga spreaden, 

alltså den som aktierna handlas till vid ett avslut. De undersökte totalt drygt 40 000 köp- 

och säljordrar under två normala handelsdagar år 1991. Ordrarna sändes till ett antal 

större handelsplatser i USA. Det kunde konstateras att det var stor skillnad gällande den 

angivna spreaden och den verkliga spreaden. Ofta var den verkliga spreaden endast 50 

procent av den angivna spreaden. En annan sak som Fialkowski och Petersen visade var 

att en ökning av den angivna spreaden motsvaras av en betydligt mindre ökning i den 

verkliga spreaden. I ljuset av detta kan det konstateras att Amihud och Mendelsons 

undersökning från 1986 eventuellt bör omvärderas något. Efter Fialkowski och 

Petersens (1994) resultat har allt fler börjat använda andra mått än spreadmått på 

likviditet, vilket några forskningsartiklar nedan indikerar. 

Datar, Naik och Radcliffe (1998) genomförde en studie liknande Amihud och 

Mendelsons studie från 1986 med den skillnaden att Datar, Naik och Radcliffe använder 

sig av aktiernas omsättningshastighet som likviditetsmått istället för bid-ask spreaden. 

Studien utfördes på NYSE mellan åren 1962 till 1991. I studien testar de även att justera 

för kända värdedrivare som beta, storlek, book-to-market samt januarieffekt. Resultatet 

blev att författarna hittade en signifikant högre avkastning hos portföljer med låg 

                                                             
3 Klienteleffekten beskrivs mer ingående under teoriavsnittet, 3.3. 
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likviditet i jämförelse med portföljer med hög likviditet. Detta gäller både om 

avkastningen är justerad för ovan nämnda värdedrivare eller inte. 

Ytterligare ett test Datar, Naik och Radcliffe gjorde var att dela upp testperioden i 

kortare tidsperioder för att se om det finns någon skillnad i sambandet över tiden. 

Slutsatsen blev även här en signifikant högre avkastning för illikvida portföljer jämfört 

mot likvida portföljer.  

I likhet med Datar, Naik och Radcliffe (1998) undersökte Hu (1997) huruvida det fanns 

ett samband mellan omsättningen i aktier och dess avkastning på Tokyo Stock 

Exchange åren 1977 till 1993.  

Aktierna som studien omfattade delades in i tio portföljer med lika många aktier i varje, 

för att kunna mäta om avkastningen skiljde sig signifikant åt beroende på skillnaden i 

likviditet. Hu (1997) kom fram till att aktier med en högre likviditet har en lägre 

avkastning, vilket således skulle indikera att det finns en likviditetspremie. 

Avkastningen i förhållande till likviditetsmåttet var konkavt, då en ökning i 

omsättningen i aktien ledde till en minskad avkastning, vilket överensstämde med 

exempelvis Amihud och Mendelson (1986). 

Marshall och Young (2003) undersökte på liknande sätt om det gick att fastställa att det 

fanns en likviditetspremie på den australiensiska börsen. Den australiensiska börsen är 

en renodlat orderdriven börsmarknad, vilket innebär att det inte finns ”market makers” 

vilka agerar aktörer som sätter köp- och säljkurserna. Kurserna genereras istället av alla 

individuella investerare som sänder köp- och säljordrar till marknadsplatsen och genom 

detta förser marknaden med likviditet. De tidigare studierna kring likviditetspremiens 

existens baseras i huvudsak på forskning från aktiemarknader där ”market makers” 

ständigt är villiga att köpa och sälja aktier till de angivna kurserna, vilket enligt 

Marshall och Young (2003) gör att deras studie skiljer sig något från de andra.  

Marshall och Youngs (2003) studie undersökte alla noterade aktier på den 

australiensiska aktiemarknaden mellan åren 1994 och 1998, vilket resulterade i cirka 

1100 företag i snitt per år. Datamaterialet delades in i tio portföljer utefter likviditeten. 

Till skillnad från de andra studierna användes här tre olika likviditetsmått, vilka var den 
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effektiva spreaden uträknad veckovis, omsättningshastigheten per månad samt 

amoterad spread.  

Författarna kom fram till att den effektiva spreaden visade på ett negativt samband 

mellan avkastning och spread, vilket skiljer sig från exempelvis Amihud och 

Mendelson (1986) samt med vad som är rationellt att förvänta sig. Dock förklarade 

Marshall och Young (2003) detta med att den effektiva spreaden som likviditetsmått 

fungerar dåligt då den tenderade att uppskatta även annan risk. Omsättningshastigheten 

som mått på likviditet var signifikant och indikerade att en högre 

aktieomsättningshastighet minskade avkastningen, vilket innebar tecken på en 

likviditetspremie. Vad gällde den amorterade spreaden kunde inget signifikant mönster 

uppvisas. De fann även statistiskt signifikanta bevis för att det rådde ett negativt 

samband mellan företagsstorlek och aktieavkastning, vilket är känt som 

småbolagseffekten.  

Amihud (2002) undersökte, något annorlunda mot tidigare studier, om den förväntade 

likviditeten påverkade avkastningen hos aktier. Amihud kom fram till att de aktier som 

hade större osäkerhet kring dess likviditet även gav en högre avkastning. Dataunderlaget 

som användes var aktier noterade på NYSE mellan åren 1964-1997. Det mått på 

likviditet som användes i denna studie var ILLIQ. Detta val motiverade Amihud främst 

med måttets enkelhet, både vad gällde datainhämtning och uträkning, samt att det var 

enkelt att sätta ihop långa tidsserier. 

Studien visade att den förväntade marknadsillikviditeten hade en signifikant positiv 

effekt på överavkastningen medan oväntad illikviditet hade en signifikant negativ effekt 

på den ”rådande” avkastningen. Det första innebar alltså att ju mer illikvid en aktie 

förväntades vara, desto högre avkastning genererades, alltså en likviditetspremie. Att en 

oväntad illikviditet minskar den nutida avkastningen beror på att aktiepriset minskar då 

det är förknippat med större risk att inneha aktien, vilket i sin tur leder till ett ökat 

avkastningskrav. Förutsatt att aktiens kassaflöde inte ändras är investerare beredda att 

betala mindre för aktien idag eftersom diskonteringsfaktorn ökar.  

Effekten av förväntade och oväntade förändringar i marknadslikviditeten påverkade 

främst småbolag enligt studien. Detta förklarade Amihud (2002) med att i tider då det 

var väldigt låg likviditet på marknaden tenderade investerare att söka sig till mer likvida 
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aktier, ett fenomen känt som ”flight-to-liquidity”, vilket gör att småbolag bör ha en 

högre riskpremie. Den överavkastning en investerare kan räkna med att få då denne 

investerar i aktier istället för värdepapper utgivna av staten, ansåg Amihud inte bara 

motsvarar en ersättning för den extra risken det innebär att investera i ett företag jämfört 

med statliga värdepapper. En del av överavkastningen berodde enligt Amihud även på 

den lägre likviditeten i aktier jämfört med statliga värdepapper, alltså en form av 

likviditetsersättning.  

För att belysa likviditetspremien ur ett säsongsperspektiv utförde Eleswarapu och 

Reingaum (1993) en studie liknande den Amihud och Mendelson (1986) genomförde. 

De använde den relativa spreaden som likviditetsmått. Datamaterialet sträckte sig 

ytterligare tio år jämfört med Amihud och Mendelson studie, alltså från år 1961 till år 

1990 och omfattade aktier noterade på NYSE. Månadsdata användes här för att kunna 

utröna huruvida sambandet mellan aktieavkastning och relativ spread var 

säsongsberoende.  

Eleswarapu och Reingaum fann att det finns ett tydligt säsongsmönster i det undersökta 

datamaterialet. Likviditetspremien var endast signifikant positiv under januari månad. 

Under de resterande månaderna var likviditetspremien inte signifikant skild från noll. 

De fann även att storleken hade tydlig påverkan på avkastningen, även efter att hänsyn 

tagits till betavärde. Detta är något som skiljer sig mot Amihud och Mendelson (1986), 

vilket Eleswarapu och Reingaum (1993) tror bero på det stora bortfallet av företag i 

Amihud och Mendelsons studie, då restriktionerna i den studien var stränga gällande 

vilka företag som fick ingå. 
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Författare Tidsperiod Marknad Likviditets-

mått 

Likviditets- 

premie 

Amihud & 

Mendelson 

(1986) 

 

1961-1980 

 

NYSE 

 

Bid-ask 

spread 

 

JA 

Datar, Naik 

& Radcliffe 

(1998) 

 

1962-1991 

 

NYSE 

 

Aktieomsätt-

ningshastighet 

JA (även för kortare 

tidsperioder av 

undersökningsperiod-

en) 

Hu (1997) 1977-1993 Tokyo SE Aktieomsätt-

ningshastighet 

JA 

Marshall & 

Young (2003) 

 

1994-1998 

 

Australien 

 

Effektiv 

spread 

 

NEJ 

-”- -”- -”- Aktieomsätt-

ningshastighet 

JA 

-”- -”- -”- Amorterad 

spread 

NEJ 

Amihud 

(2002) 

1964-1997 NYSE ILLIQ JA 

Eleswarapu 

& Reingaum 

(1993) 

 

1961-1990 

 

NYSE 

 

Relativspread 

 

JA, dock endast 

under januari månad 
Tabell 1 - Sammanfattning över tidigare forskning på utländska aktiemarknader 

 

2.2.2 Tidigare forskning på svenska aktiemarknaden 

Gällande den svenska aktiemarknaden undersökte Fackle Fornius, Huhmarniemi och 

Lindberg (2001) om det gick att finna ett samband mellan aktieavkastning och bid-ask 

spread samt mellan aktieavkastning och aktieomsättningshastighet. Författarna använde 

data mellan år 1991 och år 2000. De fann inget tydligt samband mellan något av 

likviditetsmåtten och aktieavkastningen, vilket gjorde att de inte kunde fastställa att en 

likviditetspremie existerar på Stockholmsbörsen.  

I likhet med Datar, Naik och Radcliffe (1998) undersökte Bommelin och Josefsson 

(2005) om det gick att finna en likviditetspremie på den svenska aktiemarknaden med 

omsättningshastigheten som likviditetsmått. Författarna till studien avgränsade sig till 

den svenska marknaden och valde att undersöka tidsperioden 1995-03-01 till 2005-10-

31. I likhet med vissa tidigare gjorda studier försökte överavkastningen förklaras med 

hänsyn till betavärde, storlek och ”book-to-market”-värde.  
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För att genomföra studien sorterades alla aktier på Stockholmsbörsen i ordning utefter 

aktieomsättningshastigheten och sedan skapades tre portföljer med samma antal aktier i 

varje. Med dessa portföljer som grund utfördes sedan multipelregressioner för att se om 

någon oberoende variabel var signifikant. Slutsatsen av studien blev att Bommelin och 

Josefsson inte fann någon signifikant skillnad i utvecklingen mellan likvida och 

illikvida aktier samt att omsättningshastigheten inte påverkade avkastningen. 

Gerwin (2005) gjorde en liknande studie som Bommelin och Josefsson (2005) med 

syftet att först diskutera vad likviditet är och hur den kan mätas samt undersöka om det 

finns en likviditetspremie på den svenska aktiemarknaden. Författaren konstaterade i 

likhet med Fialkowski och Petersen (1994) flera brister i att mäta likviditet med hjälp av 

bid-ask spreaden och använde således aktieomsättningshastigheten som likviditetsmått.  

En skillnad mot andra studier var att Gerwin här fokuserade på likviditet som en 

kostnad i stället för en risk, vilket är fallet med många andra undersökningar. Studien 

kom, liksom nyss nämnda studier, fram till att det inte fanns några starka bevis för att 

det skulle finnas en likviditetspremie på den svenska aktiemarknaden.   

I en uppsats skriven av Jakobsson (2005) undersöktes sambandet mellan aktiers 

likviditet och dess avkastning under olika marknadsförutsättningar. Den undersökta 

börsmarknaden var Stockholmsbörsen och valet av uppåtgående trend var åren 1994 till 

1996, då OMXSPI steg med 68 procent, medan åren 2000 till 2002 representerade 

nedåtgående trend eftersom OMXSPI då utvecklades negativt med 54 procent. Under 

varje tidsperiod slumpades 30 aktier fram från det totala antalet aktier noterade på 

Stockholmsbörsen. Som likviditetsmått användes genomsnittligt antal avslut per dag 

under hela undersökningsperioden, vilket användes för att skapa tre portföljer.  

Författaren kom fram till att under en nedåtgående trend i börsindex klarade de illikvida 

aktierna sig bättre än de likvida, de utvecklades mindre negativt. Resultatet var det 

motsatta i en uppåtgående trend, där presterade de likvida aktierna klart bättre än de 

illikvida. Även om denna studie inte jämförde extremerna, alltså de mest samt minst 

likvida aktierna så är det av intresse att jämföra om vårt resultat under olika 

marknadstrender genererar någorlunda liknande resultat.    
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Författare Tidsperiod Marknad Likviditetsmått Likviditets 

premie 

Fackle 

Fornius, 

Huhmarniem

i & Lindberg 

(2001) 

 

 

1991-2000 

 

 

Stockholms-

börsen 

 

 

Bid-ask spread 

 

 

NEJ 

-”- -”- -”- Aktieomsättnings-

hastighet 

NEJ 

Bommelin & 

Josefsson 

(2005) 

 

1995-2005 

 

Stockholms-

börsen 

Aktieomsättnings-

hastighet 

 

NEJ 

Gerwin 

(2005) 

1995-2004 Stockholms-

börsen 

Aktieomsättnings-

hastighet 

NEJ 

 

Jakobsson 

(2005) 

 

1994-1996, 

2000-2002 

 

Stockholms-

börsen 

 

Genomsnittligt 

antal avslut per 

dag 

JA, dock 

endast under 

nedåtgående 

marknads-

trend 
Tabell 2 - Sammanfattning över tidigare forskning på svenska aktiemarknaden 
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3.Teori 
I det här avsnittet redogör vi för de teorier vi anser är mest relevanta på området för att 

ge läsaren en djupare förståelse för likviditet och dess påverkan på avkastning. Vi tar 

dels upp allmänna finansiella teorier och dels teorier mer anpassade till likviditet 

kontra avkastning. Sist i kapitlet ges en kort introduktion till vad ekonometri och 

regressionsanalyser används till inom finansiell ekonomi.    

 

3.1 Grundläggande prissättningsteori 

De vanliga prissättningsteorierna, som exempelvis Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), utgår från ett antal grundläggande förutsättningar om marknaden och dess 

investerare. CAPM utvecklades under 1960-talet av bland annat William Sharpe (1964). 

CAPM definieras enligt följande formel: 

3.1                         

Den förväntade avkastningen på en specifik tillgång beror på den riskfria räntan     , 

aktiens betavärde (    samt marknadspremien           . Några av de, i vissa fall 

strikta, förutsättningar som CAPM i dess ursprungsform grundas på är att den enskilde 

investeraren är pristagare, alla investerare har lika lång investeringshorisont samt att 

inga transaktionskostnader eller skatter förekommer vilket gör att aktiehandeln anses 

kunna ske friktionsfritt. Dessa förutsättningar beskrivs bland annat i Bodie, Kane och 

Marcus (2011).  

Enligt Amihud, Mendelson och Pedersen (2005) baseras de vanligaste 

prissättningsteorierna, exempelvis CAPM, på att all handel på marknaden kan 

genomföras utan hinder vilket bland annat innebär att marknaden förutsätts vara helt 

likvid. Vanligt är även att utgå från att det inte går att göra några arbitragevinster. Detta 

följer av lagen om ett pris, alltså att två tillgångar som är identiska i alla ekonomiska 

aspekter ska ha samma pris på marknaden.  

De teorier som har blivit resultatet av den forskningen som tar hänsyn till likviditeten på 

marknaden skiljer sig i flera avseenden från ovan nämnda grundläggande antaganden. I 
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en sammanfattning av den forskning kring likviditet och dess påverkan på avkastning 

som har gjorts i Amihud, Mendelson och Pedersen (2005), konstateras att det 

förekommer skillnader i prissättningen mellan två tillgångar som genererar identiska 

kassaflöden. Detta faktum innebär att arbitragekriteriet inte är uppfyllt.  

Även andra förutsättningar, som exempelvis att alla investerare är pristagare samt att 

alla investerare har tillgång till samma information, brukar till viss del åsidosättas när 

det gäller likviditetsprissättningsteorier. Detta innebär att kriteriet att all handel anses 

ske friktionsfritt inte uppfylls. Det är därför av intresse att undersöka hur illikviditet, 

som skapar friktion på marknaden, påverkar avkastningen.  

 

3.2 Illikviditetsmodell 

Här beskrivs en grundläggande modell för att förklara varför bristen på likviditet i en 

aktie påverkar dess avkastning. Det är en något mer simpel teori än klienteleffekten, 

vilken beskrivs nedan, men även denna teori har sitt ursprung i Amihud och 

Mendelsons artikel (1986). Amihud, Mendelson och Pedersen (2005) har senare gjort 

vissa förändringar vilket följande resonemang baseras på.  

Den här modellen grundas på att investerare som köper aktier beräknar in i priset att de 

kommer drabbas av en transaktionskostnad när de senare säljer tillgången. Detsamma 

gäller för den som köper tillgången och sedan ska sälja den i nästa steg. Detta gör att all 

framtida handel med aktien kommer påverka dess pris och avkastning idag. Illikvida 

aktier har enligt teorin en högre transaktionskostnad, vilket exempelvis visas genom en 

högre spread, jämfört med mer likvida aktier. Detta gör att den totala kostnaden som 

drabbar en illikvid aktie blir större, och således kommer priset på den att minska. 

Avkastningen för en mer illikvid aktie motsvaras enligt modellen av avkastningen på en 

motsvarande likvid aktie plus transaktionskostnaderna. 

För att illustrera hur denna grundläggande modell visar hur illikviditeten påverkar priset 

och avkastningen kan följande exempel ges: Alla investerare antas ha samma längd på 

sin investeringsperiod och de agerar på marknaden under två perioder. Under den första 

köper de en aktie, vilken de under period två avyttrar. Aktierna antas ge en utdelning 

som är oberoende och normalfördelad. Det existerar även en riskfri ränta, vilken utgör 
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diskonteringsfaktorn. Den vinst en investerare gör då denne i period två säljer sin 

tillgång blir då: 

3.2            

Där, 

Q = värdeökning plus utdelning  

C = illikviditetskostnad (transaktionskostnad) som uppstår vid försäljning av aktie. 

d = utdelning (se formel 3.3 nedan) 

P = aktiepriset efter utdelning (se formel 3.3 nedan)   

rf = riskfri ränta (se formel 3.3 nedan) 

Förutsatt att en investerare inte ska kunna göra arbitragevinster leder detta till att priset 

på aktien kan definieras som nuvärdet av skillnaden mellan utdelningar och 

transaktionskostnader enligt: 

3.3              

Vilket indikerar att transaktionskostnaderna starkt påverkar priset på aktien.  

Den förväntade avkastningen för aktien kan beräknas utifrån följande formel:  

3.4           
 

 
 

Detta innebär alltså att ju högre relativ transaktionskostnad  
 

 
  en viss tillgång har, 

desto högre är den förväntade avkastningen, vilket skulle kunna liknas vid en 

likviditetspremie.  

Amihud, Mendelson och Pedersen (2005) visar även att denna modell går att tillämpa 

då investerare är aktiva under flera perioder, och således inte är tvungna att avyttra sina 

tillgångar efter endast en innehavsperiod. Den faktor som i det här fallet styr frekvensen 

av handel i en aktie är med vilken sannolikhet en investerare måste sälja sin tillgång. 

Alltså hur ofta det uppstår en situation då investeraren är i så starkt behov av likvida 

medel att denne inte kan fortsätta inneha aktien. Tas hänsyn till detta blir priset på en 
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tillgång det diskonterade nuvärdet av utdelningarna minus transaktionskostnaderna, med 

hänsyn taget till med vilken sannolikhet transaktionskostnaderna kan antas uppkomma 

   . Detta ger följande formel:  

3.5              

Ser man till vad den förväntade avkastningen blir i flerperiodsmodellen, kan den 

beskrivas med formeln:  

3.6            
 

 
  

Detta indikerar att den förväntade avkastningen påverkas av den relativa 

transaktionskostnaden med hänsyn taget till handelsfrekvensen,   
 

 
 . Detta betyder med 

andra ord att en aktie med en hög transaktionskostnad, oftast en illikvid aktie, som 

handlas frekvent kräver en högre avkastning jämfört med mer likvida aktier. Det ligger 

således i linje med kravet på en likviditetspremie för att ta på sig en ökad risk.  

 

3.3 Klienteleffekt 

En så kallad ”klienteleffekt” vid val av aktier att investera i, vilken uppstår på grund av 

aktiernas olika likviditet, beskrevs för första gången av Amihud och Medelson (1986). 

Denna effekt handlar om att aktier med hög spread till följd av låg omsättning i större 

utsträckning allokeras till investerare med en lång placeringshorisont då dessa kan 

amortera av transaktionskostnaden över en längre tid än vad som är fallet om 

investeraren håller placeringen en kortare tid. 

Detta kan demonstreras av följande enkla räkneexempel: Investerare 1 håller en aktie i 

sin portfölj som han omplacerar en gång per år. Investerare 2 håller också en aktie men i 

det här fallet kommer portföljen att omplaceras en gång vart femte år. 

Transaktionskostnaden antas vid varje omplaceringstillfälle vara en (1) krona. Om 

omplaceringarna sker i oändlig tid framöver till en diskonteringsränta på fem procent 

kommer investerarna att få följande transaktionskostnader: 
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Investerare 1:   
 

    
      

Investerare 2:   
 

     
 

 

      
 

 

      
 

 

      
   

 

     
        

Vilket exemplet indikerar blir nuvärdet av transaktionskostnaden mindre, ju mindre 

frekvent investeraren omplacerar sin portfölj. Eftersom en rationell investerare hela 

tiden eftersträvar maximal avkastning på sin placering med beaktande av 

transaktionskostnader kommer detta leda till att en placerare med längre 

placeringshorisont kommer kunna bjuda över en placerare med kortare 

investeringshorisont på både likvida och illikvida placeringar. Om endast de illikvida 

placeringarna finns tillgängliga för investerare 1 kommer dessa att handlas ner tills de 

blir attraktiva för den långsiktiga investeraren. Vid en jämvikt kommer de likvida 

tillgångarna att allokeras till investerare 1 och de illikvida tillgångarna till investerare 2.  

Amihud och Mendelson (1986) visade även i sin artikel att den förväntade 

överavkastningen på en tillgång är en konkavt växande funktion av relativspreaden, 

vilket figuren nedan illustrerar. Detta beror på att en ökning av transaktionskostnaderna 

i form av en ökning i den relativa bid-ask spreaden kommer att amorteras över en 

längre tid och den marginella kostnadsökningen blir mindre ju högre den relativa 

spreaden är. Detta illustreras i grafen nedan. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Effektiva marknadshypotesen 

En välkänd teori gällande den finansiella marknaden är den effektiva 

marknadshypotesen, hädanefter kallad EMH. Teorin kring EMH utvecklades av Eugene 

Figur 1 - Amihud & Mendelsons konkava samband mellan likviditet och avkastning 
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Fama och finns bland annat beskriven i Fama (1970), där även tre olika former av EMH 

beskrivs. I huvudsak innebär EMH att all tillgänglig information som finns gällande ett 

företag och dess aktie anses vara känd av marknaden och således reflekteras i 

aktiekursen. Detta hänger till viss del ihop med den teori som behandlar begreppet 

”random walk”, vilken beskrivs i Fama (1965).  

Enligt Bodie, Kane och Marcus (2011) grundas ”random walk” på att aktiekurser inte 

följer något specifikt mönster, utan förändringar i priset på en aktie eller annan 

finansiell tillgång kan anses ske helt slumpmässigt och är omöjliga att förutspå. För att 

dessa antaganden ska hålla innebär det att all befintlig information redan måste 

reflekteras i aktiekursen och således är det bara ny information som kan påverka priset 

på en aktie.  

EMH handlar just om att marknaden antas vara fullständigt effektiv och ett krav på att 

den ska anses vara det är att ingen med hjälp av befintlig information kan förutspå hur 

en aktie kommer utvecklas. Ingen investerare kan genom befintlig information göra en 

systematisk överavkastning under en längre tid eftersom marknaden redan har vägt in 

all tillgänglig informationen när den prissätter aktier. Genom att detta är uppfyllt anses 

marknaden vara effektiv enligt Fama (1970).  

För att EMH enligt teorin ska fungera så tillfredsställande som möjligt krävs att 

marknaden är fri från transaktionskostnader, att all information är gratis och tillgänglig 

för alla investerare samt att alla investerare värderar informationen lika. Dock är alla 

dessa krav inte ett måste för att marknaden ska anses vara effektiv enligt Fama (1970). 

Exempelvis räcker det med att tillräckligt många investerare värderar den befintliga 

informationen på samma sätt för att marknaden ska anses vara effektiv. 

Vad gäller den effektiva marknadshypotesen finns det tre former; svag, halvstark och 

stark form, vilka alla förklaras i Fama (1970) samt i Bodie, Kane och Marcus (2011). 

Det som skiljer dessa tre former åt är graden av information som återspeglas i 

aktiekursen.  
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 Den svaga formen innebär att all historisk information finns återspeglad i 

aktiekursen, exempelvis tidigare kurser och handelsvolym. Sådan information är 

enkel och billig för i princip alla att få tag på. Teknisk analys av aktier är således 

oanvändbar för att slå marknaden.  

 

 Den halvstarka formen anger att all publikt tillgänglig information är taget i 

beaktande i aktiepriset. Förutom den historiska informationen vägs information i 

årsredovisningar, estimat, produktnyheter, förändringar i styrelsen och liknande 

in. Användande av fundamental analys för att avgöra vilka aktier en investerares 

portfölj ska bestå av är således överflödig. 

 

 Den sista, och mest effektiva formen, är den starka formen. Enligt denna form av 

EMH är all information, även insiderinformation, tagen i beaktande när det 

gäller prissättningen av en aktie. Detta innebär att ingen kan dra nytta ens av 

insiderinformation för att förutspå hur en aktie kommer utveckla sig och således 

inte tjäna något på att ha tillgång till den typen av information.         

 

3.5 Introduktion till ekonometrisk teori 

Ekonometri är vanligt att använda vid studier av finansiell data. Kortfattat kan 

ekonometri enligt Gujarati (2004) beskrivas som en vetenskap där ekonomisk teori, 

matematik samt statistik används för att analysera ett ekonomiskt fenomen. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att en hypotes angående ett visst ekonomiskt fenomen testas för att 

undersöka om hypotesen ska accepteras eller förkasta. Gujarati (2004) beskriver vidare 

att regressionsmodeller är det verktyg som brukar tillämpas för att ta reda på huruvida 

en eller flera oberoende variabler har ett påverkande samband med en beroende 

variabel. 

Vid en singel regressionsmodell används endast en oberoende variabel som undersöks 

huruvida denna påverkar den beroende variabeln. Då sambandet sällan är perfekt mellan 

variablerna används en felterm, residual, för att visa hur stor del som inte förklaras av 

den oberoende variabeln. En singel regressionsmodell ser ut enligt följande: 
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I denna regression avses det att undersöka huruvida den oberoende variabeln   påverkar 

den beroende variabeln  . Det som avgör i hur stor utsträckning   påverkar   är värdet 

samt tecknet på riktningskoefficienten    . Är det ett minustecken framför värdet på   

råder det ett negativt samband mellan den oberoende och den beroende variabeln. 

Tvärtom gäller om tecknet är positivt. Vidare visar   värdet på den beroende variabeln 

  då värdet på   är noll, vilket även kallas för interceptet. Ofta är det dock orimligt att 

värdet på   är noll när finansiella dataserier undersöks. Feltermen betecknas i det här 

exemplet  . 

På likande sätt byggs en multipel regressionsmodell upp, med den skillnaden att här 

används flera oberoende variabler. Används exempelvis tre stycken skulle den multipla 

regressionen se ut enligt följande: 

                     

Den enda skillnaden i den multipla regressionen jämfört med singelregressionen är att 

två nya oberoende variabler har lagts till,    och   . För att kunna se hur mycket dessa 

två oberoende variabler påverkar den beroende variabeln  , samt om påverkan är 

positiv eller negativ, undersöks på samma sätt som innan respektive variabels 

riktningskoefficient, vilka för de nya oberoende variablerna är    och   . 
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4. Metod 
I detta kapitel beskriver vi dels ur ett vetenskapligt perspektiv hur vi har genomfört vår 

studie samt varför vi gjort på det valda sättet. Vi tar även upp lite för- och nackdelar 

med den valda metoden. Efter det följer en beskrivning om hur vi beräknar och 

definierar våra mått och variabler samt hur portföljsammansättningen gått till. 

Slutligen redogör vi för de ekonometriska testerna vi använt för att beskriva 

datamaterialets egenskaper.    

 

4.1 Deduktion kontra induktion 

Deduktion och induktion är två vanliga begrepp för att beskriva relationen mellan teori 

och empiri vid utförandet av en studie. Deduktion beskrivs i Bryman och Bell (2007) på 

så sätt att utgångspunkten i en studie är den redan befintlig teorin, utifrån den utformas 

en hypotes och sedan samlas data in för att bekräfta eller förkasta den redan befintliga 

teorin. Induktion däremot utgår inte från någon befintlig teori, utan börjar med att 

observationer görs och/eller att data samlas in och utifrån det dras generella slutsatser 

för att skapa teorier och en referensram. Genom induktion är målet, enligt Bryman och 

Bell (2007), alltså att försöka upptäcka och beskriva ett fenomen som inte tidigare har 

studerats. 

Vad gäller vår studie om likviditetspremien och huruvida det går att generera en 

överavkastning som investerare, är det i huvudsak en deduktiv forskningsansats vi 

använt oss av. Detta beror på att vi har läst och studerat befintlig litteratur och teorier 

kring likviditet och hur det påverkar avkastningen på aktier. Genom det här arbetet ville 

vi testa om det som andra forskare har kommit fram till även stämde på den svenska 

aktiemarknaden under de senaste 100 månaderna, alltså testa om den befintliga teorin 

stämde. Eftersom det genomförts liknande studier som definierar de mått och variabler 

som vi använt, exempelvis likviditetsmåttet, utgick vi från en redan befintlig 

referensram. 
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4.2 Primärdata kontra sekundärdata 

Vad gäller data delas den oftast in i två olika typer, vilka är primär- och sekundärdata. 

Dessa beskrivs i Björklund och Paulsson (2003). Primärdata innebär att data samlas 

ihop enbart för den aktuella studien. Det kan exempelvis handla om intervjuer, 

enkätundersökningar eller experiment. Sekundärdata innebär istället att det datamaterial 

som bearbetas vid genomförandet av ett arbete är insamlat av någon annan. Det kan 

handla om böcker, tidsskrifter eller information i databaser exempelvis. Det faktum att 

sekundärdata i första hand är insamlat i något annat syfte än vad, i det här fallet vi, 

kommer använda datamaterialet till kan enligt Björklund och Paulsson (2003) innebära 

att sekundärdata inte är heltäckande eller på något sätt innehåller information som är 

vinklad. 

Vi har i vår studie använt sekundärdata, eftersom vi hämtat redan existerande data från 

den finansiella databasen Thomson Reuters. Då Linköpings Universitet har fri tillgång 

till denna databas innebar det att det blev ett väldigt kostnads- och tidseffektivt sätt för 

oss att inhämta det relevanta datamaterialet för vår studie.  

De problem som kunde drabbat oss i vårt datainsamlande var att vi inte med säkerhet 

kunde veta hur datamaterialet i databasen var framtaget och om det stämde i sin helhet, 

vilket är vanligt förekommande svagheter med sekundärdata, enligt Björkman och 

Paulsson (2003). Dock ansåg vi att tids- och kostnadseffektiviteten klart övervägde den 

eventuella risken med att använda sekundärdata i vår studie. Databasen är väletablerad 

och har väldigt många användare över hela världen. För en mer detaljerad genomgång 

av kritik till vår valda metod, se avsnittet om metodkritik, 4.9.1, nedan.  

 

4.3 Kvantitativ kontra kvalitativ metod 

Inom forskningsvetenskapen är två typer av undersökningsstrategier vanliga; kvantitativ 

och kvalitativ metod, vilka beskrivs i Bryman och Bell (2007). Den kvantitativa 

metoden beskrivs som deduktivt orienterad, det vill säga en metod för att testa redan 

befintliga teorier. Den är positivistisk till sin natur. Objektivism brukar också tillskrivas 

det kvantitativa området då utgångspunkten vid kvantitativ forskning är att det finns en 

objektiv verklighet som avses att bli mätt för att sedan förklaras. Vidare är det 
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insamlade materialet vid en kvantitativ ansats ofta numerisk data och resultaten 

kvantifierbara. 

Den kvalitativa metoden å andra sidan är mer induktivt orienterad och strävar, istället 

för att testa redan befintliga teorier, efter att skapa nya teorier. I motsats till den 

kvantitativa ansatsen använder sig den kvalitativa av en konstruktivistisk orientering. 

Denna utgår ifrån att det inte redan finns en objektiv verklighet som går att mäta och 

förklara utan att kunskap istället konstrueras utifrån betraktarens, forskarens, ögon. 

Kvalitativ forskningsmetod använder sig ofta av intervjuer för att samla in data.  

Det var den kvantitativa metoden som låg till grund för denna uppsats. Detta eftersom 

vår empiri till stora delar bestod av numerisk data och våra resultat är en statistisk 

tolkning av vårt insamlade datamaterial. Den objektivistiska synen, att det finns en 

objektiv verklighet som vi vill mäta för att sedan förklara, ligger också i linje med syftet 

med vår studie. 

 

4.4 Urval 

Det här arbetet har som syfte att förklara om det går att generera en högre avkastning 

genom att som investeringsstrategi inneha relativt sett mer illikvida aktier istället för 

likvida. För att vårt resultat och de slutsatser vi kommit fram till ska vara så pålitliga 

som möjligt valde vi att hämta data för alla företag noterade på Stockholmsbörsens tre 

listor; Small Cap, Mid Cap och Large Cap, med några undantag vilka framgår nedan. 

Det bör noteras att fram till den 2 oktober 2006 (Cisionwires hemsida) var aktierna på 

Stockholmsbörsen uppdelade på A- och O-listan. Den förändring som då skedde i 

uppdelningen mellan aktierna på de nya listorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap 

påverkade inte vårt urval eller studien, då inget av våra undersökningsmått eller 

variabler påverkades.  

De aktier som har avnoterats på grund av konkurs, uppköp eller någon annan anledning 

under perioden vår undersökning omfattar, inkluderades inte. Detta berodde på att vi 

ansåg att det marginella bidrag det skulle ge studien att inkludera dessa inte övervägde 

den extra tid det innebar att ta fram information angående vilka aktier som hade 

avnoterats samt hämta data för dem. Inte heller de aktier som har noterats under slutet 
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av år 2011 omfattas i vår studie, främst på grund av bristen på data som då uppstått, 

eftersom portföljinnehavet ”laggar” en månad. Det hade även blivit svårt att räkna fram 

pålitliga betavärden för en aktie som endast varit noterad en kortare period.  

Ett flertal av företagen vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen har mer än ett 

aktieslag noterat, där det primära som skiljer är röstetalet. Vanligast bland dessa aktier 

är att det finns både A- och B-aktier noterade, där A-aktien har det större röstetalet. Då 

denna studie undersökte aktierna ur ett rent investeringsperspektiv där portföljernas 

aktieinnehav ombalanserades varje månad är röstetalet inte relevant, varför endast det 

mest omsatta aktieslaget per företag ingick i studien.  

Den valda undersökningsperioden resulterade i 100 månader, alltså 100 observationer i 

vår tidsserie. Detta ansåg vi vara ett tillräckligt stort antal observationer för att studiens 

resultat samt de slutsatser vi kom fram till ska anses vara pålitliga. Vi har dock genom 

både statistiska mått samt grafiskt visat på datamaterialets egenskaper samt eventuella 

brister. För en mer ingående diskussion angående studiens pålitlighet se avsnitt 4.9.2 

och 4.9.3 angående studiens reliabilitet samt validitet. 

 

4.5 Val av delperioder 

Vårt val av delperioder byggde på hur AFGX utvecklades under de 100 månader vår 

undersökning omfattar. I följande diagram går det att studera hur värdet på AFGX har 

utvecklats under denna tidsperiod: 
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Figur 2 - Affärsvärldens generalindex, värdeutveckling september 2003-december 2011 

Grafiskt går det att se att de första åren under vår undersökningsperiod, september 2003 

till maj 2007, är kantad av en kraftig uppgång. Värdet på AFGX stiger under dessa 

månader från 167,11 till 410,33, vilket motsvarar en uppgång på 145,5 procent. Denna 

period omfattar 45 månader och blev vårt val av tidsperiod för uppåtgående trend.  

Efter dessa närmare fyra år av uppgång tar en nedåtgående trend vid, vilket syns tydligt 

i grafen ovan. Den nedåtgående trenden pågår fram till januari 2009. Under den här 

perioden, som omfattar 20 månader, minskar AFGX i värde från toppnoteringen på 

410,33 till 186,25. Det motsvarar en nedgång på 54,6 procent och blev således vårt val 

av delperioden för nedåtgående trend.  

 

4.6 Hur vi beräknar våra variabler och mått 

Det inhämtade datamaterialet för aktierna på OMXSPI var månadsdata, vilket gjorde att 

dagligt brus och extremvärden till viss del försvann. Aktieomsättningen och 

kursrörelsen kan vara väldigt stor en enskild dag beroende på en specifik händelse, 

exempelvis att det kommer någon ny, positiv eller negativ, information om företaget 

vilket skapar ett onormalt högt köp- eller säljtryck på aktien.  
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De variabler som vi använt i arbetet beskriver vi här nedan hur vi beräknat samt hur de 

ska tolkas. Detta är viktigt för att läsaren tydligare ska förstå hur vi har gått tillväga vid 

datainsamlandet samt beräkningarna, bland annat om det finns intresse att göra en 

liknande studie senare eller utföra den här studien på en utländsk aktiemarknad.  

Vi var intresserade av att beräkna månadsavkastningen för portföljerna samt av att se 

hur aktiernas omsättningshastighet     , betavärde     samt företagsstorlek      

påverkade överavkastningen       för våra portföljer. Alla dessa variabler definieras 

här nedan. 

 

4.6.1 Justerad överavkastning (JAV) 

Avkastningen för våra portföljer behövde sättas i relation till ett aktieindex. Vårt val 

blev Affärsvärldens generalindex (AFGX). Detta index används ofta av 

portföljförvaltare när de utvärderar hur väl deras portföljer har presterat (Affärsvärldens 

hemsida). Detta gjorde att vi valde att subtrahera månadsavkastningen på detta index 

från portföljavkastningen för att beräkna överavkastningen varje månad för våra 

portföljer.  

Avkastningen gällande indexet               räknades fram genom att vi tog den 

naturliga logaritmen av värdet på AFGX den sista dagen respektive månad 

                          delat på värdet på indexet den sista dagen månaden 

innan                               Detta gav en procentuell avkastning under den 

gångna månaden för indexet, där formeln ser ut enligt följande: 

4.1                         
                       

                         
  

Portföljernas avkastning beräknades på samma sätt. Vi tog den naturliga logaritmen av 

det totala värdet på den enskilda portföljen den sista dagen under den månaden vi 

innehade just den specifika portföljen, lade till eventuell utdelning under månaden, och 

sedan satte detta i relation till vad portföljen hade för värdet den sista dagen månaden 

innan:  

4.2                              
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Vi beräknade alltså hur mycket det belopp vi investerade i den specifika 

aktiesammansättningen ökade eller minskade under innehavsmånaden. Det vi 

framförallt var intresserade av var att se om, och i så fall hur mycket, överavkastningen 

      hade varit i förhållande till vårt jämförelseindex, AFGX.  

För att räkna ut denna överavkastning tog vi portföljens avkastning månaden   och 

subtraherade med AFGX avkastning under samma månad. Den justerade 

överavkastningen      , den beroende variabeln i våra regressioner, för en portfölj 

under en månad blev således: 

4.3                                                   

 

4.6.2 Omsättningshastighet (OH) 

För att beräkna vårt likviditesmått, omsättningshastigheten     , för aktierna i vår 

undersökning använde vi antalet omsatta aktier      under månaden   dividerat med 

antalet utestående ”free-floating” aktier       i företaget under samma månad. Antalet 

utestående aktier var här antalet ”free-floating” aktier, vilket i Thomson Reuters 

definieras som antalet aktier som är tillgängliga för allmänheten att handla med. 

Omsättningshastigheten uttrycktes sedan i procent enligt formeln: 

     4.4                
   

    
 

Den uträknade omsättningshastigheten för varje aktie låg sedan till grund för vilka 

aktier som skulle allokeras i de olika portföljerna den nästkommande månaden, 

eftersom portföljinnehavet laggar en månad. 

 

4.6.3 Storlek (ST) 

För att räkna ut företagsstorleken      för de olika företagen på Stockholmsbörsen 

använde vi stängningskursen sista dagen varje månad      och multiplicerade denna 

med totalt antal utestående aktier       under samma månad. Vi fick på så sätt fram en 

tidsserie med företagens marknadsvärde månad för månad. 

      4.5                            



35 
 

När vi sedan satte ihop våra portföljer med tio aktier i varje tog vi varje akties 

företagsstorlek och multiplicerade med 0,1 och fick på så sätt fram en storlek på vår 

portfölj. Den framräknade storleken logaritmerades sedan innan vi satte ihop 

regressionsmodellerna och gjorde analyser. Detta på grund av att vi ville använda oss av 

en mer lätthanterlig variabel.  

 

4.6.4 Beta (β) 

För att räkna ut de olika portföljernas betavärden     varje månad började vi med att 

räkna ut historiskt betavärde för de olika aktierna som ingick i portföljerna. Vi antog 

sedan att dessa värden gäller för den närmaste framtiden.   

Den matematiska definitionen för att räkna ut betavärdet för ett värdepapper är: 

           4.6                 
          

       
 

Där      är värdepapprets logaritmiska avkastning och    ) är marknadsportföljens 

logaritmiska avkastning. 

I vårt fall har vi valt att jämföra den logaritmiska månadsavkastningen för varje aktie 

mot OMXSPI under 60 månader för att räkna fram betavärden. 60 månaders data är 

vanligt att använda för att räkna fram betavärde enligt Bradfield (2003). I de fall det inte 

har funnits aktiedata 60 månader bakåt i tiden för att räkna ut ett betavärde för en given 

månad har vi använt det äldsta betavärde för en månad som har gått att räkna ut och 

använt detta värde för de månader då korrekt betavärde inte gått att räkna ut. 

Exempelvis om en aktie har varit noterad i åtta år, alltså 96 månader, har ett riktigt 

betavärde kunnat räknas fram för de senaste tre åren. Sedan har betavärdet som gällde 

för tre år sedan fått approximera betavärdet för de fem första åren, alltså de första 60 

månaderna aktien var noterad.  

Det äldsta betavärde som gick att räkna ut ansåg vi vara en bra approximation för 

betavärdet gällande de månader det inte går att räkna fram korrekt 60-månaders 

betavärde för eftersom betavärdet oftast är relativt beständigt över en femårsperiod 

enligt exempelvis Kim (1993). Vissa aktier hade inte varit noterade i fem år och vi valde 
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då att använda veckodata för 60 veckor istället för månadsdata för att beräkna 

betavärdet.  

De framräknade betavärdena justerades sedan enligt den Baeyiska korrigeringen, vilken 

finns beskriven i Bodie, Kane och Marcus (2011). Denna korrigering användes bland 

annat på grund av att betavärdet över tiden antas närma sig 1,0 samt att vi ville minska 

eventuella fel i beräkningen av betavärdet, vilket riskerat att antingen under- eller 

överskatta betavärdet. Den Baeyiska korrigeringen genererar att de uppmätta 

betavärdena närmar sig 1,0, eftersom korrigeringen ser ut enligt följande: 

4.7                            
 

 
    

 

 
 

Den enskilda aktiens betavärde      viktades till två tredjedelar och sedan adderades 

marknadens betavärde     , vilket i realiteten är 1,0, viktat med en tredjedel. Det 

sistnämnda leder således till att sluttermen blir 0,33. När vi justerade betavärdet för 

portföljerna tog vi de ingående aktiernas sammanvägda betavärde istället för den 

enskilda aktiens betavärde och justerade enligt formeln nedan:  

4.8                                       
 

 
 

 

 
 

Där alltså      är portföljbetat, vilket baserades på tio procent av varje ingående akties 

betavärde.  

 

4.7 Portföljsammansättning 

Efter att vi räknat fram våra variabler för aktierna enligt beskrivningen ovan började vi 

med portföljsammansättningen. Vi skapade för varje månad en ”lista” där våra 

framräknade variabler för varje aktie framgick. Den första månaden vi innehade en 

portfölj var september år 2003, eftersom vi valde att undersöka datamaterialet under 100 

månader, alltså 8 år och 4 månader, där slutmånaden var december 2011. Då vi varje 

månad har en illikvid, en mellanlikvid samt en likvid portfölj ledde det till att vi totalt 

hade 300 portföljer i vår undersökning. Innehavet i de olika portföljerna i september år 

2003 baserades på grund av enmånads-lagget på aktieomsättningshastigheten under 
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augusti år 2003. Innehavet i den sista månaden, december år 2011, baserades således på 

aktieomsättningshastigheten under november samma år.  

Datamaterialet för varje månad sorterade vi utifrån vårt omsättningsmått för att kunna 

avgöra vilka tio aktier som var mest, mitterst respektive minst likvida. Dessa bildade 

sedan våra tre portföljer. Under den första månaden i vårt datamaterial var 178 företag 

noterade på Stockholmsbörsen, vilket sedan ökade till 250 företag den sista månaden i 

undersökningen. Vi valde dock att alltid ha tio aktier i varje portfölj även om det 

procentuella antalet aktier våra portföljer omfattar minskade något med tiden. Från att 

varje portfölj bestod av 5,62 procent av antalet noterade aktier till att bestå av 4 procent 

av totalt antal noterade aktier på Stockholmsbörsen. Tio aktier ger en relativt bra 

diversifiering, vilket ses i figuren nedan. Vi ansåg även att det är ett var ett rimligt antal 

aktier att ha i en portfölj som ombalanseras ofta.  

 

Figur 3 - Diversifieringens effekt på den totala risken 

 

Varje månad ändrade vi sedan portföljinnehavet så att det alltid var de tio aktierna som 

föregående månad var mest, mitterst samt minst likvida som utgjorde innehavet i våra 

tre portföljer. Det blev således en kontinuerlig investeringsstrategi, där det belopp vi 

investerade en viss månad berodde på hur det specifika portföljinnehavet utvecklades 

föregående månader. Vi investerade alltid hela beloppet, oavsett hur portföljen 

utvecklades föregående månad.  
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Vilket har framgått tidigare satte vi alltså även ihop en tredje portfölj vilken bestod av 

de tio aktierna som ligger i mitten enligt likviditetsmåttet, alltså en ”mellanportfölj”. 

Denna använde vi för att undersöka om det gick att påvisa att den eventuella 

likviditetspremien var konkav vilket en del studier visat. Vi lägger därför något mindre 

vikt vid analysen av den portföljens avkastning i och med att den inte ingick som ett test 

av investeringsstrategi utan den avsåg mer att vara en portfölj för att påvisa 

likviditetspremiens eventuella existens samt form.  

För att räkna fram överavkastningen, aktieomsättningshastighet, storlek samt betavärde 

för portföljerna viktade vi så att respektive variabelvärde för respektive aktie viktades 

lika. Eftersom alla portföljerna varje månad bestod av tio aktier utgjorde varje akties 

variabelvärde tio procent av motsvarande portföljvariabel. Aktieomsättningshastighet, 

storlek samt betavärde för portföljerna användes för att se huruvida någon av dem 

förklarar den eventuella överavkastningen våra portföljer genererade. För att undersöka 

detta utförde vi regressionsanalyser, vilket beskrivs mer i detalj i det följande avsnittet.  

 

4.8 Statistiska tester 

Här beskriver vi relativt översiktligt vilka statistiska tester vi utförde på det insamlade 

datamaterialet för våra portföljer, samt vilka gränsvärden som ska vara uppfyllda för att 

vi ska vara tillräckligt säkra på att en viss variabel verkligen påverkar överavkastningen 

våra portföljer genererar. Vi redogör i detta avsnitt även för våra hypoteser kring 

riktningskoefficienterna för våra undersökta variabler samt för portföljernas 

värdeutveckling.   

 

4.8.1 Regressionsmodeller 

Med hjälp av regressionsmodeller ville vi undersöka om det fanns ett signifikant 

samband mellan de olika portföljernas överavkastning       och någon eller några av 

våra förklarande variabler omsättningshastighet     , betavärde     och 

företagsstorlek     .  
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Våra grundläggande regressionsmodeller såg ut enligt följande för de tre portföljerna, 

den likvida, mellanlikvida samt illikvida portföljen, där      var riktningskoefficienten 

för respektive variabel: 

4.9                                                 

 

4.10                                                      

 

4.11                                                            

 

4.8.2 Januarieffekt 

För att undersöka om överavkastningen skiljde sig signifikant under månaden januari 

jämfört med övriga månader, vilket är känt inom den finansiella världen som 

januarieffekten, skapades en dummyvariabel. Denna antog ett värde på 1 då det var 

januari månad, medan värdet var 0 under alla övriga månader. Vi skapade en ny 

regressionsmodell för varje portfölj under grundperioden där denna dummyvariabel     

lades till som en ytterligare förklarande variabel förutom omsättningshastighet     , 

betavärde     och storlek      för att kunna undersöka om det faktum att det var 

januari visade någon signifikant påverkan på överavkastningen,      . Som exempel på 

hur regressionerna såg ut med hänsyn tagen till januarieffekten visar vi här 

regressionsmodellen för den illikvida portföljen: 

4.12                                                     
                                                                   

 

4.8.3 Hypoteser för variablerna 

För att undersöka om relativt sett illikvida aktier ger en högre avkastning än likvida 

aktier, alltså om det existerar en likviditetspremie på Stockholmsbörsen, är 

riktningskoefficienten för likviditetsmåttet av intresse. Finner vi att 

riktningskoefficienten är negativ innebär det att vi kan hävda att det finns en 

likviditetspremie, eftersom en ökad likviditet då skulle innebära en minskad 

överavkastning. Vi har således som hypotes att riktningskoefficienten för variabeln    
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är negativ för alla tre portföljer. Nollhypotesen visar om riktningskoefficienten är lika 

med noll, medan mothypotesen anger att den är signifikant skild från noll: 

          

         

Som ett ytterligare steg gällande omsättningsvariabeln är vi intresserade av att 

undersöka huruvida den eventuella likviditetspremien följer ett konkavt samband, på det 

sättet som Amihud och Mendelson (1986) samt en del andra studier har visat. Detta gör 

vi genom att testa om koefficienten för omsättningsmåttet i den likvida portföljen är 

signifikant mer negativ än för den illikvida portföljen. Vidare avser vi undersöka om 

koefficienten för omsättningsmåttet är signifikant mer negativ för den likvida portföljen 

än för mellanportföljen, samt om koefficienten i mellanportföljen är signifikant mer 

negativ än för den illikvida portföljen. Våra hypoteser utifrån dessa förutsättningar ser 

ut enligt följande: 

 

                            :                       

                                               

                                                   

 

Gällande riktningskoefficienten för betavärdet    , alltså portföljernas marknadsrisk, 

har vi som hypotes att ett högre betavärde genererar en högre överavkastning, eftersom 

en rationell investerare kräver högre avkastning om denne tvingas ta på sig en större risk 

vid sin investering. Tecknet för denna riktningskoefficient är enligt vår hypotes positiv. 

Följande noll- och mothypotes för samtliga portföljer med avseende på betavärdet ställs 

upp: 
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Den sista oberoende variabeln i vår regression är storleksvariabeln     . Vi tror inte att 

storleken kommer ge någon speciell påverkan på överavkastningen. Dock skulle ett 

signifikant negativt värde på denna variabel visa på att det existerar en småbolagseffekt 

i vårt datamaterial, eftersom en större storlek i det fallet skulle generera en lägre 

överavkastning. Enligt viss tidigare forskning, bland annat Marshall och Young (2003) 

föreligger ett sådant samband, då det är mer riskfyllt att investera i mindre företag, 

vilket gör att vi har som utgångspunkt att ett sådant negativt samband existerar i vårt 

datamaterial. Följande hypoteser ställs upp för storleksvariabeln:  

 

         

         

Vad gäller januarieffekten tror vi att den kommer påverka avkastningen i våra portföljer 

signifikant, eftersom ett flertal studier har påvisat att en januarieffekt förekommer på 

den finansiella marknaden, vilket bland annat Eleswarapu och Reingaum (1993) samt 

Thaler (1987) beskriver. Vår hypotes kring januarieffekten är således att 

dummyvariabeln för januarieffekten kommer ha en signifikant positiv 

riktningskoefficient, vilket skulle betyda att det faktum att det är januari månad leder till 

en högre avkastning i alla våra tre portföljer under de 100 månader grundperioden 

omfattar. Hypoteserna ser alltså ut enligt följande: 

        

        

Våra hypoteser kring hur vi tror att de oberoende variablerna kommer påverka 

överavkastningen i samtliga våra portföljer sammanfattas i nedanstående tabell: 
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Variabel Vår hypotes gällande 

riktningskoefficienten 

Kommentar 

    - Ökad likviditet, mätt som 

aktieomsättningshastighet, 

genererar minskad 

överavkastning 

                                                Likviditetspremien följer 

ett konkavt mönster, vilket 

innebär att ju mer likvid 

portföljen är desto mer 

minskar överavkastningen 

                                           Likviditetspremien följer 

ett konkavt mönster, vilket 
innebär att ju mer likvid 

portföljen är desto mer 

minskar överavkastningen 

                                               Likviditetspremien följer 

ett konkavt mönster, vilket 

innebär att ju mer likvid 

portföljen är desto mer 

minskar överavkastningen 

   + Högre betavärde innebär 

högre marknadsrisk, alltså 

en högre överavkastning 

    - Ökad företagsstorlek leder 

till minskad 

överavkastning enligt 
småbolagseffekten 

   + Januarieffekt existerar; det 

faktum att det är januari 

leder till en högre 

avkastning 

Tabell 3 - Sammanfattande tabell över våra hypoteser gällande regressionerna 

 

Gällande våra respektive portföljers värdeutveckling har vi som hypotes att den illikvida 

portföljen har utvecklats bäst under tidsperioden vår undersökning sträcker sig. Sämst 

tror vi att den likvida portföljen har utvecklats och således att mellanportföljen har en 

värdeutveckling som ligger i intervallet mellan den illikvida och likvida portföljen. 

Denna hypotes grundas på att vi antar att det existerar en likviditetspremie på 

Stockholmsbörsen, då de illikvida aktierna enligt teorin är förknippade med en högre 

risk. Som investerare skulle det krävas en högre avkastning för att det ska existera ett 

rationellt intresse för att investera i de illikvida aktierna, vilket bör återspeglas i deras 

avkastning. 
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Vi tror även att den illikvida portföljen ger den högsta avkastning under uppåt- samt 

nedåtgående marknadstrend. Detta förutsatt att betavärdet inte skiljer sig åt i avsevärd 

mening mellan portföljerna. Vårt resonemang är samma som det nyss nämnda, att de 

illikvida aktierna är förknippade med en högre risk vilket en rationell investerare kräver 

kompensation för.  

 

4.8.4 T-kvot samt p-värde vid statistiskt test 

För att avgöra om några av våra variabler påverkade överavkastningen signifikant 

utfördes en vanlig multipel regressionsanalys enligt tidigare beskrivna utformning, se 

avsnitt 4.8.1. Vi utförde beräkningarna i statistikprogrammet SPSS, där det på ett 

smidigt sätt gick att få fram relevanta värden för att kunna dra slutsatser gällande våra 

portföljer. När det gällde att klargöra huruvida någon av våra undersökta variabler 

signifikant påverkade överavkastningen i våra portföljer granskade vi t-kvoten samt p-

värdet för respektive regressionskoefficient. Vanligt är att ett konfidensintervall på 95 

procent används, alltså att det med 95 procents säkerhet går att säga att intervallet täcker 

den sanna riktningskoefficienten. Sätts konfidensintervallet till 95 procent innebär det 

att gränsvärdet för p-värdet blir 0,05. Understigs femprocentsgränsen anses den 

oberoende variabelns påverkan på den beroende variabeln vara signifikant.  

Gränsvärdet för t-kvoten för respektive variabel approximeras enligt Andersson, Jorner 

och Ågren (2007) vanligtvis till 1,96 för stickprov med minst 30 observationer, vid färre 

observationer ökar gränsvärdet på t-kvoten. Vår undersökningsperiod omfattade 100 

månader, vilket gör att 1,96 användes som kritiskt gränsvärde för t-kvoten. Våra 

delperioder var 45 månader (uppåtgående trend) respektive 20 månader (nedåtgående 

trend), vilket gjorde att t-kvoterna för våra oberoende variabler under delperioden för 
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nedåtgående trend krävde ett något högre värde för att vara signifikanta, närmare 

bestämt 2,086. Både t-kvot samt p-värde fick vi fram i SPSS och det var således enkelt 

att avgöra om någon variabel signifikant påverkade överavkastningen i våra portföljer.   

 

4.8.5 Stationäritet 

I en tidsserie som denna förutsätts datamaterialet vara stationärt, alltså att värdena på 

variablerna är stabila över tiden. Det är vanligt för finansiella modeller att anta att 

datamaterialet är stationärt. Problem som kan uppstå om en tidsserie inte är stationär är 

att det inte går att generalisera resultatet eftersom det tenderar att bli utsatt för större 

osäkerhet. Det resultat som genereras i en ickestationär tidsserie gäller enligt Gujarati 

(2003) således endast för den studerade tidsperioden. Skulle så vara fallet för vårt 

datamaterial innebär det att vi inte kan uttala oss om vår investeringsstrategis betydelse 

för framtida värdeskapande genom att investera på det sätt som visat sig mest 

fördelaktigt under vår specifika undersökningsperiod. Gujarati (2003 s.797) beskriver 

stationäritet, fritt översatt från engelska, på följande sätt:  

”en stokastisk process är stationär d  medelvärdet och variansen är konstant över tiden 

och kovariansen mellan de två tidsperioderna endast beror på avståndet eller lagget 

mellan de två tidsperioderna och inte den faktiska tiden d  kovariansen beräknas”.  

Är tidsserien ickestationär uppvisar den ett tydligt trendmönster, att tidsserien går upp 

eller ner i ett tydligt mönster och alltså inte tenderar att dra sig mot ett medelvärde. Vi 

visade våra olika variablers värden i tidsserien rent grafiskt för att illustrera dess 

mönster, se Appendix. Detta gjorde det möjligt att dra slutsatser kring om dessa tycks 

vara stationära eller inte.  

 

4.8.6 Multikollinearitetstest 

Vi har beräknat korrelationskoefficienterna mellan våra oberoende variabler samt utfört 

ett VIF-test. En beskrivning av tillvägagångssättet finns i Appendix.  
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4.8.7 Autokorrelation genom ARCH 

Feltermerna i en regressionsanalys, residualerna, tenderar ibland att följa ett visst 

mönster vilket betyder att de är autokorrelerade och således inte är okorrelerade med 

varandra, enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007). När slutsatser dras gällande de 

regressionskoefficienter den multipla regressionen resulterar i förutsätts ingen 

autokorrelation i residualerna råda. För att vi skulle kunna dra pålitliga slutsatser 

undersökte vi därför om autokorrelation mellan residualerna förelåg i vårt datamaterial.  

Bland annat går det att visa huruvida autokorrelation föreligger genom att rent grafiskt 

studera residualerna i ett spridningsdiagram. Rent visuellt går det då ofta att avgöra om 

det finns ett tydligt mönster i residualernas spridning, exempelvis om en positiv residual 

konstant följs av en negativ residual och vice versa. Genom att göra Durbin-Watsons 

test är det möjligt att genom testvärden avgöra huruvida autokorrelation i residualerna 

existerar. För en närmare beskrivning av Durbin-Watsons test, se Appendix.  

Förutom att residualerna kan vara autokorrelerade med varandra tenderar även 

autokorrelation föreligga mellan variansen i residualerna under tidsperioden     och den 

laggade variansen        Detta fenomen är något som forskare konstaterat är vanligt 

förekommande just i finansiella tidsserier enligt Gujarati (2003). Fenomenet kallas för 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, vilket förkortas till ARCH. Variansen 

tenderar att visa upp ett klusterliknande mönster, där det under vissa tidsperioder är 

stora svängningar medan det under en annan tidsperiod är små svängningar i variansen 

för residualerna.  

Heteroskedasticitet mäter just olikformad varians och variansen kan tendera att lida av 

autokorrelation vilket just klusterformationen kan indikera. Durbin-Watsons test är ofta 

inte tillräckligt för att det ska vara möjligt att dra korrekta slutsatser, vilket föranleder 

att vi även undersökte vårt datamaterial med hjälp av ett ARCH-test. Detta gick till på 

så sätt att en regression ställdes upp där det undersöktes om storleken på variansen i 

feltermen vid tidpunkten     signifikant berodde på residualen i kvadrat under 

föregående tidsperiod      .  

Nollhypotesen är att det inte går att påvisa någon autokorrelation genom ARCH-testet, 

alltså att föregående månads residualer i kvadrat inte påverkar denna månads 

residualvarians. Genom att ställa upp en regression enligt följande kan signifikansvärdet 
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för den laggade riktningskoefficienten     undersökas för att avgöra huruvida 

föregående månads feltermers      
   påverkan är signifikant på denna månads    

  : 

4.13    
         

  

Det är även möjligt att låta flera laggade variabler, i vårt fall månadsvariabler, användas 

för att visa om flera månaders laggade värden signifikant påverkar denna månads 

varians i residualen. I det fallet används vad som kallas GARCH, en generaliserad 

variant av ovan beskrivna ARCH. Vi var dock inte intresserade av denna, utan 

studerade för vårt datamaterial ARCH, alltså hur närmast föregående månad påverkade 

denna månad och genom detta drogs slutsatser kring autokorrelationens eventuella 

existens. Detta illustrerade vi även grafiskt för att visa om ett klustermönster existerade, 

se Appendix.   

Ett ytterligare test vi har använt som undersöker residualernas varians är Whites test. En 

beskrivning av detta test och tillvägagångssättet för det återfinns i Appendix. 

 

4.8.8 Normalfördelning av residualerna 

I datamaterialet förutsattes residualerna vara normalfördelade. Eftersom vi hade ett 

relativt stort antal observationer, 100 stycken, utgick vi från att våra residualer i alla fall 

var någorlunda normalfördelade. Det var dock av intresse att verkligen testa om så var 

fallet, för att veta hur mycket försiktighet vi bör ha i våra slutsatser.  

Det finns enligt Gujarati (2004) framför allt två faktorer som mäter om residualerna är 

normalfördelade eller inte. Dessa är kurtosis, vilket motsvarar hur toppigt 

observationerna fördelar sig samt skewness, alltså hur skev fördelning är. Ju högre 

värdet på kurtosis är, desto mer toppig är fördelningskurvan och ju mer skewness skiljer 

sig från 0, desto mer skev är fördelningen. I ett normalfördelat datamaterial är värdet på 

skewness       och värdet på kurtosis      . Båda dessa mått kan enligt Gujarati 

(2004) testas genom vad som kallas Jarque-Bera (JB) test. Detta test undersöker 

hypotesen om de nyss nämnda värdena stämmer för datamaterialet, vilket då innebär att 

residualerna anses vara normalfördelade. Formeln för Jarque-Bera testet ser ut enligt 

följande, där     är antalet observationer: 
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4.14       
  

 
 

      

  
  

Är det framräknade testvärdet nära noll (   anses materialet vara normalfördelat. Är 

värdet istället väldigt mycket skilt från noll     kan datamaterialet inte anses vara 

normalfördelat. Testvärdet på JB som erhålls antas fördelas enligt en chi
2
-fördelning 

med två frihetsgrader enligt Park (2008). Vid en signifikansnivå på fem procent 

genererar det ett gränsvärde på 5,99. Överstiger vårt framräknade värde detta 

gränsvärde är residualerna icke normalfördelade på femprocentsnivån. Vi valde att inte 

vidta några åtgärder om residualerna visade sig vara icke normalfördelade, utan avsåg 

endast att illustrera datamaterialets egenskaper genom det här testet.  

 

4.8.9 Breusch-Godfreys test 

Ytterligare ett lämpligt ekonometriskt test för vår undersökning är det så kallade 

Breusch-Godfreys testet. Detta test används enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) 

för att detektera om de laggade residualerna är korrelerade med denna månads 

residualer. I våra regressioner förutsattes ingen sådan korrelation existera, vilket vi 

avsåg att testa om det stämmer. Detta test utgör således ett mer omfattande test jämfört 

med Durbin-Watsons test, vilket är begränsat att endast undersöka om föregående 

månads residualer är korrelerad med denna månads residualer, alltså autokorrelation av 

första ordningen.  

Vi undersökte med hjälp av Breusch-Godfreys test den tolfte ordningens 

autokorrelation, alltså att inkludera tolv månaders laggade residualer som oberoende 

variabler. Detta av den anledningen att vi ville täcka in alla månader under det senaste 

året för att kunna se om exempelvis residualerna samma månad föregående år 

påverkade denna månads residualer.  

För att beräkna Breusch-Godfreys test beräknade vi residualerna      i 

grundregressionen för respektive portfölj:  

4.15         –                
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Nästa steg blev att skapa en ny regression för varje portfölj där det framräknade värdet 

på residualerna      sattes som den beroende variabeln och de ursprungliga oberoende 

variablerna     ,      och     samt tolv laggade månadsresidualer                

var oberoende variabler enligt följande: 

4.16                                                

Nollhypotesen i testet var att ingen av de laggade residualerna signifikant påverkade 

denna månads residualvärde. Mothypotesen blev då att minst en av dem påverkade den 

beroende variabeln. Då förklaringsgraden      ökar om de laggade residualerna visar 

sig signifikanta är det bättre ju lägre förklaringsgrad som den nyss nämnda regressionen 

resulterar i.  

Som testvärde i Breusch-Godfreys test multiplicerades den nyss nämnda 

förklaringsgraden med antalet ursprungliga observationer minskat med antalet laggade 

variabler       eftersom användandet av laggade variabler ledde till lika många färre 

antal observationer. Detta värde jämförs mot ett chi
2
-värde vars storlek baseras på 

signifikansnivån samt antalet frihetsgrader (restriktioner), vilket gjorde att testet fick 

följande utseende:  

4.17                                
  

Antalet frihetsgrader i chi
2
-testet var samma som antalet restriktioner i regressionen för 

Breusch-Godfreys test. I våra regressioner fick vi därför tolv restriktioner. Det kritiska 

chi
2
-värdet på femprocentsnivån med tolv frihetsgrader uppgick till ungefär 21,03. Om 

vår förklaringsgrad multiplicerat med antalet observationer översteg det kritiska chi
2
-

värdet förkastade vi nollhypotesen vilket således innebar att minst någon laggad 

residual i för hög grad påverkade denna månads residual. 

4.18                                         
  

 

4.8.10 Parameterrestriktioner med F-test 

För att undersöka om en oberoende variabel verkligen ska vara med i vår 

grundregression går det enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) utföra vad som 
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kallas ett F-test. Ofta ökar förklaringsgraden då en ytterligare variabel läggs till, vilket 

dock inte behöver innebära att variabeln ska ingå i regressionen då den ökade 

förklaringsgraden      i regressionen kan bero på slumpen.  

Nollhypotesen i vårt F-test var att den/de ytterligare variabeln/variablerna som lades till 

inte ytterligare bidrog till att förklara den beroende variabeln. Mothypotesen var således 

det motsatta, att den/de ytterligare variabeln/variablerna signifikant påverkade den 

beroende variabeln och därför skulle ingå i regressionen.  

F-testet sätter förklaringsgraderna mellan en regression utan restriktioner     
   i 

förhållande till en regression med restriktioner    
   enligt följande formel: 

            4.19             
    

    
    

      
          

 

I formeln betecknar     antalet restriktioner och     antalet observationer. Det 

framräknade F-testvärdet sätts i relation till ett tabellvärde på   vilket fås fram genom 

att undersöka hur många frihetsgrader det specifika testet innehåller. Det är dels antalet 

restriktioner mellan de två regressionerna     och dels        . Där     är antalet 

oberoende variabler i regressionen utan restriktioner.  

Testets F-värde sattes i relation till tabellvärdet och överstegs tabellvärdet förkastades 

nollhypotesen vilket således innebar att den nya variabeln (eller variablerna) skulle ingå 

i regressionen.  

                                                   

Det går givetvis med hjälp av ett F-test testa om åtminstone någon av våra oberoende 

variabler     ,      och     påverkar överavkastningen       i tillräckligt stor 

uträckning och således ta reda på om i alla fall någon av dem ska ingå i regressionen. 

Detta gjordes enligt samma formel och test som nyss beskrevs, dock blev värdet för 

   
   givetvis noll     i detta fall då den regressionen inte innehöll några förklarande 

variabler alls. F-värdet testades på motsvarande sätt som innan mot ett tabellvärde.  
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4.9 Studiens tillförlitlighet 

Nedan redogör vi för kritik gällande vår valda metod samt beskriver studiens reliabilitet 

och validitet.  

 

4.9.1 Metodkritik 

Vi har valt att ha tio aktier per portfölj, vilket gör att varje aktie bidrar till en relativt stor 

del av den enskilda portföljens avkastning samt variabelvärde jämfört med om varje 

portfölj skulle innehållit fler aktier. Vi anser dock att för att detta ska vara en realistisk 

investeringsstrategi som ska gå att tillämpa av en aktiv privat investerare bör 

portföljerna inte bestå av för många aktier, då ombalansering trots allt görs varje månad.  

Vi har inte tagit hänsyn till några skatter eller transaktionskostnader när vi har beräknat 

hur portföljerna har utvecklats för att underlätta beräkningsarbetet samt att, framförallt 

transaktionskostnaderna, skiljer sig beroende på var handel sker. Eftersom en 

investerare som tillämpar den här strategin varje månad först säljer hela 

portföljinnehavet och sedan köper nya aktier uppstår det ganska stora 

transaktionskostnader. Skulle exempelvis courtaget vara 0,15 procent och 

portföljinnehavet varje månad var värt 100 000 kr skulle en transaktionskostnad per år 

uppstå vilken skulle uppgå till: 

                                

Under hela vår undersökningsperiod skulle således dessa transaktionskostnader utan 

diskontering uppgå till: 

         
 

 
             

Det skulle således resultera i att 30 procent av den ursprungliga investeringen försvinner 

i transaktionskostnader. Även skatteeffekter har vi bortsett ifrån, vilket påverkar 

portföljavkastningarna.  

Den valda tidsperioden skulle kunna vara något längre för att få mer pålitliga resultat. 

Framförallt är det delperioden under nedåtgående trend samt januarieffekten som 

omfattar lite väl korta perioder. Den nedåtgående trendens omfattning på 20 
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observationer är något färre än 30 observationer vilket brukar ses som en brytpunkt för 

vad som räknas som en tillfredsställande omfattning. När det gäller januarieffekten 

erhåller vi åtta januariobservationer, dock skulle det vara orimligt att ha ett statistiskt 

tillfredsställande antal observationer i det här fallet. Som kompensation är de kritiska 

gränsvärdena något mer krävande i dessa två fall.  

Eftersom vi har bortsett från de företag vars aktier inte längre finns noterade på 

Stockholmsbörsen drabbas undersökningen av vad som kallas ”survival bias”, vilket 

enligt Damodaran (2002) är ett vanligt förekommande problem då investeringsstrategier 

testas historiskt. Det innebär att det endast är de företag som överlevt, alltså inte gått i 

konkurs eller blivit uppköpta, som ingår i vårt datamaterial. De företag som det har gått 

allra sämst för, de som gått i konkurs, återfinns således inte i vårt datamaterial. Vårt 

resultat speglar därför endast hur det hade gått om vi investerat i företag vilka vi säkert 

vetat skulle överleva, vilket är omöjligt att på förhand veta. Således kan det hävdas att 

våra portföljers utveckling överlag blir något för positiv.  

Vårt jämförelseindex, AFGX, är förmögenhetsviktat, vilket alltså innebär att aktier med 

högre börsvärde påverkar indexet i större utsträckning jämfört med företag med mindre 

börsvärde. Våra portföljer är proportionellt ihopviktade, vilket gör att om vi skulle 

summera ihop avkastningen för alla aktier på vårt sätt skulle vi fått en annan 

”indexutveckling” under undersökningsperioden.  

 

4.9.2 Reliabilitet 

För att kunna dra konkreta slutsatser är det viktigt att bedöma tillförlitligheten i vår 

studie. Vi för därför här en diskussion gällande vår studies reliabilitet samt validitet. 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2007) om hur pålitligt en studies resultat är. 

Det är bland annat viktigt att resultatet är stabilt över tiden. I vårt fall alltså om denna 

studie skulle fått ungefär samma resultat om den gjordes på nytt. 

Faktorer som kan påverka reliabiliteten är exempelvis om vi har hanterat datamaterialet 

felaktigt eller gjort systematiskt felaktiga beräkningar. Reliabiliteten kan även påverkas 

av att vi råkat vara slarviga när vi kopierat värden och tryckt på fel tangenter i den 

omfattande datahanteringen. Skulle motsvarande studie göras på nytt med samma 
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variabler vi har använt och skulle de räknats ut med våra definitioner bör resultatet inte 

skilja sig nämnvärt åt vid en ny studie. Vi har granskat vårt datamaterial noga och rättat 

till de fel vi har upptäckt under arbetets gång.   

Inhämtningen av data har skett via Thomson Reuters, vilket innebär att en viss del av 

reliabiliteten i den här studien beror på hur pass väl datamaterialet därifrån stämmer 

med verkligheten. Eftersom det är en datakälla som används av stora aktörer på 

finansiella marknader över hela världen anser vi att det stärker studiens reliabilitet. Vi 

har även varit konsekventa i användandet av endast Thomson Reuters som datakälla 

vilket även det stärker studiens reliabilitet, då vi inte behövt bedöma om data definieras 

och är uträknat på samma sätt i olika källor.  

 

4.9.3 Validitet 

Begreppet validitet används enligt Bryman och Bell (2007) för att visa hur väl en 

studies valda mått verkligen mäter det som avses att bli mätt. Frågan huruvida en studie 

uppfyller kraven på validitet är vanligt just i kvantitativa studier som denna. I den här 

studien framgår det tydligt vad vi avser att mäta, hur vi mäter det samt hur våra valda 

variabler definieras. De valda måtten som vi analyserar i den här studien är alla vanligt 

förekommande i teorin och tidigare använda i liknande studier, vilket stärker validiteten. 

Bryman och Bell (2007) talar om ett antal olika typer av validitet. För vår studie blir 

främst intern och extern validitet aktuella.   

Intern validitet behandlar det faktum om undersökningen stämmer överens med 

verkligheten, alltså om det finns ett kausalt samband mellan den eller de oberoende 

variabler som används och den beroende variabeln. Detta ger våra statistiska analyser 

relativt bra svar på, även om det givetvis fortfarande finns en viss risk att vi tolkar 

resultaten felaktigt, att det är slumpen som avgör att vissa variabler är signifikanta samt 

att det finns ytterligare faktorer som påverkar det vi avser att mäta.  

Extern validitet handlar om det går att generalisera resultatet vår undersökning 

genererar. Mycket här beror på hur urvalet till studien har genomförts. Då vi har baserat 

den här studien på alla aktier på Stockholmsbörsen får vi hävda att resultatet gäller för 

den svenska aktiemarknaden. Dock är det svårare att säga om vårt resultat även gäller 
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för andra länders aktiemarknader. Detta beror bland annat på att de kan skilja sig åt 

gällande många väsentliga faktorer, så som lagar och regler kring aktiehandel, 

börsposters eventuella existens, skatteregler och annat. Det enda vi kan säga i det här 

avseendet är att ju mer lik, i nyss nämnda avseenden, en viss aktiemarknad är 

Stockholmsbörsen desto mer applicerbart blir vårt resultat.   
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5.Resultat 
I den här delen av arbetet presenterar vi resultatet av vår genomförda undersökning. 

Först presenteras resultatet för våra tre portföljer med avseende på 

portföljutvecklingen, de genomförda regressionerna samt januarieffekt för hela vår 

undersökningsperiod, vilket sedan följs av motsvarande resultat för respektive 

delperiod. Samtliga resultat, både numeriska värden samt en del grafiska illustrationer, 

finns återgivna i Appendix.  

 

5.1 Portföljernas värdeutveckling 

För hela tidsperioden, september 2003 till december 2011, skiljer sig de tre portföljernas 

utveckling markant, vilket kan ses i följande graf. 

 

Figur 4- Portföljernas samt AFGX värdeutveckling under hela undersökningsperioden, 1/9-03 till 31/12-11 

 

Portföljen som är sammansatt av Stockholmsbörsens tio mest likvida aktier på 

månadsbasis har under dessa 100 månader ökat i värde med närmare 500 procent. Under 

samma period har portföljen med de tio mest illikvida aktierna endast genererat en 
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värdeuppgång på 3 procent. Vår mellanportfölj hamnar mellan dessa portföljer med en 

avkastning på 120 procent. För att sätta detta i relation till något, kan konstateras att vårt 

jämförelseindex, Affärsvärldens generalindex, har stigit med 70 procent under vår 

undersökningsperiod.  

Portföljen med likvida aktier har således utvecklats avsevärt mycket bättre än 

jämförelseindex, medan portföljen bestående av de mest illikvida aktierna har presterat 

kraftigt sämre än jämförelseindex. Faktum är således att en investering i en portfölj 

bestående av de tio mest illikvida aktierna i princip skulle vara lika mycket värd den 

sista december 2011 som när investeringen gjordes drygt åtta år tidigare, den första 

september 2003. En investering i en portfölj med de mest likvida aktierna på 

Stockholmsbörsen skulle ha femdubblats i värde och således varit en mycket lönsam 

investeringsstrategi. Även en investering i mellanportföljen skulle givit en betydligt 

högre avkastning än jämförelseindex om än inte lika hög som för den likvida portföljen. 

 

5.2 Resultat för grundperioden utan dummyvariabel 

Förklaringsgraden      för våra regressioner gällande portföljerna som sträcker sig över 

hela tidsperioden med januari-dummyvariabeln exkluderad, hamnar på 2 procent för 

den likvida portföljen, 2,2 procent för den illikvida portföljen och 5,7 procent för 

mellanportföljen. 

Resultat - hela grundperioden utan dummy 
   

  
Signifikant (5%) Riktningskoefficient 

   

 
R^2 OH ST β OH ST β ARCH BG JB 

Likvid 2,0% Nej Nej Nej -0,038 -0,005 0,025 0,012 18,74 13,99 

Mellan 5,7% Nej Nej Ja 0,228 -0,001 -0,098 0,221 12,85 30,79 

Illikvid 2,2% Nej Nej Nej 2,977 6,74E-05 -0,30 0,992 17,78 9,27 
Tabell 4 - Sammanfattning av resultaten från genomförd regression för hela grundperioden utan januaridummy 

 

Våra grundregressioner visar att inga av våra oberoende variabler är signifikanta vid 

fem procents signifikansnivå med undantag för betavärdet i mellanportföljen. 

Koefficienten för betavärdet får ett signifikant negativt värde på -0,098 vilket antyder 
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att ett högre betavärde ger en sämre avkastning allt annat lika. Tilläggas bör även att 

ingen av de övriga oberoende variablerna är signifikant ens på tioprocentsnivån.   

Vidare kan multikollinearitet avskrivas för alla tre regressionerna då våra värden ligger 

under gränsvärdet som finns angett i stycket om multikollinearitet i Appendix, både vad 

gäller korrelationskoefficienterna och VIF-testet. 

Portföljerna uppvisar heller ingen signifikant heteroskedastisitet enligt Whites test då 

förklaringsgraden multiplicerat med antalet observationer i regressionerna för 

heteroskedasticitet ligger under gränsvärdet. 

Vi finner inte heller någon autokorrelation i någon av regressionerna med hjälp av 

Durbin-Watsons test, då detta värde för båda regressionerna ligger på en 

tillfredsställande nivå mellan de kritiska gränsvärdena. ARCH-testet ger lite olika 

resultat för de tre portföljerna. Den anger att residualvariansen under föregående månad 

påverkar denna månads residualvarians i hög utsträckning i den likvida portföljen 

medan det motsatta gäller i den illikvida och mellanlikvida portföljen.  

Breusch-Godfreys test ger ett värde för portföljerna som understiger det kritiska värdet, 

det innebär således att de laggade feltermerna inte påverkar denna månads residualer i 

för hög utsträckning.  

Stationäriteten gällande våra tre oberoende variabler     ,      och     visar på att 

ingen av våra variabler är tydligt icke-stationära. Storleksvariabeln      är grafiskt sett 

tydligt stationär för alla tre portföljerna. Betavariabeln     får hävdas vara stationär i 

den likvida samt mellanlikvida portföljen. Den tenderar att ha en något nedåtgående 

trend i den illikvida portföljen, vilket indikerar att den inte är helt stationär. 

Omsättningshastigheten      uppvisar även den ett stationärt mönster i alla våra tre 

portföljer. Svängningarna i främst den illikvida portföljen är dock ganska stora, men 

ingen tydlig trend går där att urskilja då den svänger både uppåt och nedåt, vilket gör att 

även den får anses vara stationär. 

Vad gäller residualernas normalfördelning genom Jarque-Bera testet kan det konstateras 

att portföljerna uppvisar samma resultat. Residualerna är inte normalfördelade i någon 

av våra tre portföljer under grundperioderna. Mest icke-normalfördelade är de i 

mellanportföljen. 
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Nedan framgår resultatet och en tolkning av våra oberoende variablers 

riktningskoefficienter. Det bör poängteras att en variabel som inte är signifikant har 

liten eller ingen relevans. 

 

5.2.1 Omsättningshastighetens påverkan på överavkastningen 

Sambandet mellan portföljernas aktieomsättningshastighet      och överavkastning 

      visar inte på något enhetligt resultat. I portföljen med låg likviditet är sambandet 

positivt medan det är negativt vad gäller portföljen med de mest likvida aktierna. 

Koefficienten är i första fallet 2,977 och -0,038 i det andra. En tiondels procentenhets 

ökning i likviditetsmåttet skulle alltså öka överavkastningen med 0,2977 procent i den 

illikvida portföljen och en ökning på tio procentenheter i den likvida portföljen skulle 

minska överavkastningen med -0,380 procent. Vad gäller mellanportföljen får denna en 

positiv koefficient på 0,228. Detta innebär att en ökad omsättningshastighet på en 

procentenhet ger en ökad avkastning på 0,228 procent för denna portfölj. Alla dessa 

värden är emellertid långt ifrån signifikanta på 5-procentsnivån.  

 

5.2.2 Storlekens påverkan på överavkastningen 

Börsvärdet på företagen i portföljerna      visar ett något mer samstämmigt resultat 

vad gäller påverkan på överavkastningen       i våra portföljer, då koefficienten i alla 

tre portföljerna antar negativt värde. Värdet på riktningskoefficienten är här -0,0000674 

för den illikvida portföljen, -0,005 för den likvida portföljen samt -0,001 för 

mellanportföljen. En ökning i det logaritmiska värdet på storleken på företagen i 

portföljerna med 2,3
4
 skulle således leda till en högst marginellt lägre överavkastning i 

den illikvida portföljen, -0,00155 procent medan minskningen skulle vara -1,15 procent 

i den likvida portföljen och -0,23 procent i mellanportföljen. Storleksvariabeln i 

huvudportföljerna är långt ifrån signifikant bör tilläggas.  

                                                             
4 En ökning på 2,3 är intressant att undersöka just för att det motsvarar en ökning av företagsvärdet med 

en faktor 10, alltså exempelvis att snittmarknadsvärdet på företagen i portföljen ökar från att vara 1 MDR 

SEK till 10 MDR SEK. 
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5.2.3 Betavärdets (marknadsriskens) påverkan på överavkastningen 

Betavärdets     påverkan på överavkastningen skiljer sig åt mellan våra portföljer, då 

den är positiv i den likvida portföljen och negativ i illikvida och mellanlikvida 

portföljen. Riktningskoefficienten uppgår här till 0,025, -0,03 samt -0,098 för likvida, 

illikvida och mellanlikvida portföljen. Det finns alltså inget mönster vad gäller hur 

marknadsrisken påverkar överavkastningen       i dessa portföljer, då en ökning i 

marknadsrisken med 0,1 i den likvida portföljen enligt resultatet skulle öka 

överavkastningen med 0,25 procent medan samma förändring i den illikvida portföljens 

betavärde skulle minska överavkastningen med 0,3 procent. Som tidigare nämnts är det 

endast mellanportföljens betavärde som är statistiskt signifikant vid femprocentsnivån. I 

den portföljen skulle en ökning av betavärdet med 0,1 leda till en minskad 

överavkastning med 0,98 procentenheter. 

 

5.3 Resultat för grundperioden med dummyvariabel 

Förklaringsgraden      för våra grundregressioner när hänsyn tas till dummyvariabeln, 

som förklarar januarieffekten, hamnar på 4,9 procent för den likvida portföljen, 14,9 

procent för den illikvida portföljen och 12,3 procent för den mellanlikvida portföljen. 

Resultat - hela grundperioden med dummy 
     

  
Signifikant (5%) Riktningskoefficient 

   

 
R^2 OH ST β D OH ST β D ARCH BG JB 

Likvid 4,9% Nej Nej Nej Nej -0,03 -0,002 0,026 0,028 0,006 19,80 20,16 

Mellan 12,3% Nej Nej Ja Ja 0,051 -0,002 -0,084 0,046 0,167 14,17 2,48 

Illikvid 14,9% Nej Nej Nej Ja 1,584 -0,003 -0,023 0,073 0,924 17,51 6,55 
Tabell 5 - Sammanfattning av resultaten från genomförd regression för hela grundperioden med januaridummy 

 

Våra regressioner visar att betavariabeln i mellanportföljen fortsätter att vara den enda 

av våra ursprungliga tre oberoende variabler som är signifikant vid fem procents 

signifikansnivå. Även denna gång får koefficienten ett negativt värde, -0,084, vilket 

indikerar en minskad överavkastning vid ett ökat betavärde.  

Dummyvariabeln, som mäter januarieffekten, är kraftigt signifikant i både den illikvida 

och mellanlikvida portföljen. Dummyvariabeln har här p-värden som uppgår till <0,001 
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respektive 0,009, vilket indikerar att den är signifikant på en konfidensnivå på över 99,9 

procent respektive 99,1 procent. Koefficienten för dummyvariabeln i illikvida och 

mellanportföljen är båda positiva och uppgår till 0,073 och 0,046. Tilläggas bör också 

att dummyvariabeln för januarieffekten i den likvida portföljen är signifikant på 

tioprocentsnivån, då den erhåller ett p-värde på 9,4 procent. Koefficienten för 

dummyvariabeln uppgår till 0,028 i den likvida portföljen. 

Det faktum att det är just januari månad skulle således leda till en högre överavkastning, 

jämfört med övriga månader, på 7,3 procent för den illikvida portföljen och 4,6 procent 

för mellanportföljen medan motsvarande överavkastning uppgår till 2,8 procent för den 

likvida portföljen.  

Vidare kan multikollinearitet avskrivas för samtliga dummyregressioner då våra värden 

ligger inom gränserna vi nämnt i stycket om multikollinearitet i Appendix. 

Portföljerna uppvisar inte heller nu någon signifikant heteroskedastisitet då 

förklaringsgraden i regressionerna för heteroskedastisitet ligger under gränsvärdet. 

Vi finner inte heller någon autokorrelation i någon av regressionerna med hjälp av 

Durbin-Watsons test då detta värde också ligger mellan de kritiska gränsvärdena. 

ARCH-testet visar att när dummyvariabeln läggs till grundregressionen för den likvida 

portföljen, påverkar fortfarande föregående månads residualvarians denna månads 

varains, på enprocents signifikansnivå. Det omvända gäller i de övriga två portföljerna.  

Breusch-Godfreys test ger även här ett testvärde som ligger på en tillfredsställande nivå, 

då det understiger den kritiska nivån på 21,03 för samtliga portföljer.  

Jarque-Bera testet visar att de illikvida och likvida portföljerna har icke normalfördelade 

residualer. Den illikvida portföljen är dock nästan signifikant på femprocentsnivån, då 

den antar ett JB-värde på 6,552, vilket alltså endast är strax över det kritiska värdet 5,99. 

Den likvida portföljen har i det här fallet ett värde på drygt 20, och är alltså betydligt 

mindre normalfördelat. Mellanportföljen har denna gång fått ett JB-värde på endast 

2,483 och residualerna kan därför i denna regression anses vara normalfördelade.  
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5.4 Resultat under uppåtgående trend 

Portföljernas samt AFGX värdeutveckling under den uppåtgående trenden kan ses i 

följande diagram: 

 

Figur 5 - Portföljernas samt AFGX värdeutveckling under uppåtgående trend 

 

Vilket framgår av diagrammet hade en investering i den likvida portföljen gett bäst 

avkastning under de 45 månader som den uppåtgående trenden varade. Vinsten hade 

blivit 279 procent, vilket är en ungefär dubbelt så hög uppgång som AFGX, vilket steg 

med 138 procent. Mellanportföljen utvecklar sig i ett väldigt snarlikt mönster som den 

likvida portföljen fram till de sista sex månaderna, då de börjar utvecklas i olika 

riktning. Mellanportföljen slutar på plus 218 procent, vilket alltså även det är bättre än 

AFGX. Den illikvida portföljen utvecklas sämst även här, en knapp fördubbling av 

portföljvärdet genererar denna portfölj under den uppåtgående trenden på marknaden. 

Närmare bestämt en ökning med 95 procent.  

Sett till portföljernas procentuella ökning har alltså den likvida portföljen under den 

uppåtgående trenden genererat en avkastning som är nästan tre gånger så stor som 

avkastningen i den illikvida portföljen. Värt att notera är även att den illikvida 

portföljen har genererat en avkastning som är betydligt sämre än motsvarande för 

AFGX under samma period, 95 procent mot 138 procent. 
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Vad gäller regressionerna under den uppåtgående trenden får den illikvida portföljen en 

förklaringsgrad      på 0,6 procent, den likvida portföljen 16,8 procent och 

mellanportföljen landar på 12,6 procent. 

Resultat - uppåtgående trend 
   

  
Signifikant (5%) Riktningskoefficient 

  

 
R^2 OH ST β OH ST β ARCH JB 

Likvid 16,8% Nej Ja Nej -0,39 -0,18 0,031 0,405 19,73 

Mellan 12,6% Nej Nej Ja 0,049 -0,007 -0,097 0,973 23,30 

Illikvid 0,6% Nej Nej Nej 0,332 0,002 -0,037 0,574 13,21 
Tabell 6 - Sammanfattning av resultaten av genomförd regression vid uppåtgående trend 

 

Av våra variabler   ,    och   under uppåtgående trend kan vi konstatera att alla 

dessa är långt ifrån signifikanta i vår likvida samt illikvida portfölj, förutom 

storleksvariabeln      vilken i den likvida portföljen är signifikant på enprocentsnivån. 

Den antar där en koefficient på -0,018, vilket således skulle indikera en signifikant 

småbolagseffekt för de mest illikvida aktierna vid en uppåtgående trend. Vad gäller 

mellanportföljens förklarande variabler fortsätter betavärdet att vara statistiskt 

signifikant på fem procents nivå med en negativ koefficient på -0,097. 

Även under den uppåtgående perioden kan multikollinearitet avskrivas för alla 

portföljerna och inte heller någon signifikant heteroskedastisitet föreligger. 

Vårt Durbin-Watson test ger ett värde på 2,262 för den illikvida portföljen, 1,963 för 

den likvida och 2,104 för mellanportföljen och av detta följer att ingen autokorrelation 

föreligger i portföljerna under den uppåtgående trenden. Föregående månads 

residualvarians påverkar enligt ARCH-testet inte denna månads residualer i någon av 

portföljerna under den uppåtgående trenden. 

Vad gäller residualernas normalfördelning genom Jarque-Bera testet kan det konstateras 

att dessa inte heller vid uppåtgående trend visar sig vara normalfördelade på fem 

procents signifikansnivå.  
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5.5 Resultat under nedåtgående trend 

Portföljernas värdeutveckling under den nedåtgående trenden visas i diagrammet nedan: 

 

Figur 6- Portföljernas samt AFGX värdeutveckling under nedåtgående trend 

 

Vilket diagrammet indikerar klarade sig den likvida portföljen bäst vid den nedåtgående 

trenden på Stockholmsbörsen, då den genererat ett minskat portföljvärde på 38 procent. 

AFGX samt mellanportföljen har vid den nedåtgående trendens slutskede ungefär 

halverats i värde, resultatet blev minus 55 procent för AFGX och minus 51 procent för 

mellanportföljen. Den portfölj som gått klart sämst under den nedåtgående börstrenden 

är den illikvida portföljen, med en nedgång i portföljvärdet på 68 procent.  

I den nedåtgående perioden får den illikvida portföljen en förklaringsgrad på 30,3 

procent, den likvida portföljen 26,8 procent och mellanportföljen 7,7 procent. 

Resultat - nedåtgående trend 
   

  
Signifikant (5%) Riktningskoefficient 

  

 
R^2 OH ST β OH ST β ARCH JB 

Likvid 26,8% Nej Nej Ja -0,037 0,001 0,186 0,959 7,87 

Mellan 7,7% Nej Nej Nej 0,983 0,001 -0,129 0,001 36,28 

Illikvid 30,3% Ja Nej Ja 38,053 -0,007 -0,342 0,091 5,95 
Tabell 7 - Sammanfattning av resultaten av genomförd regression vid nedåtgående trend 
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I den illikvida portföljen är både betavärdet och omsättningshastigheten signifikanta 

förklarande variabler med koefficienter på -0,342 respektive 38,053. Båda 

koefficienterna är signifikanta på fem procents signifikansnivå men inte på en procents 

nivå. Eftersom datamaterialet för nedåtgående trend omfattar något färre antal 

observationer krävs ett t-värde på 2,093 för att en variabel ska anses signifikant. I den 

likvida portföljen får endast betavärdet ett signifikant resultat med en koefficient på 

0,186. Mellanportföljen som under de övriga perioderna har en signifikant negativ 

koefficient för betavariabeln får under denna delperiod ingen signifikant förklarande 

variabel. 

Betavärdet påverkar överavkastningen under den nedåtgående trenden på så sätt att en 

ökning på 0,1 leder till att överavkastningen i den illikvida portföljen blir 3,42 procent 

lägre medan motsvarande ökning av betavärdet i den likvida portföljen leder till en ökad 

avkastning med 1,86 procent. Koefficienten för aktiernas omsättningshastighet i den 

illikvida portföljen indikerar att en ökning av omsättningshastigheten med 0,1 

procentenhet leder till en ökad överavkastning på 3,8 procent.   

Inte heller denna gång detekterats multikollinearitet eller heteroskedastisitet i någon av 

portföljerna. 

Durbin-Watsons test ger ett värde på 2,062 för den illikvida portföljen, 1,727 för den 

likvida portföljen och 1,933 för mellanportföljen och det föreligger således ingen 

signifikant autokorrelation för residualerna i någon av portföljerna. ARCH-testet ger här 

ett resultat som är helt insignifikant i den likvida portföljen medan motsvarande 

testvärde för den illikvida portföljen precis är signifikant på 10-procentsnivån. ARCH-

testet för mellanportföljen visar ett starkt signifikant samband även på en så hög nivå 

som 99 procent. 

Jarque-Bera testet visar att residualerna i den illikvida portföljen vid nedåtgående trend 

är signifikant normalfördelad på femprocentsnivån, då testvärdet 5,95 erhålls. Den 

likvida och mellanlikvida portföljen antar här värden på 7,87 respektive 36,281 vilket 

innebär att residualerna inte är normalfördelade. 
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5.6 Regression på skillnaden mellan portföljernas 

förklarande variabler 

Som visats i våra olika diagram skiljer sig utvecklingen i de olika portföljerna åt 

markant. Vad gäller våra regressioner för att förklara skillnaden i överavkastning mellan 

våra olika portföljer kan vi konstaterat att varken skillnaden i storlek     , 

aktieomsättningshastighet      eller marknadsrisk     mellan portföljerna har någon 

statistisk signifikant påverkan på skillnaden i den beroende variabeln, överavkastningen 

      mellan portföljerna.  

De mest signifikanta variablerna är skillnaden i storlek mellan den illikvida och likvida 

portföljen samt skillnaden i omsättningshastigheten mellan den illikvida och 

mellanportföljen, men p-värdena här uppgår dock till hela 45,8 procent respektive 49,6 

procent. Att dra några slutsatser kring riktningskoefficienterna blir därmed också 

meningslöst så vi gör därför inte detta. Vi summerar våra resultat på detta område med 

att konstatera att vi inte kan förklara skillnaden i avkastning mellan våra olika portföljer 

genom skillnaden i de variabler vi använder, då skillnaden mellan dessa inte visar sig 

vara statistiskt signifikant påverkande på skillnaden i avkastning.  

 

5.7 Kompletterande ekonometriska tester 

För att få ytterligare förståelse för vårt datamaterial och vår studie väljer vi att göra 

några mindre tilläggstest på vårt datamaterial. Dessa test kan ses som ett komplement 

till de redan nämnda statistiska och ekonometriska tester vi har genomfört. 

Ett tilläggstest vi genomför är att kontrollera om någon variabel i vår grundregression 

blir signifikant om vi exkluderar en eller två variabler från grundregressionen. Vi 

konstaterar här att ingen ytterligare variabel blir signifikant till följd av att vi plockar 

bort en eller flera variabler ur grundregressionen. Betavariabeln i den mellanlikvida 

portföljen är den enda signifikanta variabeln från grundregressionen och denna fortsätter 

att uppvisa signifikans även vid bortplockandet av variabler. 

Vidare kontrollerar vi med hjälp av ett F-test om den logaritmerade 

omsättningsvariabeln får en signifikant påverkan på förklaringsgraden. Vi jämför här en 
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regression där endast den logaritmerade omsättningsvariabeln ingår, med en regression 

utan någon förklarande variabel. Den logaritmerade omsättningsvariabeln uppvisar 

ingen statistiskt signifikant påverkan på förklaringsgraden. 

Vi utför även ett F-test för att undersöka huruvida våra variabler bidrar till 

grundregressionens förklaringsgrad i nämnvärd utsträckning. Den låga 

förklaringsgraden i den likvida portföljen visar att ingen av våra fyra oberoende 

variabler bidrar tillräckligt mycket till regressionens förklaringsgrad och egentligen inte 

ska vara med. Både den mellanlikvida portföljen samt den illikvida portföljen visar att 

åtminstone en av våra fyra variabler förklarar överavkastningen i dessa porföljer. I den 

låglikvida portföljen är det dummyvariabeln som genererar ett bra F-värde medan det i 

den mellanlikvida portföljen är dummyvariabeln samt beta som ska vara med. 

Slutligen utför vi ett F-test för att undersöka om regressionssambandet är linjärt, eller 

om fallet är så att vissa, eller alla, oberoende variabler även ska vara i kvadrat. Detta test 

ger inte så mycket extra, utan visar endast att storlek i kvadrat ska ingå som en 

förklarande variabel i den höglikvida portföljen. Skulle vi i den höglikvida portföljen 

lägga till storleken i kvadrat som förklarande variabel skulle vi uppnå en förklaringsgrad 

på 11,5 procent, att jämföra med grundregressionens förklaringsgrad på 2 procent. Ett 

värde på    i den likvida portföljen på 22,8 ger i detta fall den högsta överavkastningen. 

I de övriga två portföljerna ska enligt testet ingen av variablerna i kvadrat ingå som 

variabler för att förklara överavkastningen då de ger ett så lågt bidrag till en ökad 

förklaringsgrad.  
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6.Analys 
I den här delen av arbetet ges en djupare analys och diskussion kring vårt resultat. Vi 

sätter det i relation till vad vi på förhand trodde, alltså våra hypoteser. Vi kopplar även 

ihop vårt resultat med relvanta teorier och undersöker hur väl det stämmer överens med 

vad tidigare forskning på området kommit fram till.  

 

6.1 Portföljernas värdeutveckling 

Vilket resultatkapitlet ovan har beskrivit genererar den likvida portföljen klart högst 

avkastning dels under grundperioden, men även vid uppåt- samt nedåtgående trend. 

Detta är givetvis något förvånande, men mest förvånande anser vi vara det faktum att 

den illikvida portföljen har presterat sämst av alla tre portföljer under alla 

marknadsförutsättningar, till och med sämre än ett brett aktieindex som i vårt fall är 

AFGX. Vår hypotes kring våra portföljers värdeutveckling, att den illikvida portföljen 

skulle presterat bäst och den likvida sämst, stämmer således inte överens med vad det 

faktiska resultatet blev. 

Att investera i ett brett aktieindex får ses som, ur ett aktieinvesteringsperspektiv, en 

investering med relativt låg risk. Att investera i illikvida aktier är däremot förknippat 

med en högre risk, vilket just en likviditetspremie avser ge ersättning för. Under vår 

valda undersökningsperiod har alltså en investeringsstrategi som går ut på att ta på sig 

mer risk, genom att investera i aktier med låg aktieomsättningshastighet, för att försöka 

uppnå en högre avkastning inte varit en lönsam strategi. Den investeringsstrategi som ur 

det här investeringsperspektivet anses vara den minst riskfyllda, att investera i de 

aktierna med högst likviditet, skulle under alla typer av marknadstrender genererat klart 

bäst avkastning. Detta gör att det inte går att ifrågasätta vilken investeringsstrategi som 

varit bäst under den undersökta tidsperioden.    

Eftersom den likvida portföljen har genererat en så stadigt högre avkastning under hela 

perioden på 100 månader, jämfört med den illikvida portföljen, kan frågan ställas 

huruvida marknaden verkligen är helt effektiv. Eftersom strategin bygger på redan 

befintlig information gällande vilken aktieomsättningshastighet varje aktie haft under 

föregående månad har det varit möjligt för vem som helst att investera enligt vår 
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undersökta strategi. Visserligen kanske marknaden inte anser att aktiernas 

omsättningshastighet är en helt avgörande faktor för aktiekursen. Faktum är emellertid 

att genom att göra en rangordning av aktiernas inbördes storlek på 

omsättningshastigheten skulle en systematisk överavkastning kunnat åstadkommas. 

Detta genom att investeraren varje månad skulle valt att investera i de tio aktierna som 

var mest likvida föregående månad.  

Detta faktum ter sig givetvis förvånande och vi ska här försöka ge några förklaringar till 

vårt resultat i det avseendet. Vilket vi nämnde tidigare under metodkritik kan viss kritik 

riktas mot att varje portfölj endast består av tio aktier, vilket gör att extremvärden vad 

gäller enskilda aktiers upp- och nedgång en viss månad påverkar portföljens 

värdeutveckling den månaden relativt mycket. Som exempel på detta kan nämnas att 

den mest extrema värdeförändringen för en aktie som ingick i en av våra portföljer var 

Lundin Mining som en enskild månad gick upp med 144 procent, vilket innebar att den 

aktien påverkade hela portföljens utveckling med 14,4 procent i positiv riktning den 

månaden.  

Det kan vara så att vårt valda mått på likviditet egentligen inte är ett så bra mått, vilket 

gör att våra portföljer ur marknadens perspektiv inte består av de mest illikvida samt 

mest likvida aktierna. Som försvar till att vårt valda mått trots allt mäter likviditeten kan 

följande nämnas: Medelvärdet på vårt likviditetsmått, aktieomsättningshastigheten per 

månad, är 35,38 procent för den likvida portföljen och 0,45 procent i den illikvida. 

Motsvarande siffra för mellanportföljen är 4,9 procent. Har ett företag exempelvis 100 

miljoner utestående ”free floating” aktier skulle 35 380 000 av företagets aktier 

omsättas en viss månad om det handlar om en snittaktie i den likvida portföljen. Samma 

siffra, om aktien skulle vara en genomsnittlig aktie i den illikvida portföljen, är att 

450 000 aktier skulle omsättas under en månad. För mellanportföljen skulle 

motsvarande siffra vara 4 900 000 aktier. Denna skillnad, framförallt mellan snittaktien 

i den likvida portföljen och snittaktien i den illikvida portföljen anser vi visa på en 

kraftig skillnad i likviditeten och således risken mellan att investera i de olika 

portföljerna.    

I studien utförd av Jakobsson (2005) där aktielikviditet och marknadstrend undersöks 

finner författaren ett delvis annat resultat än vi, då den likvida portföljen i den 
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undersökningen klarar sig bäst vid en uppåtgående trend och den illikvida portföljen 

klarar sig bäst (går ner minst) i en nedåtgående trend. Detta förklarar författaren bland 

annat med att vid en nedgång ”pratas” det mycket i media om att de stora företagens 

aktier minskar i värde vilket spär på nedgången. De illikvida aktierna tenderar att vara 

mindre företag där en större andel av aktieägarna kan antas vara mer direkt involverade 

i företaget och således har ett mer långsiktig investeringsperspektiv. Dessa aktier tror 

författaren delvis glöms bort vid en kraftig nedgång på börsen. Att de likvida aktierna 

går bäst under en uppåtgående marknad förklaras av Jakobsson (2005) genom att dessa 

haussas upp medan de mindre hamnar i skymundan.  

Vi kan inte identifiera någon tydligt högre risk i aktierna i den likvida portföljen jämfört 

med den illikvida portföljen, vilket skulle kunna motivera den höga avkastningen i den 

likvida portföljen. Då den illikvida portföljen alltid går sämst syns inget tecken på att 

dessa aktier verkar glömmas bort under en nedgång i marknaden vilket Jakobsson 

(2005) menar.  

Vårt resultat tror vi delvis beror på en slump, att just vissa aktier hamnade i respektive 

portföljen och vissa inte. Omsättningshastigheten mellan aktierna i vår rangordning, 

vilket alltså har avgjort om en viss aktie hamnade i en av våra portföljer eller hamnade 

precis utanför skiljer sig ofta marginellt. Skillnaden rör sig om, lite grovt räknat, 

exempelvis 0,5 procentenheter för den likvida portföljen och 0,05 procentenheter för 

den illikvida portföljen. Ser vi till exemplet ovan med ett företag med 100 miljoner 

”free floating” aktier handlar det om 500 000 respektive 50 000 omsatta aktier mer eller 

mindre en viss månad som avgör om aktien hamnar i vår portfölj eller inte.  

Vidare kan en viss diskussion föras gällande att vi beräknar vårt likviditetsmått genom 

att använda antalet ”free floating” aktier. Bommelin och Josefsson (2005) använder sig 

av totalt antal utestående aktier när omsättningshastigheten räknas ut. De finner dock på 

samma sätt som vi, att ingen likviditetspremie existerar på Stockholmsbörsen. Antalet 

”free floating” aktier skiljer sig ibland mycket från det totala antalet utestående aktier i 

de olika företagen. Ibland är ”free floating” aktier samma antal som totalt utestående 

aktier, medan det i vissa fall är så lite som tio procent av totalt antal utestående aktier. 

Skulle vi ha valt totalt antal utestående aktier istället för ”free floating” aktier hade vårt 

aktieomsättningsmått, och till följd av det våra portföljer, i så fall bestått av mer eller 
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mindre helt andra aktier jämfört med nu. Detta leder till att det är viktigt att förstå att 

vårt resultat gällande portföljernas avkastning endast gäller under våra specifika 

förutsättningar och vårt sätt att beräkna variablerna samt sättet portföljerna har satts 

samman på.   

 

6.2 Analys av regressionerna 

Vi kan konstatera att våra grundregressioner alla har en förklaringsgrad      som är 

väldigt låg, mellan 2 procent och 5,7 procent. Denna är något högre för samtliga 

portföljer när vi lägger till dummyvariabeln för januarieffekten, då    stiger till att vara 

mellan 4,9 procent och 14,9 procent. Denna ökade förklaringsgrad beror givetvis på att 

dummyvariabeln är väldigt signifikant i två av de tre portföljerna och signifikant på 

tioprocentsnivån i den tredje portföljen. Vi kan dock konstatera att det är mycket av 

överavkastningen i portföljerna som inte förklaras genom våra regressioner. 

Förklaringsgradens överlag låga värden samt det fåtalet oberoende variabler som är 

signifikanta visar på att våra regressioner är långt ifrån fullständiga. En stor del av vår 

beroende variabel, överavkastningen, tycks påverkas av andra faktorer.    

De oberoende variablernas inbördes påverkan, mätt genom multikollinearitet, visar att 

variablerna inte påverkar varandra i nämnvärd utsträckning i någon av våra 

regressioner. Vi kan även konstatera att heteroskedasticitet genom Whites test samt 

autokorrelation genom Durbin-Watsons test i samtliga genomförda regressioner antar 

värden som gör att vi vet att någon autokorrelation i residualvärderna inte förekommer i 

någon av våra regressioner. Det faktum stärker kvaliteten på vårt datamaterial.  

Autokorrelationen i residualvariansen mätt genom ARCH-test uppvisar något olika 

resultat för våra tre portföljer. För den likvida portföljen är denna autokorrelation klart 

signifikant på femprocentsnivån för de båda regressionerna som sträcker sig över hela 

grundperioden, vilket indikerar att ett klusterformat mönster bör urskiljas i detta 

datamaterial. Det innebär således att detta datamaterial i det här avseendet är behäftat 

med något mer negativa egenskaper. Det samma gäller även för den mellanlikvida 

portföljen vid nedåtgående trend. Dock är detta tidsintervall något kortare, vilket gör att 
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det blir svårare att uttala sig om det. För portföljerna under de övriga tidsperioderna 

existerar ingen autokorrelation i residualvariansen. 

Breusch-Godfreys test, vilket alltså är något mer omfattande jämfört med Durbin-

Watsons test eftersom det är ett korrelationstest av en högre ordning, ger samma resultat 

som Durbin-Watsons test. När vi använder oss av tolv laggade månadsresidualer får vi 

för alla våra regressioner som omfattar grundperioden ett testvärde som ligger precis 

under 20, vilket är något lägre än den kritiska nivån på 21,03. Ingen överdrivet hög 

korrelation mellan residualerna förekommer i vårt material, vilket stärker pålitligheten. 

Vi har av förklarliga skäl inte valt att utföra Breusch-Godfreys test på delperioderna, då 

ett borttagande av tolv observationer som lagget leder till ger oss så få observationer.  

Residualernas normalfördelning, vilken vi mätt genom Jarque-Bera testet med hjälp av 

skewness och kurtosis, visar på att större delen av vårt datamaterial, tio av tolv 

regressioner har icke normalfördelade residualer. De flesta av våra regressioner 

genererar residualer som har en positiv skevhet. Det innebär således att medelvärdet 

oftast är större än typvärdet samt medianen. Fler extrema positiva värden än negativa 

finns således i vårt datamaterial. Sett till hela grundperioden utan dummy har den 

mellanlikvida portföljen högst skewness vilken uppgår till 0,84 medan den likvida har 

ett värde på 0,784 och den illikvida på 0,612. Samma rangordning gäller när vi 

undersöker värdet för kurtosis. Detta innebär att sammantaget som snitt av varje 

portföljs samtliga regressioner att det är mellanportföljen som har mest icke-

normalfördelade residualerna medan den illikvida uppvisar bäst värde för residualernas 

normalfördelning när hänsyn tas till samtliga regressioner.  

Vilket vi nämnde i resultatet visade sig alla de oberoende variablerna vara mer eller 

mindre stationära. Det är endast betavariabeln     i den illikvida portföljen som tycks 

följa en något nedåtgående trend, om än endast i väldigt liten utsträckning. Vidare 

gällande betavariabeln     kan det nämnas att medelvärdet tenderar att minska ju mer 

illikvid portföljen blir. Betavärdet     gällande den likvida portföljen tenderar att ha ett 

värde något högre än 1,0 medan mellanportföljen ligger jämnare kring 1,0 och den 

illikvida över hela tidsserien antar ett värde på något under 1,0. Detta skulle då indikera 

att den likvida portföljen innehåller något högre marknadsrisk, om än i snitt endast 

relativt lite högre. Skillnaden i betavärde kan bero på att den illikvida portföljen 
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innehållit fler aktier där vi har varit tvungna att räkna fram betavärdet på ett alternativt 

sätt
5
. Även om det i verkligheten skulle vara så att den likvida portföljen har ett högre 

betavärde kan detta långt ifrån förklara skillnaden mellan portföljernas avkastning, då 

den det högre betavärdet endast bidrar till en marginellt högre förväntad avkastning 

enligt exempelvis CAPM, se avsnitt 3.1.   

 

6.3 Omsättningshastighet samt likviditetspremie 

En viktig faktor vi undersöker i det här arbetet är likviditetspremien samt dess 

eventuella existens och egenskaper. Vår utgångspunkt har varit att det existerar en 

likviditetspremie på Stockholmsbörsen, vilket enligt teorin skulle innebära att genom att 

investera i vad som betraktas som relativt sett illikvida aktier förväntas en högre 

avkastning uppnås jämfört med att investera i likvida aktier. Detta som en ersättning för 

risken med att investera i relativt sett illikvida aktier. Vi kan dock konstatera att redan 

när portföljernas värdeutveckling beräknas framgår det att våra portföljer har utvecklats 

helt motsatt mot vad vi trodde från början.  

Omsättningshastigheten      är vårt valda mått för att visa på att ökad likviditet 

minskar portföljavkastningen. Vår hypotes gällande riktningskoefficienten för 

omsättningshastighetens påverkan på överavkastningen i våra portföljer var att den 

skulle vara negativ. Vidare hade vi som hypotes att likviditetspremien skulle följa ett 

konkavt mönster, alltså att riktningskoefficienten för    skulle vara mer negativ ju mer 

likvid portföljen är, vilket viss tidigare forskning påvisat, se exempelvis Amihud och 

Mendelson (1986) samt Hu (1997).  

Vi kan dock konstatera att resultatet för våra portföljer visar att riktningskoefficienten 

för    är positiv i den illikvida och mellanlikvida portföljen medan den är negativ i den 

likvida. Detta visar att inget tydligt samband går att påvisa. Detta faktum indikerar 

således att en högre likviditet leder till en högre avkastning i två av våra portföljer under 

grundperioden, alltså tvärtemot en likviditetspremies egenskaper. Detta gäller även 

under uppåt- samt nedåtgående trend. Det bör nämnas att likviditetens påverkan på 

                                                             
5 Se avsnitt 4.6.4 angående hur vi har beräknat betavärdet. 
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portföljavkastningen är långt ifrån signifikant på femprocentsnivån i någon av våra 

portföljer, vilket gör det svårt att uttala sig med säkerhet. 

Det konkava mönstret som bland annat Amihud och Mendelson (1986), Hu (1997) samt 

Marshall och Young (2003) fann vid respektive studie anger att den genomsnittliga 

månatliga överavkastningen är högre ju mer illikvid en portfölj är, vilket skapar dess 

konkava mönster, se avsnitt 3.3. Vi får för våra tre portföljer ett samband som är 

tvärtom, där medelportföljavkastningen är som högst i den likvida portföljen, plus 2,10 

procent per månad och sedan följer ett sjunkande samband där den är plus 1,016 procent 

per månad för mellanportföljen och plus 0,254 procent för den illikvida portföljen per 

månad. Detta samband visas i följande graf: 

 

Figur 7 - Sambandet mellan månadsavkastning och likviditet för våra tre portföljer (Jfr. med en del tidigare 
studiers konkava samband, vilket illustreras i avsnitt 3.3) 

 

Vårt resultat gällande likviditetspremiens existens på aktiemarknaden i Sverige stämmer 

således inte med vad tidigare studier på utländska aktiemarknader har kommit fram till. 

Resultatet överrensstämmer dock med tidigare studier gjorda på den svenska 

aktiemarknaden, vilka har visat på att ett samband mellan likviditet och avkastning inte 

går att påvisa. Bland annat Bommelin och Josefsson (2005) konstaterade att 

riktningskoefficienten för    var postiv vilket gjorde att de, liksom vi, helt kunde 

utesluta ett konkavt mönster för likviditetspremien. Även Fackle Fornius, Huhmarniemi 

och Lindberg (2001) konstaterar att inget samband finns mellan aktieavkastning och 

omsättningshastighet på Stockholmsbörsen, vilket stämmer överens med vårt resultat.  
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6.4 Storlek 

Vad gäller storleksvariabeln      avsåg vi att undersöka vår hypotes att de månader 

portföljerna innehåller företag med ett relativt sett mindre börsvärde så går 

värdeutvecklingen bättre. Vi ville alltså undersöka om riktningskoefficienten var 

negativ, vilket om så var fallet skulle indikera existensen av en småbolagseffekt. 

Resultatet av våra regressioner klargör dock att storleken som en förklarande variabel 

till portföljernas överavkastning är kraftigt insignifikant. På grund av att variabeln är 

insignifikant kan vi inte uttala oss om dess påverkan på portföljernas överavkastning 

och således heller inte uttala oss om småbolagseffektens eventuella existens. Det kan 

visserligen nämnas att koefficienten är negativ i alla portföljer under grundperioden.  

 

6.5 Betavärde 

Betavärdet     ger ett resultat som går helt emot vad man enligt teorin kan förvänta sig 

samt med vad vår hypotes var. Vi utgick från att ett högre betavärde, alltså en högre 

marknadsrisk skulle leda till en högre överavkastning i våra portföljer. Våra 

regressioner resulterade dock i det motsatta, då riktningskoefficienten för den 

mellanlikvida samt den illikvida portföljen är negativ medan den är positiv i den 

likvida. En högre marknadsrisk i två av portföljerna leder alltså till en lägre 

överavkastning.  

Faktum är att just betavärdet var den enda oberoende variabeln under grundperioden 

som var signifikant på femprocentsnivån, i den mellanllikvida portföljen. Det 

framkomna resultatet är något som vi ställer oss högst förvånade till. Eventuellt kan 

resultatet ha att göra med att betavärdena för aktierna inte helt stämmer med 

verkligheten, då vissa aktier har bristande data vilket gjorde att vi fick använda ett 

alternativt sätt för att beräkna betavärdet för dem, vilket framgick i avsnitt 4.6.4.   

 

6.6 Januarieffekt 

Ser vi till januarieffekten, vilken vi har mätt genom att lägga till en dummyvariabel     

under månaden januari kan vi konstatera att denna anomali på aktiemarknaden visar sig 
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tydligt i vårt datamaterial. Vår hypotes att riktningskoefficienten skulle vara positiv för 

våra portföljer stämmer med resultatet från våra regressioner. Dummyvariabeln är 

kraftigt signifikant, signifikant på enprocentsnivån, i både mellanportföljen samt den 

illikvida portföljen. I den likvida portföljen är den signifikant på tioprocentsnivån, vilket 

är en högre signifikans än flertalet av våra andra variabler under grundperioden. Faktum 

är att om man endast skulle investerat under de åtta januarimånaderna som vårt 

datamaterial omfattar skulle en investering i den illikvida portföljen ha genererat högst 

avkastning, se Appendix. Detta är en ett avvikande mönster då den portföljen under 

samtliga andra undersökningsperioder skulle presterat klart sämst.   

Den överlag tydliga signifikansen hos januarieffekten stämmer överens med vad 

tidigare forskning konstaterat, att aktieavkastningen tenderar att vara högre under 

januari månad jämfört med övriga månader. Eleswarapu och Reingaum (1993) visade i 

sin studie att likviditetspremien endast är signifikant under januari, vilket är liknande 

vårt resultat och vi kan därför dra snarlika slutsatser.  

 

6.7 Analys av kompletterande ekonometriska tester 

I vårt kompletterande RESET-test får vi som tidigare nämnts ett signifikant värde för 

storleksvariabeln i den likvida portföljen vilket antyder att storleksvariabeln kvadrerad 

bör ingå i den regressionen. Anmärkningsvärt i vårt fall är att koefficienterna här får 

värdena 0,914 för    och -0,02 för    . Detta resultat antyder att det finns en optimal 

storleksvariabel som maximerar avkastningen, vilket visas i grafen nedan. 
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Figur 8 - Optimal företagsstorlek i den likvida portföljen 

 

Vad gäller vårt andra kompletterande test där vi plockar bort variabler ur regressionen 

får vi ingen ytterligare signifikant variabel vid någon ny variant av regressionen och vi 

konstaterar att vi inte hade kunnat göra en bättre regression genom en annan 

kombination av våra variabler i grundregressionen. 

Vårt sista kompletterande test där vi gör en regression med logaritmerad 

omsättningsvariabeln uppvisar ingen signifikans. Denna variabel ger därför inget bättre 

resultat och ska inte ingå i regressionen. 
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7. Slutsats och vidare forskning 
Här ges en summering av vad vi kommit fram till i det här arbetet. Vår analys kopplas 

ihop med det inledande syftet och frågeställningarna. Vi kommer även ge förslag på 

vidare forskning som kan utföras för att ta vid utgångspunkten i den här studien samt 

hur en ny studie angående likviditet och avkastning kan utföras på ett annorlunda sätt.  

 

7.1 Slutsats 

Vår första slutsats blir att vi kan konstatera att det inte hade varit en lönsam strategi att 

investera i en portfölj med relativt sett illikvida aktier under vår undersökningsperiod, 

2003-09-01 till 2011-12-31, på Stockholmsbörsen. Ingen av våra oberoende variabler 

kan, i tillräcklig utsträckning, förklara skillnaden i portföljutvecklingen jämfört mot 

index. Vi kan konstatera att det inte existerar någon likviditetspremie på 

Stockholmsbörsen under vår undersökningsperiod och det finns således ingen anledning 

att ta på sig den extra risken som låg likviditet, enligt teorin, medför.  

Under grundperioden utan dummyvariabeln är det endast betavariabeln som är 

signifikant på femprocentsnivån, dock endast i en av våra portföljer, vilket gör att vi 

inte kan dra några generella slutsatser för alla aktier. Januaridummyn var den mest 

signifikanta variabeln, då den var signifikant på enprocentsnivån i mellanportföljen och 

i den illikvida portföljen. Koefficienten för januaridummyn ökar med en minskad 

likviditet, vilket skulle innebära att ju mer illikvida aktierna är desto mer överavkastning 

ger de i januari.  

Under de olika marknadstrenderna finner vi samma mönster vad gäller portföljernas 

värdeutveckling, som under hela undersökningsperioden. Inte heller i de här fallen 

existerar det således någon likviditetspremie. Betavariabeln är den mest återkommande 

signifikanta variabeln under de olika marknadstrenderna, dock har den olika tecken 

framför riktningskoefficient i de olika portföljerna och det blir således svårt att dra 

några slutsatser kring det resultatet. Storleksvariabeln samt omsättningsvariabeln är 

endast signifikant i var sin trendportfölj och vi kan därför inte dra några generella 

slutsatser för samtliga aktier på marknaden.  
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Förklaringsgraden är genomgående väldigt låg i våra regressioner, framför allt i 

grundregressionerna. Det innebär att det är mycket som inte förklaras av våra oberoende 

variabler. Vad gäller datamaterialets egenskaper kan vi konstatera att det påverkar 

resultatets tillförlitlighet negativt i viss utsträckning då residualerna exempelvis inte är 

normalfördelade enligt Jarque-Beras test. Vårt ARCH-test och Whites test (se 

Appendix) visar att ingen autokorrelation verkar föreligga i någon särskilt stor 

utsträckning vilket är positivt för datamaterialet.  

Vi kan även se att en förklarande variabel i kvadrat inte bidrar till en signifikant högre 

förklaringsgrad förutom storlek i kvadrat i den likvida portföljen. I den portföljen finns 

det en signifikant optimal portföljstorlek då grundformen och den kvadrerade formen på 

variabeln hade olika tecken.  

 

7.2 Vidare forskning 

Vi har inte funnit bevis för att det existerar en likviditetspremie med vårt likviditetsmått 

under tidsperioden 2003-09-01 till 2011-12-31. Ett förslag till vidare forskning kan vara 

att använda sig av ett eller flera andra likviditetsmått vid en ny studie på den svenska 

aktiemarknaden, då det i huvudsak är aktieomsättningshastigheten som har använts 

hittills.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att utöka tidsperioden till exempelvis 20 år för 

att datamaterialet inte ska bli utsatt för kraftiga marknadssvängningar. Det skulle även 

vara intressant att sätta ihop fler portföljer, så att en större del av Stockholmsbörsens 

aktier ingår i undersökningen.  

Ytterligare en variant av studie är att jämföra olika marknadsplatser mot varandra, 

exempelvis Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget. För att undersöka om det 

tydligare går att finna ett samband mellan likviditet och avkastning på någon av dem.  
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Appendix 1  

Durbin-Watsons test 

Formeln för att beräkna testvärdet för Durbin-Watsons test ser ut enligt följande: 

  
          

 

   
  

För att få fram värdet på   beräknas summan av skillnaden mellan värdet på 

residualerna vid tidpunkt två och tidpunkt ett i kvadrat            
   dividerat på 

summan av residualen i tidpunkt ett i kvadrat     
  . Enligt Andersson, Jorner och 

Ågren (2007) ligger vanligtvis värdet på   mellan 0 och 4
6
. Då testvärdet för   ligger 

nära 2 anses residualerna inte vara autokorrelerade. När värdet på   är mindre än 1 råder 

det en signifikant positiv autokorrelation och när värdet är större än 3 råder en 

signifikant negativ autokorrelation. Dessa värden gäller inte strikt, utan bör ses som 

approximativa värden.  

                          

                            

                            

Positiv autokorrelation innebär att det finns en tydlig trend i residualvärdena, 

exempelvis att de följer ett konkavt mönster. Negativ autokorrelation innebär att ett 

tydligt mönster går att urskilja i residualvärdena under tidsserien.  

 

Heterokedasticitet genom Whites test 

Ett annat test som är av intresse att utföra när det gäller multipla regressionsanalyser är 

Whites test, vilket förklaras i detalj i White (1980). Whites test används för att 

                                                             
6 För en närmare matematisk förklaring se s. 183-185 i Andersson, Jorner och Ågren (2007) eller annan 

statistikbok. 
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undersöka om heteroskedasticitet går att påvisa. Heteroskedasticitet innebär att vi 

undersöker om residualernas varians är konstant över tiden eller inte, oavsett vilket 

värde den förklarande variabeln har. Genom Whites test undersöks om nollhypotesen, 

att samtliga koefficienter är skiljda från noll ska accepteras eller förkastas. Förkastas 

nollhypotesen existerar heteroskedasticitet. För att utföra Whites test ställs en ny 

regressionsmodell upp där grundregressionens residualer i kvadrat,   , sätts som 

beroende variabel medan de förklarande variablerna omsättningshastighet     , beta 

    och storlek     , samt dessa i kvadrat och de parvisa produkterna mellan dem är 

oberoende variabler. Formeln för Whites test i vårt fall ser då utifrån grundregressionen 

ut enligt följande (vi får egentligen en ny regression för varje portfölj): 

 

                       
           

        

                 

 

Det värde vi är intresserade av är förklaringsgraden,     , i den nya regressionen 

eftersom förklaringsgraden multiplicerat med antalet observationer blir testvärdet för 

den utförda regressionen,      .  

För att avgöra huruvida det råder heteroskedasticitet krävs ett kritiskt gränsvärde. Det 

värdet bestäms utifrån dels vilken signifikansnivå som väljs samt antalet frihetsgrader i 

den genomförda regressionen. När dessa två faktorer är bestämda hämtas det kritiska 

värdet från en chi2-tabell. Gränsvärdet för datamaterialet gällande hela grundperioden 

vid femprocents signifikansnivå blir 16,92, då regressionen har nio frihetsgrader. Om 

regressionens framräknade testvärde understiger den kritiska gränsen innebär det att 

ingen heteroskedasticitet återfinns enligt Whites test, nollhypotesen accepteras således. 

Överstiger       gränsvärdet innebär det att någon, eller flera, av 

riktningskoefficienterna är skiljda från noll och således att heteroskedasticitet existerar.    
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Multikollinearitet 

Ett problem som kan uppstå när multipel regressionsanalys används där flera 

förklarande variabler används, är att vissa av dem kan vara mer eller mindre inbördes 

korrelerade. Detta kallas för multikollinearitet, vilket bland annat beskrivs i Anderson, 

Jorner och Ågren (2007). När ett starkt samband råder mellan två förklarande variabler 

minskar säkerheten för variablernas respektive riktningskoefficient, då flera variabler 

förklarar samma sak. Detta trots att det i verkligheten eventuellt endast är en av dem 

som signifikant påverkar den beroende variabeln. Läggs allt fler förklarande variabler 

till regressionen ökar oftast förklaringsgraden, vilket då vanligtvis sker på bekostnad av 

en minskad säkerhet gällande regressionskoefficienternas verkliga påverkan på den 

beroende variabeln. Enligt Anderson, Jorner och Ågren (2007) är det därför viktigt att 

endast ha med de variabler som väsentligt anses förklara den beroende variabeln.  

Vilket har framgått tidigare omfattar vår grundregression tre förklarande variabler, vilka 

är omsättningshastighet     , storlek      och betavärde    . De tre nämnda är rent 

logiskt variabler som bör påverka den beroende variabeln, överavkastningen      . Vi 

har undersökt huruvida det råder multikollinearitet mellan våra förklarande variabler. 

Ett enkelt sätt att påvisa om multikollinearitet existerar är att beräkna 

korrelationskoefficienterna mellan de förklarande variablerna. En hög korrelation, ofta 

används 0,9 som gräns, mellan två variabler innebär således att de i för hög utsträckning 

är korrelerade med varandra. Ett något mer sofistikerat sätt är att använda det statistiska 

VIF-testet, Variance Inflation Factor. VIF-testet beräknas på följande sätt:  

    
 

    
 

I testet är      förklaringsgraden mellan en av de oberoende variablerna från 

grundregressionen och de andra oberoende variablerna. Värdet på      erhålls genom 

att nya regressionsanalyser utförs för respektive portfölj. För vårt datamaterial ser det ut 

enligt följande då exempelvis omsättningshastigheten (  ) sätts som beroende variabel 

och beta     samt storlek      är oberoende variabler: 
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Ett vanligt gränsvärde som används är att VIF-värdet inte får överstiga 10, enligt bland 

annat O’Brien (2007). Ett VIF-värde på högst 10 motsvarar ett   -värde på max 90 

procent. Överstigs ett VIF-värde på 10 anses multikollinearitet existera hos våra 

oberoende variabler. Skulle det visa sig att någon oberoende variabel har för högt VIF-

värde kommer vi ställa upp en ny multipel regression där en variabel utesluts och 

undersöka vad den nya regressionen ger för resultat.    
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Appendix 2 

Marknadslikviditet 

 

 

Figur 9 - LN Indexomsättning gällande OMXSPI under grundperioden 
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Januarieffekt: portfölj- samt indexutveckling under 

januari 

 

 

Figur 10 - Januarieffekt för våra portföljer samt AFGX 
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Stationäritet för storleksvariabeln (ST) 

 

 

 

 

Figur 11 - Stationäritet storleksvariabel (LN Storlek) 
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Stationäritet för betavärdet (β) 

 

 

 

Figur 12 - Stationäritet betavariabeln 
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Stationäritet för aktieomsättningshastigheten (OH) 

 

 

 

Figur 13 - Stationäritet aktieomsättningshastighetsvariabel 
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Appendix 3 
 

 

 

Portfölj Jarque-Bera test White's test R^2 - regression 

Multikolli

nearitet VIF-värden 

  n kurtosis 

Skewn

-ess 

JB-

värde R^2 

Test 

värde Förklaringsgrad 

Durbin-

Watson Storlek Omsättning Beta 

Dummy- 

variabel 

Likvid hela utan dummy 100 3.948 0.784 13.989 0.123 12.3 0.02 1.667 1.035 1.016 1.027   

Likvid hela med dummy 100 4.468 0.819 20.159 0.139 13.9 0.049 1.693 1.106 1.028 1.027 1.076 

Likvid upptrend 45 0.094 0.721 19.733 0.212 9.54 0.168 1.963 1.015 1.133 1.128   

Likvid nedtrend 20 0.091 0.496 7.872 0.67 13.4 0.268 1.727 1.18 1.158 1.035   

Illikvid hela utan dummy 100 2.147 0.612 9.274 0.046 4.6 0.022 2.239 1.078 1.071 1.009   

Illikvid hela med dummy 100 2.992 0.627 6.552 0.07 7 0.149 2.135 1.158 1.1 1.011 1.133 

Illikvid upptrend 45 2.983 1.327 13.208 0.182 8.19 0.006 2.262 1.794 1.776 1.229   

Illikvid nedtrend 20 0.387 -0.281 5.953 0.224 4.48 0.303 2.062 1.654 2.116 1.42   

Mellanlikvid hela utan dummy 100 5.137 0.84 30.788 0.054 5.4 0.057 2.237 1.001 1.001 1.001   

Mellanlikvid hela med dummy 100 2.844 0.378 2.483 0.181 18.1 0.123 2.223 1.01 1.042 1.019 1.065 

Mellanlikvid upptrend 45 -0.511 -0.156 23.296 0.206 9.27 0.126 2.104 1.025 1.009 1.022   

Mellanlikvid nedtrend 20 8.074 2.109 36.281 0.248 4.96 0.077 1.933 1.02 1.075 1.059   

Tabell 8 - Ekonometriska testresultat 
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Portfölj Riktningskoefficienter t-värden p-värde 

  Storlek Omsättning 

      

Beta 

Dum-

my Storlek 

Omsättn

ing 

     

Beta 

Dum-

my Storlek 

Omsät

tning 

       

Beta 

Dum-

my 

Likvid hela utan 

dummy -0.005 -0.038 0.025   -0.731 -0.801 0.887   0.467 0.425 0.378   

Likvid hela med 

dummy -0.002 -0.03 0.026 0.028 -0.282 -0.623 0.92 1.693 0.778 0.535 0.36 0.094 

Likvid upptrend -0.18 -0.39 0.031   -2.757 -0.92 0.958   0.009 0.363 0.344   

Likvid nedtrend 0.001 -0.037 0.186   0.426 -0.439 2.296   0.676 0.666 0.036   

Illikvid hela utan 

dummy 

6.74E-

05 2.977 -0.3   0.018 1.237 -0.665   0.985 0.219 0.508   

Illikvid hela med 

dummy -0.003 1.584 -0.023 0.073 -0.967 0.693 -0.547 3.765 0.336 0.49 0.586 

0.000

1 

Illikvid upptrend 0.002 0.332 -0.037   0.166 0.065 -0.415   0.869 0.948 0.68   

Illikvid nedtrend -0.007 38.053 -0.342   -0.875 2.195 -2.314   0.394 0.043 0.034   

Mellanlikvid 

hela utan 

dummy -0.001 0.228 -0.098   -0.286 0.673 -2.31   0.776 0.503 0.023   

Mellanlikvid 

hela med 

dummy -0.002 0.051 -0.084 0.046 -0.542 0.152 -2.009 2.664 0.589 0.879 0.047 0.009 

Mellanlikvid 

upptrend -0.007 0.049 -0.097   -1.288 0.14 -2.188   0.205 0.889 0.034   

Mellanlikvid 

nedtrend 0.001 0.983 -0.129   0.083 0.647 -0.783   0.935 0.527 0.445   

Tabell 9 - Riktningskoefficienter samt signifikansnivåer 
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Portfölj Breusch-Godfrey Arch-test 

  n R^2 n*R^2 t-värde p-värde 

Likvid hela utan dummy 88 0.213 18.744 2.57 0.012 

Likvid hela med dummy 88 0.225 19.8 2.804 0.006 

Likvid upptrend 88     -0.842 0.405 

Likvid nedtrend 88     -0.052 0.959 

Illikvid hela utan dummy 88 0.202 17.776 -0.01 0.992 

Illikvid hela med dummy 88 0.199 17.512 -0.095 0.924 

Illikvid upptrend 88     -0.567 0.574 

Illikvid nedtrend 88     1.79 0.091 

Mellanlikvid hela utan dummy 88 0.146 12.848 1.231 0.221 

Mellanlikvid hela med dummy 88 0.161 14.168 1.394 0.167 

Mellanlikvid upptrend 88     -0.034 0.973 

Mellanlikvid nedtrend 88     9.648 < 0.001 
Tabell 10 - Ekonometriska testresultat 

Portfölj Riktningskoefficienter t-värden p-värde 

  Δstorlek Δomsättning Δmarknadsrisk Δstorlek Δomsättning Δmarknadsrisk Δstorlek Δomsättning Δmarknadsrisk 

illikvid - likvid -0.003 -0.029 -0.003 -0.745 -392 -0.097 0.458 0.696 0.923 

illikvid - mellan -0.002 -0.337 -0.008 -0.43 -0.683 -0.209 0.668 0.496 0.835 

mellan - likvid 0.002 0.013 0.005 0.298 0.195 0.189 0.766 0.846 0.851 
Tabell 11 - Jämförelse mellan portföljerna 

 

 



XIII 
 

 

 

Höglikvid hela perioden Låglikvid hela perioden Mellanlikvid hela perioden 

  Storlek Omsättning Beta   Storlek Omsättning Beta   Storlek Omsätnting Beta 

Storlek 1 -0.1121 -0.1521 Storlek 1 0.2547 0.0836 Storlek 1 -0.0187 0.0238 

Omsättning -0.1121 1 0.0713 Omsättning 0.2547 1 

-

0.0189 Omsättning 

-

0.0187 1 0.0249 

Beta -0.1521 0.0713 1 Beta 0.0836 -0.0189 1 Beta 0.0238 0.0249 1 

Höglikvid upptrend Låglikvid upptrend Mellanlikvid upptrend 

  Storlek Omsättning Beta   Storlek Omsättnting Beta   Storlek Omsätnting Beta 

Storlek 1 -0.0863 0.0547 Storlek 1 0.5816 0.2097 Storlek 1 -0.0709 

-

0.1351 

Omsättning -0.0863 1 0.3264 Omsättning 0.5816 1 

-

0.1851 Omsättning 

-

0.0709 1 

-

0.0501 

Beta 0.0547 0.3264 1 Beta 0.2097 -0.1851 1 Beta 

-

0.1351 -0.0501 1 

Höglikvid nedtrend Låglikvid nedtrend Mellanlikvid nedtrend 

  Storlek Omsättning Beta   Storlek Omsättning Beta   Storlek Omsättning Beta 

Storlek 1 -0.2355 -0.4666 Storlek 1 0.5744 0.0438 Storlek 1 -0.1279 

-

0.0296 

Omsättning -0.2355 1 -0.0523 Omsättning 0.5744 1 0.4690 Omsättning 

-

0.1279 1 

-

0.2277 

Beta -0.4666 -0.0523 1 Beta 0.0438 0.4690 1 Beta 

-

0.0296 -0.2277 1 
Tabell 12 - Korrelationsmatris 
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R^2 grundreg: 0.049 

     Höglikvid R^2 utan: R^2: r n k F-test Gränsvärde 5 % Signifikant 

Alla variabler 0 4 100 4 1.223711882 2.4675 Nej 

Storlek 0.048 1 100 4 0.099894848 3.9412 Nej 

Omsättning 0.045 1 100 4 0.39957939 3.9412 Nej 

Beta 0.04 1 100 4 0.899053628 3.9412 Nej 

Dummy 0.02 1 100 4 2.896950578 3.9412 Nej 

        

 

R^2 grundreg: 0.149 

     Låglikvid R^2 utan: R^2: r n k F-test Gränsvärde 5 % Signifikant 

Alla variabler 0 4 100 4 4.158343126 2.4675 Ja 

Storlek 0.14 1 100 4 1.004700353 3.9412 Nej 

Omsättning 0.144 1 100 4 0.558166863 3.9412 Nej 

Beta 0.146 1 100 4 0.334900118 3.9412 Nej 

Dummy 0.022 1 100 4 14.17743831 3.9412 Ja 

        

 

R^2 grundreg: 0.123 

     Mellanlikvid R^2 utan: R^2: r n k F-test Gränsvärde 5 % Signifikant 

Alla variabler 0 4 100 4 3.330957811 2.4675 Ja 

Storlek 0.12 1 100 4 0.324971494 3.9412 Nej 

Omsättning 0.123 1 100 4 0 3.9412 Nej 

Beta 0.086 1 100 4 4.007981756 3.9412 Ja 

Dummy 0.057 1 100 4 7.149372862 3.9412 Ja 
Tabell 13 - F-test med exkluderade variabler 

 

 



XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R^2 alla variabler: 0,123 

     Höglikvid R^2 utan: R^2: r n k F-test Gränsvärde 5 % Signifikant 

Alla kvadrerade variabler 0,02 3 100 6 3,64082098 2,7025 Ja 

Storlek^2 0,024 1 100 6 10,4982896 3,9435 Ja 

Omsättning^2 0,122 1 100 6 0,10604333 3,9435 Nej 

Beta^2 0,116 1 100 6 0,74230331 3,9435 Nej 

        

 
R^2 alla variabler: 0,047 

     Låglikvid R^2 utan: R^2: r n k F-test Gränsvärde 5 % Signifikant 

Alla kvadrerade variabler 0,022 3 100 6 0,81322141 2,7025 Nej 

Storlek^2 0,031 1 100 6 1,5613851 3,9435 Nej 

Omsättning^2 0,046 1 100 6 0,09758657 3,9435 Nej 

Beta^2 0,037 1 100 6 0,97586569 3,9435 Nej 

        

 
R^2 alla variabler: 0,104 

     Mellanlikvid R^2 utan: R^2: r n k F-test Gränsvärde 5 % Signifikant 

Alla kvadrerade variabler 0,057 3 100 6 1,62611607 2,7025 Nej 

Storlek^2 0,103 1 100 6 0,10379464 3,9435 Nej 

Omsättning^2 0,067 1 100 6 3,84040179 3,9435 Nej 

Beta^2 0,096 1 100 6 0,83035714 3,9435 Nej 

Tabell 14 - Reset-test 
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t-värde p-värde 

Höglikvid med: R^2: Beta Storlek Omsättning Beta Storlek Omsättning 

beta 0,009 0,958     0,34     

storlek 0,006   -0,792     0,43   

omsättning 0,004     -0,661     0,51 

beta + storlek 0,014 0,845 -0,653   0,4 0,515   

beta + omsättning 0,015 1,006   -0,731 0,317   0,466 

storlek + omsättning 0,012   -0,87 -0,754   0,387 0,453 

        

  
t-värde p-värde 

Låglikvid med: R^2: Beta Storlek Omsättning Beta Storlek Omsättning 

beta 0,005 -0,692     0,491     

storlek 0,001   0,289     0,773   

omsättning 0,017     1,309     0,194 

beta + storlek 0,006 -0,715 0,347   0,476 0,729   

beta + omsättning 0,022 -0,67   1,292 0,505   0,199 

storlek + omsättning 0,017   -0,043 1,27   0,966 0,207 

        

  
t-värde p-värde 

Mellanlikvid med: R^2: Beta Storlek Omsättning Beta Storlek Omsättning 

beta 0,052 -2,319     0,022     

storlek 0,001   -0,347     0,729   

omsättning 0,004     0,61     0,543 

beta + storlek 0,053 -2,3 -0,3   0,024 0,765   

beta + omsättning 0,057 -2,329   0,682 0,022   0,497 

storlek + omsättning 0,005   -0,335 0,601   0,739 0,549 
Tabell 15 - Test med en och två oberoende variabler istället för alla tre 
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Regression med endast ln(OH) R^2: r n k F-test Gränsvärde 5 % Signifikant 

Höglikvid 0,004 1 100 1 0,3935743 3,938 Nej 

Låglikvid 0,033 1 100 1 3,34436401 3,938 Nej 

Mellanlikvid 0,038 1 100 1 3,87110187 3,938 Nej 
Tabell 16 - Test med ln(OH) som förklarande variabel 
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Värdeutveckling för våra portföljer samt AFGX (sept -03 till dec -11) 

 
                Figur 14 - Portföljernas samt AFGX värdeutveckling under hela perioden 
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Residualvarians för hela undersökningsperioden 
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De tio mest frekvent förekommande aktierna i den likvida samt illikvida portföljen 
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