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Abstract 
Title:  Overreaction on the Stockholm Stock Exchange 

Authors: Eric Berg & Alfred Bergström 

Supervisor: Bo Sjö 

Background: In the 1960’s, when psychologists Amos Tversky and Daniel Kahneman 
compared their cognitive models of decision-making under risk and 

uncertainty with economic models of rational behavior a new field within 

modern financial economics was born. Theories within behavioural 

finance have since tried to explain financial anomalies that pointed 

towards inefficient markets. One such anomaly is the overreaction 

hypothesis and was first proposed by De Bondt & Thaler in 1985. It 

states that investors overreact to new information and that security prices 

will therefore “overshoot” their fundamental values. An extreme rise or 
drop in price is followed by a reversal in the opposite direction.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether an overreaction effect 

can be observed on the entirety of the Stockholm stock exchange and 

what causes it.  

Completion: For each week in the years 2003-2014 the 5 stocks with the highest 

(lowest) return on the Stockholm stock exchange have been placed in 

winner (loser) portfolios to be evaluated the succeeding 10 weeks. A 

significant difference between abnormal returns (���� −���� � > 0) is seen as support for the overreaction hypothesis.  

Conclusion: The results show that the winner and loser portfolios show proof of an 

overreaction effect the first week in the evaluation period. This effect, 

however, disappears completely when the portfolios are value-weighted, 

indicating signs of a small-firms effect rather than an overreaction effect. 

Key words: Overreaction, Stockholm stock exchange, De Bondt & Thaler, Value-

weighted 
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Sammanfattning 
Titel:  Överreaktion på Stockholmsbörsen 

Författare: Eric Berg & Alfred Bergström 

Handledare: Bo Sjö 

Bakgrund: När forskare inom den kognitiva psykologin, Amos Tversky och Daniel 

Kahneman, på 60-talet sammanliknade deras modeller om 

beslutsfattande under risk och osäkerhet med ekonomiska modeller om 

rationellt beteende föddes en ny gren inom den moderna finansteorin. 

Anomalier på finansmarknaden har därefter försökts förklaras med 

teorier inom behavioural finance. En av dessa anomalier är den om 

överreaktion och gjordes känd av De Bondt och Thaler 1985. Den säger 

att investerare överreagerar på ny information, vilket leder till att 

aktiepriser överstiger sina fundamentala värden. En kraftig uppgång av 

aktiekursen följs således av en nedgång och vice versa. 

Syfte: Syftet är att utreda om det råder överreaktion på Stockholmsbörsens 

samtliga samlade aktier på kort sikt under tidsperioden 2003-2014, samt 

undersöka de bakomliggande orsakerna till resultatet.  

Metod: För varje vecka under åren 2003-2014 har de 5 aktierna med högst (lägst) 

avkastning på Stockholmsbörsen placerats i en vinnar- (förlorar)portfölj. 

Portföljerna har sedan följts upp under 10 veckor. En signifikant skillnad 

(���� � � − ���� � � > 0) ger stöd åt överreaktionshypotesen. 

Slutsats: Resultaten visar att vinnar- och förlorarportföljerna uppvisar en 

överreaktionseffekt den första uppföljningsveckan, men att denna effekt 

försvinner när portföljerna värdeviktas, vilket tyder på en 

småbolagseffekt och inte en överreaktionseffekt. 

Nyckelord: Överreaktion, Stockholmsbörsen, De Bondt & Thaler, Värdeviktade 
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1. Inledning 

Nedan presenteras uppsatsens ämnesområde och detta problematiseras utifrån 

uppsatsens syfte. Även uppsatsens tillvägagångssätt, avgränsningar, bidrag samt 

disposition presenteras.  

1.1 Bakgrund 
När forskare inom den kognitiva psykologin, Amos Tversky och Daniel Kahneman, på 

60-talet sammanliknade deras modeller om beslutsfattande under risk och osäkerhet 

med ekonomiska modeller om rationellt beteende lades grunden för det som senare kom 

att kallas ”behavioural finance” (Shleifer, 2003). År 1979 publicerade de artikeln 

”Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, teorin hävdar att investerare 

fattar beslut baserat på det potentiella värdet av förluster och vinster och inte den 

potentiella nyttan. Modellen är deskriptiv och gör antagandet att investerare inte alltid 

agerar rationellt och frångår därmed ett av den effektiva marknadshypotesens mest 

centrala antaganden (Kahneman & Tversky, 1979). Sedan Fama (1965) presenterade 

teorin om den effektiva marknadshypotesen har det varit den dominerande teorin för att 

förklara marknadens rörelser. Teorin säger att aktiepriset alltid reflekterar all tillgänglig 

information på marknaden, det finns inga felprissättningar och investerare är, i grunden, 

rationella. Sedan dess har empiriska studier och forskning genomförts som indikerar att 

marknaden inte är så effektiv som teorin menar staplats på hög. Det som till en början 

kallades anomalier kallas idag för behavioural finance. Behavioural finance utgår ifrån 

att alla investerare inte är rationella och att det i vissa fall finns ett mönster, eller 

förutsägbarhet, till deras irrationalitet (Shleifer, 2003).  

En teori inom behavioural finance är den om överreaktion. Den säger att investerare ofta 

frångår den Bayesianska modellen om osäkerhet och värderar ny och oväntad 

information högre, samt gammal information lägre, än dess fundamentala värde. 

Forskning inom ämnet har visat att investerare felaktigt extrapolerar goda och dåliga 

nyheter in i framtiden (Nofsinger, 2014). Detta får effekten att företag över- samt 

undervärderas och aktiepriser frångår sina fundamentala värden. Om denna 

felprissättning existerar bör det gå att erhålla överavkastning. De Bondt och Thaler 

(1985) var först med att testa för överreaktion. Deras hypotes var att extrema rörelser i 

aktiepris borde följas av en rörelse i motsatt riktning. I artikeln ”Does the stockmarket 

overreact?” visade deras resultat på att tidigare förloraraktier (vinnaraktier) som under 
en föregående period haft en värdeminskning (värdeökning) tenderade att i nästföljande 

period återhämta (förlora) en del av denna prisförändring. Deras resultat skapade stora 

rubriker och många studier har genomförts kring fenomenet, resultaten varierar men de 

flesta forskarna är eniga om att den contrarianstrategi som De Bondt och Thalers studie 

grundade sig i tenderar att generera överavkastning på kort och lång sikt (Jegadeesh & 
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Titman, 1993). Dock så återstår frågan om hur stor del av denna överavkastning som 

kan tillskrivas överreaktionseffekten. 

 

1.2 Problemformulering 
Internationellt har många studier kring överreaktionseffekten genomförts till följd av de 

resultat som De Bondt och Thaler (1985) presenterade i originalstudien. Författarna 

kritiserades för felaktig hantering av risk och att de inte tog hänsyn till företagsstorlek. 

Intresset kring överreaktion var skapat och forskare började undersöka fenomenet på 

andra marknader och med andra metoder. Kritik mot De Bondt och Thalers teori om 

överreaktionseffekten blandas med nyare bekräftande artiklar. Som tidigare nämnts så 

är forskare någorlunda överens om att en contrarianstrategi genererar överavkastning på 

kort och lång sikt, dock är frågan hur stor del av denna överavkastning som kan 

tillskrivas överreaktionseffekten. Forskare har ifrågasatt huruvida det egentligen är en 

småbolagseffekt eller säsongseffekt som ligger bakom överavkastningen. 

Efterkommande studier har indikerat att contrarianvinster inte främst erhålls på grund 

av överreaktion utan istället är en konsekvens av småbolagseffekten (Ball, et al., 1995; 

Clare & Thomas, 1995; Zarowin, 1990). Ett resultat som stödjer hypotesen om att det 

råder överreaktion skulle förkasta den effektiva marknadshypotesen i dess svagaste 

form. 

Det har tidigare genomförts ett fåtal liknande undersökningar på den svenska 

aktiemarknaden. Dessa undersökningar är examensarbeten från några av landets 

högskolor. Appelgren, Cramér, Havgärde och Holm (2004) undersökte 

överreaktionseffekten mellan 1950 till 1997. I undersökningen använde sig författarna 

av månadsdata och en formerings- och utvärderingsperiod på 36 månader. Studien 

brister i och med att författarna enbart använde sig av bolag listade på A-listan, vilket 

inte representerar hela den svenska aktiemarknaden. De använde sig även av 

marknadsjusterad holding period returns (MAHPR) när de räknade ut portföljernas 

avkastning, vilket är en marknadsjusterad modell, och det går att argumentera att deras 

avkastningar inte är riskjusterad på ett tillfredställande sätt. Herbe och Persson (2007) 

gjorde en liknande undersökning, där även företagsstorlek vägdes in. Dock så saknar 

även denna undersökning riskjustering. Kahm & Aspegren (2004) studerade fenomenet 

mellan 1995 till 2005. Författarna använde sig av dagsdata i sin undersökning, vilket 

kan ge upphov till noise-effekter, som uppstår då kortsiktig data används och tillfälliga 

upp- och nergångar inte hinner jämnas ut (Black, 1985). I undersökningen användes 

även ett slumpkommando där endast 50 extrema prisförändringsobservationer av 2593 

dagars observationer användes, vilket kan leda till missvisande resultat.  
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Baserat på de tidigare studierna inom området anser vi att det finns ett kunskapsgap om 

överreaktionseffekten på kort sikt på den svenska aktiemarknaden. En metod som har 

använts för att ta hänsyn till småbolagseffekten är att dela upp marknaden efter 

företagsstorlek. Detta leder dock till ett fragmenterat urval och återspeglar inte 

verkligheten. Denna uppsats kommer därför att behandla hela Stockholmsbörsen. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att utreda om det råder överreaktion på Stockholmsbörsens samtliga samlade 

aktier på kort sikt under tidsperioden 2003-2014, samt undersöka de bakomliggande 

orsakerna till resultatet.  

 

1.4 Tillvägagångssätt och avgränsningar 
Vår metod för att undersöka om det råder överreaktion på kort sikt på 

Stockholmsbörsen grundar sig i ett kvantitativt angreppssätt där historisk aktiedata 

används. Data används sedan för att bygga upp portföljer enligt en contrarianstrategi, 

där respektive portfölj består av tidigare vinnare och förlorare. I undersökningen 

kommer veckodata att användas och en formeringsperiod om 1 vecka och 

utvärderingsperiod om 10 veckor.  Portföljavkastningarna kommer sedan att jämföras 

och analyseras för att avgöra om hypotesen om att det råder överreaktion på kort sikt på 

Stockholmsbörsen kan förkastas eller ej.  

Undersökningen kommer att avgränsas till Stockholmsbörsen. Under denna kategori 

räknas företag som är listade på large- mid- och small-cap listorna in. Vi har valt detta 

omfång för att täcka upp hela Stockholmsbörsen och ge en heltäckande bild av 

verkligheten.  

Tidsintervallet vi har valt att arbeta med är mellan 2003-01-01 och 2014-12-31. Detta 

för att uppsatsen ska vara aktuell för dagens investerare samt för att tidigare studier på 

den svenska aktiemarknaden inte har täckt upp majoriteten av dessa år. Vi anser även att 

en undersökningsperiod på 12 år är lagom för att uppsatsen ska uppfylla både kriteriet 

om att vara aktuell samt att perioden ger tillräckligt med data för att resultaten ska ses 

som väl underbyggda. 

 

1.5 Studiens bidrag 
Det finns ett kunskapsgap om överreaktion på kort sikt på den svenska aktiemarknaden 

och vårt mål är att undersöka och bidra till ökad förståelse om denna effekt. Vi vill även 
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bidra till diskussionen om metodval och metodfel i studier om överreaktion. Resultatet 

kommer att vara användbart för finansstudenter, forskare, investerare, analytiker och 

andra personer med intresse för finans.  

 

1.6 Disposition 
Kapitel 2 Här presenteras de vetenskapliga teorier som uppsatsen förhåller sig till 

Kapitel 3 Här presenters den tidigare forskning som genomförts inom området.  

Kapitel 4  Under metodkapitlet genomgås och motiveras undersökningens 

tillvägagångssätt. 

Kapitel 5  Här redovisas de empiriska resultaten som erhålls från undersökningen.  

Kapitel 6 I detta kapitel analyseras de erhållna resultaten för att besvara studiens 

syfte.  

Kapitel 7 Här presenteras studiens slutsats och förslag till framtida forskning.  

syfte.
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2. Teori 

För att förstå de teoretiska principerna bakom överreaktionseffekten presenteras 

grundläggande teori kring hur aktiemarknaden reagerar på information samt de mest 

väsentliga teorierna inom behavioural finance för att förklara investerares agerande.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
En central teori när det kommer till att förklara hur marknaden reagerar på information 

är den effektiva marknadshypotesen (EMH) som presenterades av Eugene F. Fama i 

mitten av 60-talet. Teorin har sedan dess varit en grundsten när det kommer till att 

förklara tillgångars prissättning och är en av de teorier som överreaktionshypotesen 

motsätter. Enligt teorin så är aktiemarknaden effektiv vilket medför att aktiepriset 

avspeglar all tillgänglig information på marknaden (Fama, 1965). Aktier handlas alltid 

till sitt fundamental värde, vilket gör det omöjligt för investerare att göra arbitrage-

vinster (Arnold, 2002). Det enda tillvägagångssättet för att erhålla högre avkastning är 

genom att ta högre risk.  

Fama presenterade tre nivåer av effektivitet på marknaden: svag, halvstark och stark 

effektivitet (Fama, 1970). De olika nivåerna står för vilken typ av ny information som 

påverkar aktiepriserna. Där aktiepriserna reflekterar historisk data på en marknad med 

svag effektivitet, utöver all historisk data även all publik data på en halvstarkt effektiv 

marknad och all tillgänglig information på en starkt effektiv marknad.  

 

2.2 Random Walk 
En annan väsentlig teori inom området är antagandet om Random Walk. Teorin 

presenterades för första gången år 1900 av matematikern Louis Bachelier, där han 

konstaterade slumpmässiga rörelser i aktiepriser (Bachelier, 2006). Teorin fick 

ytterligare stöd år 1953 då Maurice G. Kendal studerade aktieprisernas rörelse och kom 

fram till slutsatsen om att dessa inte följer några regelbundna priscykler, mönster eller 

trender (Kendall, 1953).  

Teorin om Random Walk menar på att den nya informationen som påverkar 

aktiepriserna är slumpmässig och att aktiens prisrörelse därmed även den blir 

slumpmässig. Det framtida priset är oberoende av det tidigare priset. Det tidigare priset 

kan således inte användas för att prediktera det framtida priset. Det är därför inte möjligt 

att erhålla högre avkastning än marknaden utan att ta högre risk. Eftersom aktiepriset 

omedelbart anpassas av den nya informationen blir det omöjligt att nå 

investeringsfördelar (Gallea, 1998).  Då överreaktionshypotesen menar på att 
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överavkastning kan erhållas baserat på historisk avkastning avviker teorin även från 

antagandet om Random Walk.  

 

2.3 Capital Asset Pricing Model 
Capital asset pricing model (CAPM) används för att beräkna den förväntade 

avkastningen för en aktie och är den modell som har använts i tidigare forskning kring 

överreaktionshypotesen. Modellen presenterades i början av 1960-talet av Sharpe 

(1964) och Lintner (1965) för att förklara marknadsjämvikt. Teorin går ut på att hänsyn 

tas till hur olika tillgångarnas avkastning samvarierar i en portfölj.  

Avkastning kan delas upp i två kategorier, den riskfria räntan samt aktiens riskpremie. 

Riskpremien bestäms av den ersättning som investeraren kräver för att investera i 

tillgången (Arnold, 2002).  

Risk delas in i två kategorier, den systematiska och den osystematiska risken. Den 

osystematiska risken är en företagsspecifik risk och är diversifierbar. Denna risk kan 

elimineras genom att diversifiera portföljen med avseende för företagsstorlek, bransch 

och liknande karaktärsdrag. Den systematiska risken är marknadsrisken och denna är 

inte diversifierbar. Denna risk mäts genom företagets betavärde, vilket beskriver hur 

tillgången rör sig relativt marknaden. Samtliga företag exponeras mot den systematiska 

risken, vilken styrs av makroekonomiska faktorer såsom konjunkturer och inflation 

(Arnold, 2002).  

Den förväntade avkastningen enligt CAPM beräknas enligt (Sharpe, 1964): 

 �� = �� + � � − ��                                                      (1) 

 �� = förväntad avkastning för tillgång i  �� = riskfria räntan  � = samvariationen mellan marknaden och tillgång i  �  = förväntad avkastning för marknadsportföljen   
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CAPM utgår från följande antaganden: (Harrington, 1987) 

 Inga transaktionskostnader existerar 

 Riskfri ränta existerar och möjligheten till in- och utlåning är obegränsad 

 Det är möjligt att ta negativa positioner 

 All information är tillgänglig och denna tolkas på samma sätt av samtliga 

investerare 

 Skatter existerar inte 

 Ingen enskild aktör kan påverka marknadspriset  

 Samtliga investerare har samma investeringshorisont och förväntningar på 

placeringarna.  

 

2.4 Investeringsstrategier 

Ända sedan börshandeln började har investerare studerat marknadens rörelser och 

utifrån dess karaktäristiska drag skapat strategier om hur överavkastning kan erhållas. 

Vad gäller överreaktion är de mest relevanta investeringsstrategierna 

contrarianstrategin, som grundar sig i överreaktionshypotsen, samt dess motsats 

momentumstrategin. 

2.4.1 Contrarianstrategin 

Contrarianstrategin går ut på att investeraren går emot trenden och köper (blankar) de 

aktier som under den föregående perioden har gått sämst (bäst). Teorin bygger på 

antagandet om att investerare har en tendens att överreagera på ny information, vilket 

leder till att priset kortsiktigt blir lägre (högre) än det fundamentala priset och därmed 

kommer att stiga (sjunka) under den nästkommande perioden tills priset är lika med det 

fundamentala värdet. Teorin utgår från att marknaden är negativt autokorrelerad. En 

överavkastning kan erhållas genom att investeraren utgår från historisk data och köper 

de aktier som presterat sämst samt blankar de aktier som presterat bäst under den 

föregående perioden, genom detta finansierar portföljen sig själv (Chan, 1988).  

Det har genomförts många tester av strategin för att undersöka om den genererar 

överavkastning. Dessa tester har genomförts med olika tidsintervaller där 

formeringsperioden samt utvärderingsperioden har varierat. Resultaten av dessa tester 

talar för att denna teori främst leder till överavkastning på kort och lång sikt. Det 

problematiska med att använda en sådan strategi på kort sikt är dock att 

transaktionskostnaderna påverkar denna överavkastning negativt (Jegadeesh & Titman, 

1993).  
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2.4.2 Momentumstrategin 

Momentumstrategin är utformad som en motsats till contrarianstrategin och går ut på att 

investeraren följer tillgångens trend. Teorin baseras på att marknadsaktörer agerar 

utifrån ett flockbeteende, till följd av irrationellt agerande. Om en tillgångs pris stiger så 

vill investerare ta del av uppgången och köper sagd tillgång, vilket leder till att priset 

stiger ytterligare. Detta flockbeteende bidrar till att tillgångarna blir övervärderade. 

Detta kan utnyttjas genom en arbitragestrategi där investeraren köper tillgångar med 

positiv utveckling och blankar tillgångar med negativ utveckling. Strategins drivande 

kraft är att den utnyttjar att marknaden är positivt autokorrelerad. Detta ger upphov till 

överavkastning då marknaden underreagerar på information och aktiepriset anpassas till 

ett förändrat P/E-tal med fördröjning (Hong & Stein, 1999).  

Momentumstrategin har undersökts av många, Jegadeesh och Titman (1993) 

konstaterade i sin undersökning att aktierna de undersökte uppvisade negativ 

autokorrelation på både kort och lång sikt, men på medellång sikt överavkastade teorin. 

När Schiereck, Weber och De Bondt (1999) undersökte samma teori på Frankfurt-

börsen mellan 1961- 1991 bekräftade de Jegadeesh och Titmans resultat om att 

momentumstrategin överavkastar på medellång sikt. De kunde även konstatera att denna 

överavkastning försvann helt efter 12 månader.   

 

2.5 Alternativa och kompletterande hypoteser 
Det finns många alternativa och kompletterande hypoteser till vad som ligger bakom 

överreaktionseffekten. Tidigare forskning har ifrågasatt huruvida den effekt som 

observerats är en konsekvens av att investerare överreagerar eller om den förklaras av 

andra teorier.  Ett flertal alternativa beteendevetenskapliga hypoteser har utformats för 

att förklara överavkastningen (Forner & Marhuenda, 2001), dessa presenteras i detalj 

nedan. 

2.5.1 Januarieffekten 

Bland de säsongsbetonade anomalierna är januarieffekten den mest förekommande. De 

Bondt och Thaler (1985) noterade att majoriteten av förlorarnas överavkastning uppkom 

i januari men fann ingen förklaring till varför. Kritiker ifrågasatte hur stor del av den 

observerade överavkastningen kunde tillskrivas januarieffekten istället för 

överreaktionseffekten. Januarieffekten uppmärksammades av Sidney Wachtel (1942) då 

han noterade att marknaden betedde sig underligt runt årsskiften, där extra avkastning 

under de första dagarna i januari var möjlig. Denna möjlighet till extra avkastning 

förklaras av två huvudsakliga orsaker; dels av skatteskäl, då investerare väljer att sälja 

vissa aktier i slutet av året och köpa tillbaka dessa i början av nästa år för att gynna sin 
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beskattning. Genom att göra detta undviker investeraren att orealiserade förluster 

omvandlas till verkliga förluster. Den andra orsaken är att fondförvaltare och stora 

investerare ofta omstrukturerar sina portföljer i slutet av året för att skaffa sig en bra 

position inför det nästkommande året och för att redovisa portföljinnehållet för 

delägarna (Haugen, 1996).  

Konsekvensen av detta är att aktiepriser sjunker under sina fundamentala värden. Detta 

ska inte vara möjligt enligt den tidigare genomgångna teorin, CAPM, då investerare 

endast påverkas av risk. Att prisfallet leder till att den förväntade avkastningen blir 

högre relativt priset på aktien ska enligt teorin leda till att efterfrågan stiger tills jämvikt 

uppstår. I detta fall dröjer det tills i början av januari innan denna efterfråga uppstår, 

vilket resulterar i att aktiekurserna stiger i början av året (Claesson, 1987). Denna effekt 

är större för små bolag, till följd av att små bolag ofta är mer riskfyllda (Wachtel, 1942).  

2.5.2 Småbolagseffekten 

Småbolagseffekten är omtalad i diskussioner kring överreaktionseffekten då den ofta 

ställs som en alternativ förklaring till överavkastningen. Enligt detta antagande är det 

lättare att erhålla överavkastning från små bolag än från större bolag. Många studier har 

genomförts inom området och talar för denna effekt, bl.a. Banz (1981) och Reinganum 

(1981). De tidigare studierna blev kritiserade för att bolagens lägre likviditet inte vägts 

in i beräkningarna, vilket innebär högre risk för investerarna som ska kompenseras med 

högre avkastning. I de senaste studierna har risk vägts in genom att justera avkastningen 

med bolagens betavärde som används vid beräkningen av CAPM. Detta har dock 

kritiserats då betavärdet inte anses vara ett rättvisande riskmått (Roll, 1981). En annan 

förklaring till den högre avkastningen som små bolag genererar är att dessa är 

proportionellt dyrare att handla med, dock enbart på kort sikt (Arnold, 2002).   

Företagets storlek är en betydande faktor då stora företag med stor kapitalisering 

påverkas mindre av överreaktionseffekten (eller “reversals”) än vad mindre företag med 

mindre kapitalisering gör, denna skillnad har tillskrivits företagets likviditet (Cox & 

Peterson, 1994). Zarowin (1990) menar att storleken har stor betydelse eftersom 

förlorarföretag har en tendens att vara mindre bolag och att detta är anledningen till att 

förlorarna överavkastar gentemot vinnarna. 

Även handelsvolymen anses vara en viktig faktor vid reversals. Blume, Mackinlay och 

Craig (1989) undersökte aktiekraschen i oktober 1987 och aktieavkastningarnas 

beteende kring denna händelse. De upptäckte att de aktier som hade handlats mer under 

dagen då kraschen skedde återhämtade sig mot sitt fundamentala värde snabbare. Deras 

förklaring till detta var att den höga handeln av aktien fick säljtrycket att pressa ner 

priset under det fundamentala värdet. Detta leder i sin tur till att när aktien börjar 

handlas igen kommer priset att stiga till sitt fundamentala värde och därmed återhämta 
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sig snabbare. Stoll och Whaley (1990) kunde i sin undersökning visa på att aktier med 

hög handelsvolym har en tendens att få denna reversal-effekt. Även Campbell, 

Grossman och Wang (1993) bekräftade att avkastningen från en dag med hög volym 

kommer att påverkas av denna reversal-effekt.  

2.5.3 Bid- Ask spread 

Bid-ask spreaden är skillnaden mellan det högsta priset en köpare är villig att köpa en 

given tillgång för och det lägsta priset en säljare är villig att sälja den för (Amihud & 

Mendelson, 1986). Enligt Conrad och Kaul (1993) så kan reversal-effekten i många 

studier förklaras av att marknadsfriktion, såsom bid- ask spreaden, inte har tagits hänsyn 

till i beräkningarna. Storleken på denna skillnad beror på vilken slags tillgång som 

handlas, desto mer likvid tillgången är desto mindre bör spreaden vara. Detta innebär att 

spreaden för stora företag är relativt liten jämfört spreaden för mindre företag. Spreaden 

består av tre likviditetsrisker, kostnaden som uppstår för market makers för att vara redo 

att genomföra transaktionen, kostnaden för adverse selection som uppkommer till följd 

av informationsasymmetri och kostnaden för market makers att hålla en portfölj som 

inte är optimalt diversifierad. Som kompensation för dessa tar market makers ut ett 

premium på bid- ask spreaden (Amihud & Mendelson, 1986). Detta leder till att det 

uppstår en störning i marknadseffektiviteten. Denna störning påverkar avkastningen då 

köp- och säljkurserna inte är lika och om detta inte tas hänsyn till i undersökningar kan 

detta vara en av de underliggande orsakerna till att resultaten visar på en 

överavkastning. Då bid- ask spreaden främst är kopplad till dagsdata har flertalet 

tidigare forskare inom ämnet överreaktion på kort sikt använt sig av veckodata som ett 

alternativ (Lo, Mackinley & Chan, 1989).  

2.5.4 Default risk 

Default risk är den risk som uppstår när ett företags kapacitet att betala sina 

skuldåtaganden minskar. Investerare och långivare är alltid utsatta för denna risk när de 

ger krediter. Till följd av detta tar långivare ofta ut ett premium baserat på låntagarens 

default risk. Desto högre default risk desto högre premium tas ut (Vassalou & Xing, 

2004). Investerare på aktiemarknaden kräver också i regel ett högre riskpremium för att 

investera i företag vars default-risk är högre. Detta leder till att företag vars aktiepriser 

sjunker, vilket innebär att marknadsvärdet sjunker och belåningsgraden stiger, får en 

högre default risk och investerare förväntar sig en högre avkastning till följd av detta. 

Studier inom överreaktion behandlar aktier som har upplevt extrema kursfall vilket ger 

upphov till en ökad default-risk. Vidare, så är det inte ovanligt att företag går i konkurs 

under utvärderingsperioden av en contrarianstrategi. 
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2.5.5 Irrationella investerare 

Irrationella investerare är de aktörer som inte bedömer värdet av information och 

framtida kassaflöden korrekt. Detta beteende förklaras genom olika former av bias. Den 

mest undersökta formen av bias är översjälvförtroende, vilket syftar på att individen 

överskattar sin förmåga att fatta riktiga beslut (Hirshleifer, 2001). De investerare som 

agerar på basis av informationsbrus kallas för “noise traders” (Shefrin & Statman, 
1994). Noise traders bidrar till att marknaden blir mer likvid och utan informationsbrus 

skulle handeln vara onödig och obefintlig (Black, 1985).  

2.5.6 Flockbeteende 

Inom psykologin har man funnit att individer påverkas av andra individers beslut. Detta 

tenderar till att investerare påverkas av händelser såsom när tillgångar drar till sig 

mycket uppmärksamhet, t.ex. kraftigt stigande pris och stor uppmärksamhet av detta i 

media. Detta leder till att tillgångarna överstiger sina fundamentala värden och andra 

investerare ser möjligheter till att göra vinster genom att följa trenden och sälja innan 

nedgången (Shleifer & Summers, 1990). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel genomgås tidigare forskning inom området. Inledningsvis introduceras 

De Bondt och Thalers första studie inom området samt deras uppföljande studie. 

Därefter presenteras övrig forskning. Genom granskning av dessa studier legitimeras 

studiens kunskapsbidrag. Den tidigare forskningen bidrar även med underlag för 

senare jämförelser av resultat.  

3.1 De Bondt och Thaler 
Överreaktionshypotesen tar sin grund i en artikel skriven av Kahneman och Tversky 

(1979) där författarna utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv undersökte individers 

påverkan av information. Resultatet visade på att individer har en tendens att 

övervärdera ny och oväntad information och undervärdera redan befintlig information. 

Individer tenderar att anta att förändringar är mer bestående än vad de faktiskt är, vilket 

leder till ett irrationellt agerande. Utifrån detta resultat grundade De Bondt och Thaler 

(1985) sin teori om överreaktion, där de syftade till att undersöka om investerare 

påverkas på liknande sätt, vilket i sådana fall skulle leda till möjligheter till  systematisk 

överavkastning på aktiemarknaden. I sin undersökning begränsade författarna sin 

undersökningsperiod till åren 1926 till 1982 och bolag noterade på New York-börsen. I 

studien användes månadsdata och för att företagen skulle kvalificera för undersökningen 

behövde de kunna följas under 85 sammanhängande perioder. Med de kvalificerade 

företagen byggde de sedan portföljer enligt en contrarianstrategi, där 

formeringsperioden var 36 månader och utvärderingsperioden även den var 36 månader. 

Målet var att utnyttja negativ autokorrelation för att uppnå överavkastning. Författarna 

hypotiserade att extrema rörelser i aktiepris följs av en rörelse i motsatt riktning och att, 

desto större den initiala rörelsen är, desto större blir även korrigeringen (De Bondt & 

Thaler, 1985). 

Resultatet av undersökningen var att portföljen som var uppbyggd av tidigare 

vinnaraktier underavkastade marknadsindex och portföljen uppbyggd av förloraraktier 

överavkastade under testperioden. Under den treåriga utvärderingsperioden uppgick 

skillnaden mellan förlorarnas avkastning och vinnarnas till 24,6 %. Utifrån deras 

resultat konstaterade De Bondt och Thaler (1985) att marknadens aktörer överreagerar 

vilket ger upphov till contrarianvinster.  

Detta resultat kom senare att ifrågasättas och De Bond och Thaler genomförde en ny 

studie, “Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality” år 

1987 där de återgick till originalstudien för att besvara en del av kritiken. Författarna 

kom fram till följande slutsatser: överavkastning för förlorare (framförallt i januari) är 

negativt korrelerad med avkastningen på både korta och långa formeringsperioder. Den 
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observerade överreaktionseffekten kvarstod efter att avkastningarna riskjusterades enligt 

CAPM. Överreaktionseffekten är inte främst en småbolagseffekt. Resultaten för vinnar- 

och förlorarföretag indikerar ett reversal mönster, i linje med hypotesen om 

överreaktion. 

 

3.2 Övrig forskning kring överreaktion 
Det finns många bekräftande studier där överavkastning genom contrarianstrategin har 

erhållits, frågan är hur stor del av överavkastningen som kan tillskrivas 

överreaktionseffekten. Forskare är oense angående vilka effekter som ger upphov till 

överavkastning.  

Kritik som har lagts fram mot De Bondt och Thalers resultat är att denna överreaktion 

beror på skillnader i risk och varierande risk (Chan, 1988). Att risken är beräknad på 

CAPMs betavärden för formeringsperioden innebär att De Bondt och Thaler inte har 

tagit hänsyn till de riskförändringar som kan uppstå under själva utvärderingsperioden. 

Ett minskat marknadsvärde och ökad skuldsättningsgrad leder till högre risk för konkurs 

och därmed högre risk för aktierna och högre avkastningskrav för företaget (Modigliani 

& Miller, 1958). Utan detta antagande i beräkningarna finns risken att beta estimeras till 

ett för lågt (högt) värde för förloraraktierna (vinnaraktierna) under 

uppföljningsperioden. Chan valde därför att göra en OLS-regression med CAPM som 

förklarande modell för att på så sätt simultant beräkna överavkastning och beta. Hans 

resultat visade på en mycket liten överavkastning efter att betavärdena hade korrigerats.  

Enligt Fama (1998) kan aktiepriser överreagera på information även på en effektiv 

marknad. Det förekommer dock både över- och underreaktioner på marknaden och då 

dessa är lika vanliga kommer de i längden att slå ut varandra. Fama menar på att om De 

Bondt och Thalers undersökning skulle ha genomförts med en annan mätmetod så 

skulle de långsiktiga avkastningsanomalierna till största del försvinna. 

Resultatet som De Bondt och Thaler presenterade fick även mycket kritik och många 

argumenterade för att överavkastningen kom från andra orsaker än överreaktion. Paul 

Zarowin (1990) argumenterade för att överavkastningen från förlorarportföljerna 

snarare kom från småbolagseffekten då förloraraktierna tenderade till att vara mindre 

bolag. I sin undersökning vägde Zarowin in bolagens storlek för att rensa resultaten från 

denna faktor. Resultatet han erhöll var att skillnaden mellan vinnar- och 

förlorarportföljernas avkastning, tillika överreaktionseffekten, nästan helt försvann. 

Resterade skillnad i avkastningen skedde till stor del i januari, vilket han menade 

berodde på januarieffekten och inte överreaktionseffekten. 
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Även Clare och Thomas (1995) fann liknande resultat när de undersökte 1000 

slumpmässigt utvalda företag på UK-börsen mellan åren 1955 och 1990. De fann att 

förloraraktierna överavkastade vinnaraktierna med 1,7 % per år under en två års period. 

Författarna kunde även konstatera att förloraraktierna främst var små företag och kom 

till slutsatsen att denna överavkastning förmodligen berodde på småbolagseffekten. 

Ball et al. (1995) argumenterade även de för att överavkastningen uppstod till följd av 

att förloraraktierna främst var mindre företag och att om företagsstorleken tas med i 

beräkningarna försvinner denna effekt nästintill helt. De kunde även fastställa att i de 

perioder där vinnaraktierna är mindre företag än förloraraktierna så överavkastar 

vinnaraktierna förloraraktierna.  
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4. Metod 

I detta kapitel genomgås hur datamaterialet har insamlats och hanterats samt 

uppsatsens tillvägagångssätt. Även hur den abnormala avkastningen mäts presenteras. 

Avslutningsvis presenteras de metodologiska överväganden som författarna har gjort. 

4.1 Sammanfattning av metod 
För varje vecka mellan 2003-01-01 till 2014-10-22, totalt 616 veckor, väljs de 5 aktier 

med högst (lägst) avkastning under den föregående veckan ut och bildar en 

vinnarportfölj (förlorarportfölj). Detta är formeringsperioden och denoteras som t=0. 

Därefter följs dessa två portföljer upp i 10 veckor (t=1-10). 2014-10-22 är det sista 

datum med 10 efterkommande veckor som faller inom undersökningsperioden. 

Totalt bildas 616 vinnarportföljer och 616 förlorarportföljer. Residualvärden beräknas 

enligt den marknadsjusterade modellen samt marknadsmodellen för att mäta 

överavkastning. Dessa residualer kommer sedan att sammanställas till Average 

Cumulative Abnormal Returns (ACAR) för respektive portfölj och för respektive vecka 

under utvärderingsperioden. Portföljerna kommer att likaviktas samt värdeviktas, för att 

utreda om företagens storlek ger upphov till överreaktionseffekten. Om ACAR för 

förlorarportföljen är signifikant större än ACAR för vinnarportföljen finns stöd för 

överreaktionshypotesen. Ett t-test används för att avgöra statistisk signifikans. Genom 

detta kommer vi att kunna säkerställa om hypotesen om att det råder överreaktion på 

Stockholmsbörsen under den undersökta tidsperioden kan förkastas eller ej. 

 

4.2 Insamling och urval av data 
Uppsatsen undersöker aktier som har varit noterade på Stockholmsbörsens large- mid- 

och small-cap lista mellan åren 2003 till 2014. Aktier noterade på Aktietorget och First 

North bortses i undersökningen för att undvika likviditetsproblem. Månatliga listor med 

handelsstatistik från Nasdaq OMX (nasdaqomx.com) mellan januari 2003 till december 

2014 har sammanställts till en övergripande lista med data över vilka aktier som fanns 

noterade på Stockholmsbörsen och under vilken tid.  

Utifrån denna sammanställning har Thomson Reuters Datastream använts för att ladda 

ner veckovisa aktiepriser för företagen under de aktuella tidsperioderna.  
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4.3 Bortfall 
Vid inhämtningen av historiska aktiepriser saknades data för ett fåtal aktier i Thomson 

Reuters Datastream. De företag vars aktiedata inte var komplett eller saknades helt 

sållades ut ur undersökningen. Följande företag saknade komplett data: 

 Array AB 

 Cherryföretagen AB 

 Eirikuva Digital Image Oy Abp 

 EPiServer Group AB 

 SäkI AB 

 

I händelse av att ett företag byter namn så listar Thomson Reuters Datastream historiken 

för det senast använda namnet och aktiedata för det tidigare företagsnamnet rensas i 

Thomson Reuters Datastream. För att rensa bort dubbletter, som uppstår då ett företag 

byter namn, har listorna jämförts med skatteverkets listor över företagshistorik 

(skatteverket.se). 

I de fall ett företag hade mer än en aktie noterade under samma tid, dvs. vanligtvis A- 

och B-aktier, så har den mest handlade av dessa använts. 

Efter bortfall återstod 469 aktier i listan. 

 

4.4 Hantering av extremvärden 
Datamaterialet från Thomson Reuters Datastream är justerat för, till exempel, 

kapitalaktioner såsom split, omvänd split och nyemissioner. Extrema kursrörelser 

förklaras därför av marknadens reaktion på ny tillgänglig information och inte av 

företagsspecifika, tekniska aktioner.  

Eftersom uppsatsen har till syfte att undersöka förekomsten av överreaktion så har 

rensning av datamaterialet för värden som investerare antas överreagera på hanterats 

med stor försiktighet. Efter att de mest extrema kursrörelserna har analyserats 

konstateras att det är marknaden som har reagerat på ny information såsom, till 

exempel, genombrottsorder, oljefynd, avtalsspekulationer, etc. När extremvärden 

elimineras innebär detta ofta att en förvrängning av verkligheten uppstår (Batley & 

Daly, 2006). Friedman och Laibson (1989) noterade dock i sin studie att extrema 

kursrörelser i vissa fall kan dölja mönster i data. I många studier så bestäms min- och 

maxgränser för vad som ska anses som “extremt” helt på författarens diskretion och 
metoden är ofta arbiträr. Studier som undersöker överreaktion låter därför i många fall 

datamaterialet vara fullständigt (Howe, 1986, Bremer & Sweeney, 1991, Brown & 
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Harlow, 1988). Det har därför inte gjorts några justeringar för extremvärden i denna 

studie. 

 

4.5 Abnormal avkastning 
För varje aktie i portföljerna krävs en metod för att beräkna abnormal avkastning för att 

mäta överavkastning gentemot marknaden. Detta kan göras på olika sätt, de varianter 

som används i studien presenteras nedan. 

4.5.1 Residualer 

Syftet är att mäta om de förekommer en överreaktionseffekt på Stockholmsbörsen på 

kort sikt. För detta krävs att vinnar- och förlorarportföljerna ställas mot ett 

benchmarkindex, och på så sätt undersöka om de under- eller överavkastar. För att göra 

detta används residualer, två olika residualmodeller har använts.  

1. Marknadsjusterade modellen 

Det var denna modell som De Bondt & Thaler använde sig av i originalstudien. 

Modellen har kritiserats eftersom den inte hanterar risk lika väl som andra 

modeller. Risk justeras genom att subtrahera den genomsnittliga 

marknadsavkastningen från de enskilda aktieavkastningarna. Modellen gör 

antagandet att alpha är noll samt att beta är ett för samtliga aktier och residualen 

är skillnaden mellan aktieavkastning vid tidpunkt t minus marknadsavkastning 

vid tidpunkt t: 

 ��, =   ��,  −  � ,                                                             (2) 

 

2. Marknadsmodellen 

Den andra modellen är mer sofistikerad och beaktar dels marknadens rörelser 

samt de enskilda aktiernas företagsspecifika risk. Till skillnad från modellen 

ovan så görs beräkningar för alpha och beta. Alpha och beta har beräknats 

baserat på veckoliga avkastningar 48 veckor innan porföljformering. Kutymen 

argumenterar för att dessa värden ska beräknas på 48 månatliga observationer, 

detta har frångåtts eftersom bortfallet blir då alltför stort och studien blir lidande. 

Levy (1971) visade i sin studie om beta-koefficienter att en ökning från 13 till 26 

veckors observationer gav en proportionerligt bättre skattning än vad en ökning 

från 26-52 veckor gjorde, och att, efter 52 veckor påverkades beta minimalt. 
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Detta indikerar att effekten av en längre undersökningsperiod avtar tidigt och 

nackdelarna av det bortfall som skulle uppstå vid en beräkning med 48 månader 

väger tyngre än den skillnad i beta-värden som en längre undersökningsperiod 

skulle medföra. Aktieavkastningarna har sedan ställts mot benchmarkindexet 

OMXSPI. Riskfri ränta har baserats på en svensk, tioårig statsskuldsväxel. 

Betavärden har beräknats enligt: 

 = � �,��                                                                  (3) 

 � � = Kovarians ��  = Varians 

� = Aktieavkastning 

 = Avkastning på benchmarkindex 

 

Utifrån betavärdena har alphavärden beräknats enligt: 

 = − [ + − ]                                                (4) 

 

 = Förväntad portföljavkastning 

 = Riskfri ränta 

 = Beta 

 = Marknadsavkastning 

 

Utifrån dessa värden har residualer skattats enligt marknadsmodellen: 

 ��, =  ��, − � −  � ∗  � ,                                               (5) 
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Anledningen till valet av de två ovanstående modellerna är för att identifiera skillnader i 

resultaten som grundas i hur risk har hanterats. En betydande del av kritiken mot De 

Bondt & Thaler låg inom ramen för denna diskussion. 

4.5.2 CAR-modellen 

CAR-modellen är en statistisk modell som gör det möjligt att beräkna validiteten av 

resultaten och därigenom överreaktionshypotesen. Modellen används flitigt när 

aktieprisrörelser ska analyseras baserat på historiska avkastningar (De Bondt & Thaler, 

1985). Modellen beskrivs i sin helhet nedan;  

 ���� = ∑ ���,=                                                         (6) 

               där ���, = ��, − � ,        (marknadsjusterade modellen) (7) 

                                                              eller ���, =  ��, − � −  � ∗  � ,             (marknadsmodellen) (8) 

 

För varje aktie i, beräknas Abnormal Returns (AR). Då formeringsperioden endast är en 

vecka genomförs denna mätning endast på den veckan. Under utvärderingsperioden 

utförs mätningen under samtliga 10 veckor och summeras till CAR enligt formel (6). 

Därefter beräknas genomsnittet av överavkastningarna genom Average Cumulative 

Abnormal Returns (ACAR), där ����� är vinnarportföljen och ����� är 

förlorarportföljen. Dessa beräknas enligt: �����, =  � ∗  ∑ ����,�,                                                  (9) 

�����, =  � ∗  ∑ ����,�,                                                (10) 

 

Överreaktionshypotesen säger att �����,  < 0 och �����,  > 0 när t > 0. Av detta 

följer att �����,  - �����,  > 0. Detta betyder att om den genomsnittliga abnormala 

avkastningen för förlorarportföljen minus den genomsnittliga abnormala 

överavkastningen för vinnarportföljen överstiger noll så finns stöd för 

överreaktionshypotesen, förutsatt att detta är statistiskt säkerställt. 
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Vi ställer upp hypotesen: 

 �a: �����, −  �����, > 0                                           (11) 

 

Om vi inte kan förkasta Ha finns stöd för att förlorarportföljen har en högre 

genomsnittlig avkastning än vinnarportföljen vid tidpunkt t. 

För att undersöka om skillnaden är statistiskt signifikant krävs en gemensam 

uppskattning på populationsvariansen i CAR (se nämnaren i formel 12). Vi kan inte anta 

lika varians i de två populationerna och använder oss därför av följande t-test 

(Anderson, Sweeney & Williams, 2011):  

 � = (�����, − �����, )√ �,2�, + �,2�,
                                                 (12) 

 �����,  = den genomsnittliga avkastningen för förlorarportföljen vid tidpunkt t �����,  = den genomsnittliga avkastningen för vinnarportföljen vid tidpunkt t �,  = variansen för förlorarportföljen vid tidpunkt t �,  = variansen för vinnarportföljen vid tidpunkt t �,  = antalet observationer i förlorarportföljen �,  = antalet observationer i vinnarportföljen 

  

4.6 Metodologiska överväganden 

4.6.1 Val av marknadsindex 

För att mäta överreaktionseffekten måste vinnar- och förlorarportföljerna ställas mot ett 

marknadsindex, för att mäta hur de förhåller sig till detta. Det index som har valts är 

OMXSPI, detta representerar de företag som studien syftar till att undersöka i och med 

att small- mid- och large-cap bolagen ingår i indexet. Detta index är även värdeviktat, 

vilket innebär att samtliga företag viktas efter hur stor del av indexet de representerar. 

Småbolag får då inte större utslag än vad de borde, vilket är fallet om ett likaviktat 

index skulle ha använts.  
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4.6.2 Värdeviktade vs likaviktade portföljer 

Sammansättningen av portföljerna kan göras på två sätt; värdeviktade, där respektive 

akties vikt bestäms av företagens värde eller likaviktade, där fördelningen är jämn 

mellan företagen. Hur portföljerna viktas får stor effekt på resultaten då de mindre 

företagen får en proportionerligt fel vikt i en likaviktad portföljvikt medan detta inte är 

fallet i en värdeviktad. I tidigare studier har likaviktade portföljer främst använts. Även 

De Bondt och Thaler (1985) använde sig av likaviktade portföljer. Kritik har riktats mot 

användningen av likaviktade portföljer. Fama (1998) menar på att små bolag får större 

vikt än vad de har på marknaden om man använder likaviktade portföljer och detta är ett 

problem då små bolag är mer felprissatta än större bolag. Han visar även att vid 

användandet av värdeviktade portföljer så förvinner anomalier såsom januarieffekten 

och överreaktionseffekten nästintill helt. Vi har valt att undersöka överreaktionseffekten 

med både likaviktade och värdeviktade portföljer, för att på så sätt täcka upp den 

traditionella metoden samtidigt som användandet av de värdeviktade portföljerna tar 

bättre hänsyn till marknadens struktur. Genom att använda oss av båda metoderna får vi 

även möjligheten att jämföra metoderna och undersöka hur pass stor effekt de mindre 

företagen har på överreaktionseffekten.  

4.6.3 Survivorship bias 

Ett problem som uppstår är att företag går i konkurs. Om detta händer under tiden som 

aktien ingår i en portfölj leder detta till survivorship bias. Vilket är ett fel som uppstår 

när fokus hamnar på överlevarna i en undersökning och inte tar hänsyn till de aktier som 

inte klarar sig genom hela undersökningsperioden (Elton et al., 1996). Detta kan leda till 

ett alltför optimistiskt resultat då negativa kursnedgångar som resulterar i konkurs för 

företagen bortses. För att undvika metodfel kopplade till survivorship bias har aktier 

som har gått i konkurs eller på annat sätt försvunnit ur listan under utvärderingsperioden 

permanent tagits bort ur portföljen och en implicit rebalansering av portföljen har 

genomförts.  

4.6.4 Justering för risk 

De Bondt och Thaler (1985) fick kritik för hur de hanterade risk och att de inte tog 

hänsyn till tidsvarierande beta-värden (Chan, 1998). Uppsatsen använder sig därför av 

två modeller för att mäta riskjusterad avkastning. Marknadsmodellen tar hänsyn till 

tidsvarierande beta-värden. Eventuella skillnader i resultaten bidrar till diskussion om 

huruvida felaktigt riskjusterade avkastningar skulle ligga till grund för 

överreaktionseffekten.  

4.6.5 Formerings- och utvärderingsperiod 

Denna uppsats syftar till att undersöka om det råder överreaktion på kort sikt. 

Formerings- och utvärderingsperioden har därför väsentligt kortats ner jämfört med 
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merparten av andra studier inom ämnet, som har undersökt överreaktionseffekten på 

längre sikt.  Denna uppsats använder en veckas formeringsperiod, i linje med bland 

annat Howes (1986) undersökning. En tidsperiod kortare än en vecka skulle medföra 

noise-effekter, vilket skulle påverka våra resultat och dess trovärdighet (Black, 1985). 

Howes (1986) resultat visade att vinnarna avkastade -13,0 % och förlorarna avkastade 

+13,8 % under de nästkommande 10 veckorna, därefter minskade effekten. Vidare, så 

skriver Fama (1998) att CAR-modellens precision minskar när utvärderingsperioden 

ökar. Genomsnittet av CAR (ACAR) ökar med t, antalet veckor i utvärderingsperioden, 

medan standardfelet ökar med t1/2. Detta resulterar i att slumpmässiga abnormala 

avkastningar på sikt blir statistiskt trovärdiga i ACAR. Vi har därför valt att använda oss 

av en utvärderingsperiod på 10 veckor.  

4.6.6 Veckodata 

I undersökningen används veckodata för att undersöka fenomenet på kortare sikt än vad 

som främst har gjorts tidigare. I tidigare studier har oftast månadsdata använts då längre 

tidsperioder har undersökts. Veckodata har statistiska egenskaper som gör att den 

lämpar sig bättre mot regressionsanalys än dagsdata, vidare så undgås en del av 

problematiken kring bid-ask spread förknippad med dagsdata (Howe, 1986). Vid 

användning av veckodata kan vi undersöka överreaktionen på kortare sikt samtidigt som 

våra resultat blir mer trovärdiga gentemot dagsdata eftersom tillfälliga spikes och noise 

hinner jämnas ut (Black, 1985). 

Kritik har uppkommit i diskussionen om säsongseffekter. Denna kritik grundas i att 

förloraraktierna verkar överavkasta främst i januari månad. De Bondt och Thaler fann 

ett sådant mönster i originalstudien men misslyckades att förklara varför. Frågan har 

ställts om januarieffekten eller måndagseffekten ligger bakom den påstådda 

överreaktionen. Detta är främst ett problem för studier med månadsdata, där ena 

månaden, naturligt nog, blir januari och studier med dagsdata, där en av dagarna blir 

måndagen. Detta är ett problem som elimineras i denna studie eftersom vi använder oss 

av veckodata. Det finns ingen dokumenterad effekt inom behavioural finance, eller 

finansområdet i helhet, som tyder på att vissa veckor uppvisar högre avkastning än 

andra. Naturligt nog så förekommer det veckor i vår undersökning som är ”veckor i 
januari” men dessa ingår i en portfölj där årets samtliga 52 veckor är representerade. 

4.6.7 Non-trading 

Vid sammanställningen av aktiedata förekommer det dagar då aktier inte har handlats. 

Detta kan bero på att aktien är illikvid och inte har handlats under dagen eller, då data 

saknas för större företag, att det har varit ett “trade-stop”, marknadssystemsfel eller att 
Reuters Thomson Datastream saknar data för den dagen. För att detta inte ska snedvrida 
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resultatet rensas de mest illikvida företagen ur undersökningen. Till denna grupp räknas 

företag som inte har handlats under mer än 5 % av det totala antalet observationer.  

4.6.8 Antal förlorare och vinnare 

Det krävs ett kriterium för vilka aktier som ska utgöra förloraraktier och vinnaraktier. 

Urvalsmetoden har varierat i tidigare studier och har inte varit underlag för någon 

kritisk debatt såsom till exempel riskjustering och portföljviktning har varit. 

Procentuella prisökningar/minskningar har i vissa undersökningar fått utgöra ”triggers” 
(Bremer & Sweeney, 1991; Brown & Harlow, 1988) medan andra författare inkluderar 

ett x antal företag med mest/minst absolut avkastning (De Bondt & Thaler, 1987). Howe 

(1986) noterar att det som konstituerar en betydande prisförändring sker på författarens 

diskretion och blir således ett arbiträrt val. Det råder således ingen kutym inom ämnet 

och gränserna för vad som kan anses stora prisrörelser har varierat. För att undgå denna 

problematik så har vi valt att inkludera de fem största och lägsta prisförändringarna 

varje vecka. På så sätt säkerställs även vinnar- och förlorarportföljernas storlek, ett 

problem andra studier har haft då det vinnarna vinner är proportionerligt mer än vad 

förlorarna förlorar (De Bondt & Thaler, 1985; Zarowin, 1990) och därför blir 

vinnarportföljerna naturligt större än förlorarportföljerna. Genom att välja fem vinnar- 

och förloraraktier varje vecka så säkerställer vi även populationsstorleken för att kunna 

dra statistiskt signifikanta slutsatser.  

 

4.7  Studiens trovärdighet 
I kvantitativa studier är replikerbarhet viktigt (Bryman & Bell, 2007). Vi har därför 

kritiskt och detaljerat diskuterat undersökningens tillvägagångssätt för att hög 

transparens ska uppnås och läsaren kan bedöma studiens reliabilitet och validitet utifrån 

valen som gjorts.  

4.7.1 Reliabilitet 

I enlighet med Bryman och Bell (2007) har stor vikt lagts på att redogöra 

undersökningens samtliga steg för att konsistenta resultat ska erhållas. De beslut 

angående urval och rensning som vi har tagit påverkar reliabiliteten och en replikerande 

studie bör använda ett liknande tillvägagångssätt för att erhålla samma resultat.  

Undersökningen är baserad på aktiedata från en, inom finansvärlden, välkänd databas 

och portföljbyggandet har genomförts i Excel, vilket kan antas genomföra beräkningar 

felfritt och utan komplikationer. Den återstående faktorn som kan påverka resultaten är 

den mänskliga faktorn, att uppställandet av beräkningarna i Excel har genomförts fel. 

För att undvika denna faktor har Excelfilen kontrollerats av författarna själva och 

utomstående vid flertalet gånger och de fel som har funnits har korrigerats.  
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4.7.2 Validitet 

Då studien är utformad som en replikatstudie har utgångspunkten i metoden varit den 

metod som De Bondt och Thaler (1985) använde sig av, vilket påverkar studiens 

validitet positivt. Metoden har sedan modifierats efter den kritik som de tidigare 

studierna mottagit och flertalet tidigare metoder har analyserats för att ta fram en 

komplett metod med så få brister som möjligt. Detta bidrar till en möjlighet att positivt 

påverka studiens kunskapsbidrag och validitet. 

4.7.3 Källkritik 

Studiens primärkällor dvs. aktie- och indexavkastningar och räntor är hämtade från 

Thomson Reuters Datastream. Denna databas är välkänd och bör bestå av korrekt 

finansiell information. Databasen används flitigt i finansiella studier och 

finansrelaterade arbeten. 

Sekundärkällorna består av, inom finans, välkända fakta- och läroböcker och 

vetenskapliga artiklar inom de behandlade områdena. För att undvika störningar har 

originalartiklarna till de behandlade teorierna använts.  

 

4.8 Etik 

Uppsatsen är genomförd i linje med det etiska rådets riktlinjer (vr.se). Fokus har lagts på 

att minimera risken för förvrängning av information. Denna risk uppstår naturligt då 

nordamerikanska modeller appliceras på en marknad med andra karaktärsdrag, Sverige. 

De modifieringar som har genomförts har därför presenterats och motiverats tydligt 

ovan, under kapitlets gång.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Dessa delas upp i fyra delar, först 

presenteras resultaten enligt den marknadsjusterade modellen, sedan presenteras 

resultaten ifrån marknadsmodellen. Därefter presenteras resultaten som erhålls då 

portföljerna värdeviktas och till sist presenteras resultaten av contrarianportföljerna. 

5.1 Marknadsjusterade modellen, likaviktade portföljer 
Baserat på en formeringsperiod om 1 vecka har de 5 företagen på Stockholmsbörsen 

med de högsta samt lägsta avkastningarna valts ut och placerats i en vinnar- respektive 

förlorarportfölj som vi har följt i 10 veckor. Detta har gjorts för varje vecka mellan 

januari 2003 och december 2014. För varje ingående aktie och vecka har vi beräknat 

Abnormal Return (AR) enligt den marknadsjusterade modellen: 

 ���, =   ��,  −  � ,                                                             (12) 

 

Därefter har Cumulative Abnormal Returns (CARs) beräknats för t=1-10. Genomsnittet 

av varje akties ���  i förlorar- samt vinnarportföljen utgör Average Cummulative 

Abnormal Returns (���� ). Om �����,  - �����,  > 0 så finns stöd för 

överreaktionshypotesen. Figur 1 visar ACAR för den likaviktade vinnar- och 

förlorarportföljen för t=1-10.  

 

Figur 1. ACARF,t och ACARV,t för t=1-10. Likaviktade och marknadsjusterade.  
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Förlorarportföljen och vinnarportföljen har efter 10 veckor överavkastat marknaden 

med 1,81 % respektive 1,68 %. Vid vecka 8 har värdet av vinnarportföljen överstigit 

värdet av förlorarportföljen. Vinnarportföljens avkastning rör sig uppåt under 

utvärderingsperioden medan förlorarportföljen följer ett till synes slumpmässigt 

mönster. Skillnaden mellan förlorarnas och vinnarnas avkastning är som högst i vecka 1 

där �����,  - �����,  = 3,47 %. För att med säkerhet fastställa att det råder en 

signifikant skillnad använder vi oss av ett t-test (se Tabell 1).   

5.1.1 T-test 

För att säkerställa att �����,  - �����,  > 0 mellan portföljerna är statistiskt säkerställt 

har vi använt ett två-sidigt t-test. Resultaten presenteras nedan. 

Tabell 1. T- test av signifikant skillnad mellan förlorar- och vinnarportföljens avkastning.  
Differens är skillnaden (ACARF,t – ACARV,t). Marknadsjusterade modellen med likaviktade 
portföljer. 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Differens 3,473% 0,373% 0,793% 0,529% 0,128% 0,230% 0,143% -1,105% -0,760% 0,130% 

t-värde 9,85** 0,80 1,50 0,92 0,20 0,29 0,17 -1,14 -0,68 0,11 

 

I tabellen anger * en signifikansnivå på 5 %, ** anger en signifikansnivå på 1 %. Det 

enda signifikanta resultat uppnås i vecka 1. Det är alltså enbart vid tidpunkt t=1 som vi 

finner stöd för överreaktionshypotesen.   

 

5.2 Marknadsmodellen, likaviktade portföljer 

I detta avsnitt presenteras avkastningarna härledda ur marknadsmodellen. Residualerna, 

dvs. Abnormal Return (AR), har justerats för systematisk- och osystematisk risk enligt 

följande formel: 

 ���, =  ��, − � −  � ∗  � ,                                                     (13) 

 

Figur 2 visar (som i Figur 1) ACAR för den likaviktade vinnar- och förlorarportföljen 

för t=1-10, med enda skillnaden att nu har avkastningarna riskjusterats. 
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Figur 2. ACARF,t och ACARV,t för t=1-10. Likaviktade och riskjusterade. 

Förlorarportföljen och vinnarportföljen har efter 10 veckor överavkastat marknaden 

med 0,73 % respektive 0,29 %. Vid vecka 8 har värdet av vinnarportföljen överstigit 

värdet av förlorarportföljen. Portföljerna uppvisar en utveckling snarlik den i figur 1, 

skillnaden är att avkastningarna har justerats nedåt. Differensen mellan förlorarnas och 

vinnarnas avkastning är som högst i vecka 1 där �����,  - �����,  = 3,49 %. För att 

med säkerhet säga att det råder en signifikant skillnad använder vi oss av ett t-test (se 

Tabell 2). 

5.2.1 T-test 
Tabell 2. T-test av signifikant skillnad mellan förlorar- och vinnarportföljens avkastning. Differens är 
skillnaden (ACARF,t – ACARV,t). Marknadsmodellen med likaviktade portföljer. 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Differens 3,487% 0,282% 0,786% 0,571% 0,299% 0,293% 0,189% -1,130% -0,720% 0,440% 

t-värde 9,35** 0,58 1,43 0,95 0,45 0,35 0,21 -1,13 -0,62 0,36 

 

Resultaten är signifikanta på 1 % signifikansnivå under vecka 1. Därefter erhålls inga 

signifikanta resultat. 

 

5.3 Marknadsmodellen vs marknadsjusterade modellen 
Ovan har vi presenterat resultateten där avkastningarna har beräknats enligt den 

marknadsjusterade modellen respektive marknadsmodellen. För att tydliggöra hur den 

riskjusterade portföljen (marknadsmodellen) skiljer sig från den marknadsjusterade 
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presenteras ett antal grafer. Figur 3 visar skillnaden av förlorarportföljens riskjusterade- 

och marknadsjusterade avkastning. Som i avsnitt 5.1 och 5.2 är portföljerna likaviktade. 

 

Figur 3. ACARF,t för t=1-10. Likaviktade samt marknads- och riskjusterad. 

När vi jämför förlorarportföljernas avkastning går det att uttyda att den riskjusterade 

avkastningen är lägre än den marknadsjusterade. Differensen ökar med t. I figur 4 

presenteras skillnaden för vinnarportföljen.  

 

Figur 4. ACARV,t för t=1-10. Likaviktade samt markands- och riskjusterad. 
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Som är fallet för förlorarna så är vinnarnas riskjusterade avkastning lägre än den 

marknadsjusterade. Detta tyder på att de genomsnittliga beta-värdena för förlorare och 

vinnare är högre än 1. Nedan presenteras de genomsnittliga beta-värdena under 

uppföljningsperioden. 

 

Figur 5. Genomsnittliga beta-värden för förlorar- och vinnarportföljen under 
uppföljningsperioden. Beta har beräknats genom att skatta företagens avkastning mot 
marknadsindex (OMXSPI) på en 48 veckors period (t-48).  

Beta-värdena för förlorarna är högre än för vinnarna. Portfölj-beta ökar under 

uppföljningsperioden för förlorare och vinnare.  

 

5.4  Värdeviktade portföljer 
Samtliga ovan presenterade portföljer är likaviktade. Med bakgrund i 

metoddiskussionen om värdeviktade kontra likaviktade portföljer så presenteras nedan 

resultatet av avkastningarna för de värdeviktade portföljerna. Det är samma ingående 

aktier, skillnaden är att portföljerna har viktats utifrån aktiernas marknadsvikter.  

5.4.1 Marknadsjusterade modellen 

Nedan presenteras vinnar- samt förlorarportföljens avkastningar när vi endast har 

justerat för marknadens rörelser. 
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Figur 6. ACARF,t och ACARV,t för t=1-10. Värdeviktade och marknadsjusterade. 

När vi värdeviktar våra portföljer så blir effekten till synes motsatt från vad 

överreaktionshypotesen predikterar. Korrigeringen som sker vid tidpunkt t=1 i de 

likaviktade portföljerna försvinner helt och våra portföljer matchar istället marknaden 

vecka 1. Därefter fortsätter vinnarna upp och förlorarna ner. I stället för en överreaktion 

så uppvisar resultateten en underreaktion eller momentumeffekt. Vi använder ett t-test 

för att bekräfta att ingen överreaktion förekommer.  

5.4.2 T-test 
Tabell 3. T-test av signifikant skillnad mellan förlorar- och vinnarportföljens avkastning. Differens 
är skillnaden (ACARF,t – ACARV,t). Marknadsjusterade modellen med värdeviktade portföljer. 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Differens -0,025% -2,860% -4,020% -4,790% -5,430% -6,880% -6,340% -5,580% -5,420% -5,470% 

t-värde -0,04 -2,35 -2,91 -2,61 -2,65 -2,59 -2,10 -1,96 -1,87 -1,65 

 

T-testet visar att inget av resultaten är signifikanta. Samtliga t-värden är negativa, vilket 

tyder på en underreaktionseffekt. Vi förkastar hypotesen.  

5.4.3 Marknadsmodellen 

Nedan presenteras de erhållna resultaten när portföljerna utvärderas med riskjusterade 

och värdeviktade avkastningar. 
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Figur 7. ACARF,t och ACARV,t för t=1-10. Värdeviktade och riskjusterade. 

Även i detta fall så ser vi ingen antydan till att en överreaktion har ägt rum, istället 

indikerar resultaten en underreaktion även här. Vi använder ett t-test för att bekräfta att 

ingen överreaktion förekommer. 

5.4.4 T-test 
Tabell 4. T-test av signifikant skillnad mellan förlorar- och vinnarportföljens avkastning. Differens 
är skillnaden (ACARF,t – ACARV,t). Marknadsmodellen med värdeviktade portföljer. 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Differens 0,142% -1,690% -1,920% -2,720% -3,050% -3,990% -2,810% -1,780% -2,110% -2,340% 

t-värde 0,31 -1,34 -1,43 -1,72 -1,65 -2,16 -1,35 -0,74 -0,80 -0,85 

 

Vi finner inga signifikanta resultat för de värdeviktade, riskjusterade portföljerna och vi 

förkastar hypotesen.  

 

5.5 Contrarianstrategin 

Om överreaktion förekommer på marknaden så är det teoretiskt möjligt att generera 

överavkastning genom att köpa tidigare förloraraktier och blanka vinnaraktier. 

Totalavkastningen för contrarianportföljen blir då, för tidpunkt t, �����,  - �����, . 

Eftersom överreaktionshypotesen säger att �����,  - �����,  > 0 så blir 

contrarianportföljens avkastning en proxy för överreaktionshypotesen. En positiv 

avkastning skulle indikera att överreaktion förekommer. Figur 8 visar avkastningarna 

för contrarianportföljerna, den likaviktade samt den värdeviktade. Resultaten är baserad 
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på riskjusterade avkastningar, marknadsmodellen har använts för att beräkna 

residualerna. 

 

Figur 8. Contrarianportföljernas avkastningar. Likaviktade och värdeviktade portföljer.  

Den likaviktade contrarianportföljen överavkastar marknaden med 3,49 % vecka 1. Vi 

vet från avsnitt 5.2 att detta resultat är signifikant och stödjer överreaktionshypotesen. 

Avkastningen är positiv fram till och med vecka 7, vi vet sedan tidigare att den inte är 

signifikant större än noll. Den värdeviktade contrarianportföljen uppvisar ingen 

överreaktionseffekt första veckan och därefter sjunker den till under noll och blir 

negativ och vi finner inget stöd för överreaktionshypotesen. 

 

5.6 Sammanfattning av resultaten 
De likaviktade portföljerna uppvisar en signifikant skillnad mellan vinnare och förlorare 

vid tidpunkt t=1. Detta var fallet för de marknads- tillika riskjusterade portföljerna. När 

portföljerna värdeviktades så försvann det signifikanta resultatet eller ”korrigeringen” i 
vecka 1 och vi fann inga resultat under resten av uppföljningsperioden som gav stöd åt 

överreaktionshypotesen. Tvärtom, så uppvisar de värdeviktade portföljerna en 

underreaktion eller momentumeffekt.  
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6. Analys 

Studiens syfte är att mäta om det råder överreaktion på Stockholmsbörsen på kort sikt, 

samt undersöka de bakomliggande orsakerna till studiens resultat. Analyskapitlet 

diskuterar först skillnader i resultatet till följd av metodval, för att därefter besvara 

syftet och sätta våra resultat i perspektiv mot tidigare studier. Till sist förs en diskussion 

om den praktiska användbarheten av contrarianstrategin. 

6.1 Riskjusterad avkastning och beta  
Något som De Bondt & Thaler, och flera andra forskare inom ämnet, har fått motta hård 

kritik för är hur de hanterar risk. Ett av de mest använda argumenten av förespråkare för 

den effektiva marknadshypotesen är att avkastningarna inte är riskjusterade på ett riktigt 

sätt. Med denna retorik i ryggen har det varit förhållandevis enkelt att avfärda 

finansiella anomalier och mönster. Med bakgrund i detta har vi utformat metoden för att 

reducera frågetecken angående risk, detta genom att använda två olika residualmodeller 

för att mäta riskjusterad avkastning.  

Skillnaderna mellan de två modellerna visade att både förlorarnas och vinnarnas 

riskjusterade avkastning var lägre än den marknadsjusterade. Genom att studera beta-

värden för båda portföljerna kunde vi även konstatera att förloraraktierna var mer 

riskfyllda än vinnaraktierna. Ett extremt fall i aktiepriset för förlorarna leder till en 

minskning av företagsvärdet och en implicit ökning av skuldsättningsgraden. Enligt 

Modigliani-Miller (1958) så leder en sådan ökning till en proportionerlig ökning av 

avkastningskravet på eget kapital, tillika risk. Vidare vet vi att en del av företagen i 

förlorarportföljen gick i konkurs under uppföljningsperioden och ett kraftigt fall i 

aktiekursen ökar default-risken. Default-risken fångas dock inte upp helt av 

marknadsmodellen och detta kan eventuellt leda till misspecifieringar av resultaten. Ett 

extremt fall i aktiepriset kan mycket väl reflektera katastrofala resultatrapporter, 

rättstvister, granskningar eller andra händelser som skulle innebära en minskad förmåga 

för företaget att fullgöra sina betalningsåtaganden. En del av denna default-risk fångas 

upp naturligt när portföljerna värdeviktas. 

Småbolagseffekten grundar sig dels i att mindre företag har en större benägenhet att gå i 

konkurs eller på annat sätt försvinna från marknaden. När dessa mindre företag, som 

kan antas ha högre konkursrisk, får en mindre vikt i portföljerna så försvinner en del av 

problematiken. Med detta sagt så blir det naturligt att anta att investerare skulle kräva ett 

högre risk-premium för att inkludera förloraraktier i sina portföljer.   

För aktierna i vinnarportföljerna så gäller också att den riskjusterade avkastningen var 

lägre än den icke-riskjusterade. Eftersom vår studie fokuserar på aktier som har haft 

extrema över- samt underavkastningar så är det föga förvånande att även 
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vinnarportföljen uppvisar ett beta-värde som överstiger 1. Volatiliteten (variansen) av 

aktien ökar i och med en kraftig börsuppgång, vilket medför att kovariansen mellan 

aktie och jämförelseindex ökar, som i förlängningen ökar beta-värdet. 

Genom att mäta beta-värden för portföljerna under uppföljningsperioden kunde vi 

konstatera att det genomsnittliga beta-värdet för förlorarportföljen var 1,61 och 1,52 för 

vinnarportföljen. Vi kunde även se en svag ökning av det genomsnittliga beta-värdet för 

båda portföljerna under utvärderingsperioden och detta återspeglades i skillnaden 

mellan de marknadsjusterade och riskjusterade ACAR (skillnaden ökade med t, se figur 

3 och 4). Det följer även från ACARs natur att skillnaden mellan de riskjusterade och 

icke-riskjusterade avkastningarna ökar under utvärderingsperioden. Eftersom CAR är 

ackumulerad avkastning så kommer den lägre avkastningen som riskjusteringen ger 

upphov till läggas samman vecka efter vecka och öka skillnaden mot den icke-

riskjusterade avkastningen.  

Eftersom förlorare tillika vinnare presterar sämre vid en riskjustering, och eftersom vi i 

contrarianstrategin blankar vinnaraktierna så blir kontentan en icke-påverkan på 

avkastningen. Riskjusterade avkastningar verkar alltså inte, som många tidigare har 

hävdat, eliminera överreaktionseffekten. �����,  - �����,  är signifikant större än noll 

vid tidpunkt t=1 för de riskjusterade, likaviktade portföljerna. Överreaktionseffekten 

kan inte tillskrivas icke-riskjusterade avkastningar. 

 

6.2 Likaviktade och värdeviktade portföljer 
För att bidra till diskussionen som har präglat behavioural finance i allmänhet och 

studier om överreaktion i synnerhet så har vi valt att analysera effekten av att värdevikta 

vinnar- och förlorarportföljerna. De Bondt och Thalers originalstudie, samt merparten 

av efterföljande studier inom ämnet, har fått kritik för att hänsyn inte har tagits för 

storleken på de ingående företagen. Skeptiker menar att De Bondt och Thaler inte fann 

bevis för en överreaktion, utan istället en småbolagseffekt. Fama (1998) skriver att när 

portföljer värdeviktas så minskar eller försvinner överreaktionseffekten helt och att 

studier inom ämnet inte främst handlar om investerares irrationalitet utan istället om 

forskares metodval. De vanligaste avkastningsmodellerna har systematiskt svårt att 

förklara den genomsnittliga avkastningen för småbolag. Detta är sant också för CAPM 

(Banz, 1981), som har använts i den här undersökningen. Eftersom likaviktade 

portföljer ger mer vikt åt småbolag så kan detta, enligt Fama (1998), leda till metodfel. 

Vi fann att den korrigering som skedde vecka 1 för våra likaviktade portföljer försvann 

helt när de värdeviktades. Under uppföljningsperioden fann vi inga signifikanta resultat 

som styrkte överreaktionshypotesen.  
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Detta innebär att det är främst mindre bolag som över- och underavkastar marknaden i 

förlorar- respektive vinnarportföljerna, i enlighet med småbolagseffekten. Dessa företag 

får en för proportionerligt stor vikt i de likaviktade portföljerna och överdriver 

resultaten. När portföljerna viktas utifrån aktiernas marknadsvärden försvinner denna 

effekt. Småbolagseffekten är ett välkänt finansiellt fenomen, dock förklaras den inte av 

teorin om överreaktion, varför det inte diskuteras vidare här. 

 

6.3 Finns överreaktion? 
I de likaviktade portföljerna erhålls ett signifikant resultat vid tidpunkt t=1 som styrker 

överreaktionshypotesen. Det sker en priskorrigering av aktiekurserna hos tidigare 

förlorare och vinnare. Förlorarna, som har haft ett betydande prisfall i t=0 överavkastar 

marknaden när t=1 vilket tyder på att prisfallet i t=0 var för kraftigt och ses som bevis 

för överreaktion, effekten var motsatt för vinnarna. Efter vecka 1, för de likaviktade 

portföljerna, är resultaten inte signifikanta på 5 % signifikansnivå och efterliknar, om 

något, en ”random walk” rörelse (Bachelier, 2006). Detta gäller både den 

marknadsjusterade modellen och marknadsmodellen. Resultaten styrker teorin om 

överreaktion under den första veckan men teorin förkastas under resterande mätperiod, 

vilket indikerar att marknaden korrigerar sig relativt snabbt. 

I de värdeviktade portföljerna erhålls inga signifikanta resultat.  Tidigare vinnare 

fortsätter istället uppåt medan förlorare fortsätter nedåt. Detta tyder på att en 

underreaktion har ägt rum, och inte en överreaktion. När portföljerna värdeviktas 

förkastas därmed hypotesen om överreaktion.  

Som tidigare har nämnts så är teorin om överreaktion omdiskuterad och väl testad. 

Resultaten som har erhållits pekar både för och emot övereaktionshypotesen, beroende 

på metodval och vilken marknad undersökningen har genomförts på. Då denna uppsats 

undersöker veckodata och har en formeringsperiod på 1 vecka samt en 

utvärderingsperiod på 10 veckor, skiljer den sig mot majoriteten av tidigare studier som 

har genomförts inom området. Eftersom uppsatsens resultat är att en reversal 

kursförändring uppstår under den första utvärderingsveckan när portföljerna är 

likaviktade men att denna effekt försvinner när portföljerna värdeviktas går denna 

uppsats emot de resultat som De Bondt och Thaler (1985) erhöll. Precis som Paul 

Zarowins (1990) och Balls et. al (1995) resultat pekar våra resultat mot att det är fråga 

om en storlekseffekt och inte en överreaktionseffekt. Fama (1998) menar att vikterna i 

likaviktade portföljer inte representerar marknaden och de mindre bolagen får för stor 

vikt, vilket leder till missvisande resultat då mindre bolag är oftare mer felprissatta än 

större bolag. Att uppsatsen fann en överreaktionseffekt för de likaviktade portföljerna 
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och en, till synes, underreaktionseffekt för de värdeviktade portföljerna går i Famas 

(1998) linje om att marknaden på kort sikt både över- och underreagerar men att dessa 

är lika frekventa och därmed på lång sikt tar ut varandra.  

De studier som tidigare har genomförts på Stockholmsbörsen har fått skilda resultat. 

Herbe och Persson (2007) förkastar hypotesen om överreaktion efter att ha delat upp 

urvalet efter företagsstorlek, vilket är i linje med våra resultat. Appelgren et. al (2004) 

fann att förlorarportföljernas värde gick upp men vinnarportföljernas värde inte gick 

ner. Författarna tog dock inte hänsyn till varken risk eller företagsstorlek. Kham och 

Aspegren (2006) undersökte överreaktionen med dagsdata och en formeringsperiod på 3 

dagar samt en utvärderingsperiod på 10 dagar. I sin uppsats finner de stöd för 

överreaktionshypotesen och förkastar den effektiva marknadshypotesen i dess svagaste 

form. Deras undersökning är baserad på dagsdata som kan ge upphov till noise-effekter 

som kan förvränga resultaten. De skilda resultaten av de undersökningar som har 

genomförts på den svenska marknaden, såväl som internationella, indikerar att test av 

överreaktionshypotesen är ytterst känslig för metodval. 

 

6.4 Transaktionskostnader och andra marknadsfriktioner 
Om vi bortser från värdeviktningsdiskussionen så pekar resultaten mot att en investerare 

kan genom en contrarianstrategi generera överavkastningar i vecka 1 genom att själv 

likavikta sin portfölj genom att köpa proportionerligt mer av småbolagen. Något som vi 

däremot måste ta hänsyn till är marknadsfriktioner och andra kostnader som inte fångas 

upp av vårt data. Transaktions- och informationskostnader uppkommer när aktier 

handlas på en marknad. Boehme och Danielsen (2007) diskuterar effekten av sådana 

kostnader. De menar att kostnader som dessa skapar marknadsfriktioner som försvårar 

eller minskar handel med felprissatta aktier. Vidare så kan vi göra antagandet att 

informationskostnaderna för aktier som uppvisar extrema kursrörelser ökar eftersom 

sådana kraftiga svängningar knappast kan förutspås av marknaden på förhand. Teorin 

säger också att informationstillgängligheten minskar med företagets storlek och i 

förlängningen att kostnaden för information ökar och därmed risken. Contrarianvinster 

hindras således av marknadsfriktioner, speciellt för småbolag där 

informationstillgängligheten är lägre.  

Om det finns möjlighet till systematisk överavkastning så struntar väl investerare i 

informationstillgängligheten? Detta kan vara fallet för de investerare som använder sig 

av contrarianstrategin. Men aktiehandel är en dubbelsidig transaktion. Att en sida är 

villig att genomföra transaktionen är inte tillräckligt för att den ska gå igenom. Om en 

aktie har en kraftig uppgång en dag så vill en contrarianinvesterare blanka den, men det 
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måste även finnas någon som är beredd att köpa den. Och tvärtom, om en aktie förlorar 

kraftigt så måste det finnas någon som är beredd att sälja den. Informationsaspekten 

försvårar handel med felprissatta aktier även om contrarianinvesterare inte besvärar sig 

med informationsinsamling. Handel försvåras ytterligare för mindre, mer illikvida 

bolag. 

 

6.5 Underreaktion? 

När portföljerna värdeviktas och småbolagen får en mindre vikt så försvinner 

korrigeringen i vecka 1. Uppsatsen argumenterar att anledningen till att 

överavkastningen försvinner är till följd av småbolagseffekten. Vi attribuerar 

försvinnandet till tre orsaker: småbolag är mer riskfyllda och kräver en högre riskpremie 

och avkastning, informationskostnaden ökar när företagsstorleken minskar samt att en 

del av default-risken för förlorarna fångas upp naturligt när portföljerna värdeviktas.  

När portföljerna värdeviktas kan vi dock inte kreditera resultatet till enbart 

småbolagseffekten. Utvecklingen av våra värdeviktade portföljer indikerar en 

momentumeffekt eller underreaktionseffekt. Småbolagseffekten är ett skilt fenomen. De 

negativa t-värdena indikerar att en underreaktion har ägt rum. Samtidigt som det finns 

studier som stödjer överreaktion så finns de studier som ger stöd åt underreaktion. 

Konsensus lyder att överreaktion dominerar på kort och lång sikt medan man ofta finner 

bevis för underreaktion på medel-lång sikt (Jegadeesh & Titman, 1993). Men även 

denna ansats har ifrågasatts och undersökningar motsäger ofta varandra. För den 

svenska marknaden gäller att denna uppsats resultat går emot det resultat andra 

författare fann om överreaktion på kort sikt (Kham & Aspegren, 2006). Denna uppsats 

indikerar en underreaktionseffekt medan Kham och Aspegren fann stöd för 

överreaktionshypotesen. 

 

6.6 Konsekvenser och bidrag 

Det finns ett kunskapsgap om överreaktion på kort sikt på den svenska aktiemarknaden 

och uppsatsens mål har varit att undersöka och bidra till ökad förståelse om denna 

effekt. Uppsatsens resultat förkastar hypotesen om överreaktion på kort sikt på 

Stockholmsbörsen. Resultaten indikerar att det är en småbolagseffekt som ger upphov 

till den abnormala avkastningen och inte en överreaktionseffekt. När portföljerna 

värdeviktas så antyder resultaten istället att en underreaktion har ägt rum, vilket går 

emot ett flertal undersökningar som har gjorts om överreaktion på kort sikt på den 

nordamerikanska marknaden. Detta öppnar frågan om huruvida den svenska 
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investeraren är mer försiktig än den amerikanska. Likväl går uppsatsens resultat emot 

den studie som har genomförts på den svenska marknaden av Kham och Aspegren på 

kort sikt. Detta, samt det faktum att de likaviktade och värdeviktade portföljerna i denna 

uppsats uppvisade skilda resultat, antyder att överreaktionseffekten ej uppstår som en 

konsekvens av att investerare överreagerar, utan istället till följd av metodfel. Tidigare 

forskning, som inte har tagit hänsyn till företagsstorlek, blir i detta avseende mindre 

trovärdig. Framtida forskning om överreaktion bör således noga granska sina metodval 

och beakta företagsstorlek med försiktighet.   
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7. Slutsats 

Detta kapitel presenterar studiens slutsats utifrån syfte, resultat och analys. Därefter 

ges förslag till framtida forskning. 

7.1 Slutsatser 
Vi förkastar hypotesen om överreaktion på Stockholmsbörsen på kort sikt. Vi erhöll ett 

signifikant resultat som gav stöd åt överreaktionshypotesen i de likaviktade portföljerna 

under den första utvärderingsveckan. Denna effekt försvinner när portföljerna 

värdeviktas, och den korrigering som de likaviktade portföljerna uppvisar i vecka 1 

krediteras småbolagseffekten. Den ökade konkursrisken och informationskostnaden för 

småbolag kan vara orsaker till varför den så kallade överreaktionen försvinner när 

portföljerna värdeviktas. Uppsatsen finner att överreaktionshypotesen är känslig för 

metodval och metodfel kopplat till företagsstorlek. När portföljerna värdeviktas finner 

vi inga signifikanta resultat som stödjer överreaktionshypotesen på kort sikt. De 

värdeviktade portföljerna uppvisar, om något, istället en underreaktionseffekt. Detta 

resultat, ställt mot tidigare undersökningar, vittnar om att teorin att underreaktion skulle 

vara lika vanligt förekommande som överreaktion, och att de på så sätt skulle ta ut 

varandra och göra marknaden effektiv, inte kan förkastas. Behavioural finance står i 

sådana fall inför en storslagen uppgift: på vilken information överreagerar marknaden 

och när underreagerar den? 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Framtida forskning inom ämnet överreaktion bör ta hänsyn till företagens storlek. 

Denna uppsats, som ett antal tidigare studier har indikerat, bekräftar att 

överreaktionseffekten, till stor del, är resultatet av en småbolagseffekt. Ur detta 

hänseende vore det intressant att undersöka fenomenet med en annan avkastningsmodell 

än CAPM. En modell som bättre tar hänsyn till småbolagseffekten, exempelvis Fama 

och Frenchs (1993) 3-faktorsmodell kan lämpligen användas. 

Resultaten indikerar att investerare kan, genom contrarianstrategin med en veckas 

innehavsperiod, själva likavikta sina portföljer och på så sätt generera överavkastning. 

Uppsatsen har diskuterat effekten av transaktions- och informationskostnader av en 

sådan strategi. Det vore ändock intressant att undersöka om en sådan strategi skulle 

fungera i praktiken, genom att investerare riktiga pengar i strategin.   
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Appendix 

T-test av marknadsjusterade, likaviktade portföljer (Tabell 1) 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,1; ACARV,1  

 
Two-sample T for ACARF,1 vs ACARV,1 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,1  2821   0,020  0,140   0,0026 

ACARV,1  2886  -0,015  0,126   0,0023 

 

 

Difference = μ (ACARF,1) - μ (ACARV,1) 
Estimate for difference:  0,03473 

95% lower bound for difference:  0,02893 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 9,85  P-Value = 0,000  DF = 5613 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,2; ACARV,2  

 
Two-sample T for ACARF,2 vs ACARV,2 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,2  2773  0,005  0,175   0,0033 

ACARV,2  2821  0,001  0,172   0,0032 

 

 

Difference = μ (ACARF,2) - μ (ACARV,2) 
Estimate for difference:  0,00373 

95% lower bound for difference:  -0,00391 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,80  P-Value = 0,211  DF = 5586 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,3; ACARV,3  

 
Two-sample T for ACARF,3 vs ACARV,3 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,3  2768   0,006  0,203   0,0039 

ACARV,3  2822  -0,002  0,192   0,0036 

 

 

Difference = μ (ACARF,3) - μ (ACARV,3) 
Estimate for difference:  0,00793 

95% lower bound for difference:  -0,00076 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 1,50  P-Value = 0,067  DF = 5554 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,4; ACARV,4  

 
Two-sample T for ACARF,4 vs ACARV,4 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,4  2780   0,004  0,223   0,0042 

ACARV,4  2800  -0,001  0,206   0,0039 

 

 

Difference = μ (ACARF,4) - μ (ACARV,4) 
Estimate for difference:  0,00529 

95% lower bound for difference:  -0,00418 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,92  P-Value = 0,179  DF = 5538 

 

  

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,5; ACARV,5  

 
Two-sample T for ACARF,5 vs ACARV,5 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,5  2758  0,004  0,253   0,0048 

ACARV,5  2796  0,002  0,225   0,0043 

 

 

Difference = μ (ACARF,5) - μ (ACARV,5) 
Estimate for difference:  0,00128 

95% lower bound for difference:  -0,00930 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,20  P-Value = 0,421  DF = 5460 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,6; ACARV,6  

 
Two-sample T for ACARF,6 vs ACARV,6 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,6  2765  0,009  0,340   0,0065 

ACARV,6  2802  0,007  0,246   0,0046 

 

 

Difference = μ (ACARF,6) - μ (ACARV,6) 
Estimate for difference:  0,00230 

95% lower bound for difference:  -0,01080 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,29  P-Value = 0,387  DF = 5031 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,7; ACARV,7  

 
Two-sample T for ACARF,7 vs ACARV,7 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,7  2750  0,011  0,358   0,0068 

ACARV,7  2798  0,009  0,267   0,0050 

 

 

Difference = μ (ACARF,7) - μ (ACARV,7) 
Estimate for difference:  0,00143 

95% lower bound for difference:  -0,01254 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,17  P-Value = 0,433  DF = 5080 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,8; ACARV,8  

 
Two-sample T for ACARF,8 vs ACARV,8 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,8  2724  0,005  0,371   0,0071 

ACARV,8  2787  0,016  0,350   0,0066 

 

 

Difference = μ (ACARF,8) - μ (ACARV,8) 
Estimate for difference:  -0,01105 

95% lower bound for difference:  -0,02704 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,14  P-Value = 0,872  DF = 5473 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,9; ACARV,9  

 
Two-sample T for ACARF,9 vs ACARV,9 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,9  2723  0,012  0,446   0,0085 

ACARV,9  2797  0,019  0,375   0,0071 

 

 

Difference = μ (ACARF,9) - μ (ACARV,9) 
Estimate for difference:  -0,0076 

95% lower bound for difference:  -0,0258 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -0,68  P-Value = 0,752  DF = 5310 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,10; ACARV,10  

 
Two-sample T for ACARF,10 vs ACARV,10 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,10  2736  0,018  0,497   0,0095 

ACARV,10  2776  0,017  0,391   0,0074 

 

 

Difference = μ (ACARF,10) - μ (ACARV,10) 
Estimate for difference:  0,0013 

95% lower bound for difference:  -0,0185 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,11  P-Value = 0,457  DF = 5187 

 

 

T-test av riskjusterade, likaviktade portföljer (Tabell 2) 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,1; ACARV,1  

 
Two-sample T for ACARF,1 vs ACARV,1 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,1  2655   0,019  0,144   0,0028 

ACARV,1  2739  -0,016  0,130   0,0025 

 

 

Difference = μ (ACARF,1) - μ (ACARV,1) 
Estimate for difference:  0,03487 

95% lower bound for difference:  0,02873 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 9,35  P-Value = 0,000  DF = 5297 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,2; ACARV,2  

 
Two-sample T for ACARF,2 vs ACARV,2 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,2  2604   0,002  0,178   0,0035 

ACARV,2  2685  -0,001  0,173   0,0033 

 

 

Difference = μ (ACARF,2) - μ (ACARV,2) 
Estimate for difference:  0,00282 

95% lower bound for difference:  -0,00514 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,58  P-Value = 0,280  DF = 5269 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,3; ACARV,3  

 
Two-sample T for ACARF,3 vs ACARV,3 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,3  2606   0,001  0,205   0,0040 

ACARV,3  2680  -0,006  0,194   0,0037 

 

 

Difference = μ (ACARF,3) - μ (ACARV,3) 
Estimate for difference:  0,00786 

95% lower bound for difference:  -0,00118 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 1,43  P-Value = 0,076  DF = 5244 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,4; ACARV,4  

 
Two-sample T for ACARF,4 vs ACARV,4 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,4  2619  -0,001  0,225   0,0044 

ACARV,4  2657  -0,007  0,211   0,0041 

 

 

Difference = μ (ACARF,4) - μ (ACARV,4) 
Estimate for difference:  0,00571 

95% lower bound for difference:  -0,00416 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,95  P-Value = 0,171  DF = 5243 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,5; ACARV,5  

 
Two-sample T for ACARF,5 vs ACARV,5 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,5  2599  -0,001  0,256   0,0050 

ACARV,5  2653  -0,004  0,226   0,0044 

 

 

Difference = μ (ACARF,5) - μ (ACARV,5) 
Estimate for difference:  0,00299 

95% lower bound for difference:  -0,00797 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,45  P-Value = 0,327  DF = 5140 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,6; ACARV,6  

 
Two-sample T for ACARF,6 vs ACARV,6 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,6  2605   0,002  0,345   0,0068 

ACARV,6  2667  -0,000  0,250   0,0048 

 

 

Difference = μ (ACARF,6) - μ (ACARV,6) 
Estimate for difference:  0,00293 

95% lower bound for difference:  -0,01076 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,35  P-Value = 0,362  DF = 4737 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,7; ACARV,7  

 
Two-sample T for ACARF,7 vs ACARV,7 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,7  2594  0,003  0,366   0,0072 

ACARV,7  2664  0,001  0,268   0,0052 

 

 

Difference = μ (ACARF,7) - μ (ACARV,7) 
Estimate for difference:  0,00189 

95% lower bound for difference:  -0,01270 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,21  P-Value = 0,416  DF = 4752 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,8; ACARV,8  

 
Two-sample T for ACARF,8 vs ACARV,8 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,8  2566  -0,005  0,370   0,0073 

ACARV,8  2660   0,006  0,355   0,0069 

 

 

Difference = μ (ACARF,8) - μ (ACARV,8) 
Estimate for difference:  -0,0113 

95% lower bound for difference:  -0,0278 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,13  P-Value = 0,871  DF = 5192 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,9; ACARV,9  

 
Two-sample T for ACARF,9 vs ACARV,9 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,9  2571  0,001  0,447   0,0088 

ACARV,9  2670  0,008  0,384   0,0074 

 

 

Difference = μ (ACARF,9) - μ (ACARV,9) 
Estimate for difference:  -0,0072 

95% lower bound for difference:  -0,0262 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -0,62  P-Value = 0,734  DF = 5057 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,10; ACARV,10  

 
Two-sample T for ACARF,10 vs ACARV,10 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,10  2583  0,007  0,500   0,0098 

ACARV,10  2646  0,003  0,395   0,0077 

 

 

Difference = μ (ACARF,10) - μ (ACARV,10) 
Estimate for difference:  0,0044 

95% lower bound for difference:  -0,0161 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,36  P-Value = 0,361  DF = 4909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

T-test av marknadsjusterade, värdeviktade portföljer (Tabell 3) 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,1; ACARV,1  

 
Two-sample T for ACARF,1 vs ACARV,1 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,1  2821  0,000  0,237   0,0045 

ACARV,1  2886  0,001  0,229   0,0043 

 

 

Difference = μ (ACARF,1) - μ (ACARV,1) 
Estimate for difference:  -0,00025 

95% lower bound for difference:  -0,01042 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -0,04  P-Value = 0,516  DF = 5687 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,2; ACARV,2  

 
Two-sample T for ACARF,2 vs ACARV,2 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,2  2773  -0,012  0,474   0,0090 

ACARV,2  2821   0,017  0,436   0,0082 

 

 

Difference = μ (ACARF,2) - μ (ACARV,2) 
Estimate for difference:  -0,0286 

95% lower bound for difference:  -0,0487 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -2,35  P-Value = 0,991  DF = 5536 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,3; ACARV,3  

 
Two-sample T for ACARF,3 vs ACARV,3 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,3  2768  -0,015  0,391   0,0074 

ACARV,3  2822   0,025  0,620    0,012 

 

 

Difference = μ (ACARF,3) - μ (ACARV,3) 
Estimate for difference:  -0,0402 

95% lower bound for difference:  -0,0630 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -2,91  P-Value = 0,998  DF = 4776 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,4; ACARV,4  

 
Two-sample T for ACARF,4 vs ACARV,4 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,4  2780  -0,021  0,500   0,0095 

ACARV,4  2800   0,027  0,830    0,016 

 

 

Difference = μ (ACARF,4) - μ (ACARV,4) 
Estimate for difference:  -0,0479 

95% lower bound for difference:  -0,0781 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -2,61  P-Value = 0,995  DF = 4599 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,5; ACARV,5  

 
Two-sample T for ACARF,5 vs ACARV,5 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,5  2758  -0,024  0,503   0,0096 

ACARV,5  2796   0,030  0,957    0,018 

 

 

Difference = μ (ACARF,5) - μ (ACARV,5) 
Estimate for difference:  -0,0543 

95% lower bound for difference:  -0,0880 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -2,65  P-Value = 0,996  DF = 4240 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,6; ACARV,6  

 
Two-sample T for ACARF,6 vs ACARV,6 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,6  2765  -0,030  0,783    0,015 

ACARV,6  2802    0,04   1,17    0,022 

 

 

Difference = μ (ACARF,6) - μ (ACARV,6) 
Estimate for difference:  -0,0688 

95% lower bound for difference:  -0,1125 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -2,59  P-Value = 0,995  DF = 4906 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,7; ACARV,7  

 
Two-sample T for ACARF,7 vs ACARV,7 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,7  2750  -0,024  0,767    0,015 

ACARV,7  2798    0,04   1,40    0,026 

 

 

Difference = μ (ACARF,7) - μ (ACARV,7) 
Estimate for difference:  -0,0634 

95% lower bound for difference:  -0,1130 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -2,10  P-Value = 0,982  DF = 4359 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,8; ACARV,8  

 
Two-sample T for ACARF,8 vs ACARV,8 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,8  2724  -0,016  0,838    0,016 

ACARV,8  2787    0,04   1,24    0,023 

 

 

Difference = μ (ACARF,8) - μ (ACARV,8) 
Estimate for difference:  -0,0558 

95% lower bound for difference:  -0,1025 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,96  P-Value = 0,975  DF = 4912 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,9; ACARV,9  

 
Two-sample T for ACARF,9 vs ACARV,9 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,9  2723  -0,017  0,841    0,016 

ACARV,9  2797    0,04   1,27    0,024 

 

 

Difference = μ (ACARF,9) - μ (ACARV,9) 
Estimate for difference:  -0,0542 

95% lower bound for difference:  -0,1018 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,87  P-Value = 0,969  DF = 4864 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,10; ACARV,10  

 
Two-sample T for ACARF,10 vs ACARV,10 

 

             N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,10  2736  -0,016  0,961    0,018 

ACARV,10  2776    0,04   1,46    0,028 

 

 

Difference = μ (ACARF,10) - μ (ACARV,10) 
Estimate for difference:  -0,0547 

95% lower bound for difference:  -0,1093 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,65  P-Value = 0,950  DF = 4814 

 

 

T-test av riskjusterade, värdeviktade portföljer (Tabell 4) 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,1; ACARV,1  

 
Two-sample T for ACARF,1 vs ACARV,1 

 

            N   Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,1  2655  0,002  0,163   0,0032 

ACARV,1  2739  0,001  0,171   0,0033 

 

 

Difference = μ (ACARF,1) - μ (ACARV,1) 
Estimate for difference:  0,00142 

95% lower bound for difference:  -0,00607 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0,31  P-Value = 0,377  DF = 5390 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,2; ACARV,2  

 
Two-sample T for ACARF,2 vs ACARV,2 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,2  2604  -0,006  0,456   0,0089 

ACARV,2  2685   0,011  0,461   0,0089 

 

 

Difference = μ (ACARF,2) - μ (ACARV,2) 
Estimate for difference:  -0,0169 

95% lower bound for difference:  -0,0377 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,34  P-Value = 0,910  DF = 5285 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,3; ACARV,3  

 
Two-sample T for ACARF,3 vs ACARV,3 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,3  2606  -0,009  0,362   0,0071 

ACARV,3  2680   0,011  0,590    0,011 

 

 

Difference = μ (ACARF,3) - μ (ACARV,3) 
Estimate for difference:  -0,0192 

95% lower bound for difference:  -0,0413 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,43  P-Value = 0,923  DF = 4468 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,4; ACARV,4  

 
Two-sample T for ACARF,4 vs ACARV,4 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,4  2619  -0,016  0,492   0,0096 

ACARV,4  2657   0,011  0,650    0,013 

 

 

Difference = μ (ACARF,4) - μ (ACARV,4) 
Estimate for difference:  -0,0272 

95% lower bound for difference:  -0,0533 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,72  P-Value = 0,957  DF = 4945 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,5; ACARV,5  

 
Two-sample T for ACARF,5 vs ACARV,5 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,5  2599  -0,020  0,512    0,010 

ACARV,5  2653   0,011  0,795    0,015 

 

 

Difference = μ (ACARF,5) - μ (ACARV,5) 
Estimate for difference:  -0,0305 

95% lower bound for difference:  -0,0608 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,65  P-Value = 0,951  DF = 4542 

 
  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,6; ACARV,6  

 
Two-sample T for ACARF,6 vs ACARV,6 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,6  2605  -0,024  0,738    0,014 

ACARV,6  2667   0,016  0,597    0,012 

 

 

Difference = μ (ACARF,6) - μ (ACARV,6) 
Estimate for difference:  -0,0399 

95% lower bound for difference:  -0,0703 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -2,16  P-Value = 0,984  DF = 5000 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,7; ACARV,7  

 
Two-sample T for ACARF,7 vs ACARV,7 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,7  2594  -0,016  0,728    0,014 

ACARV,7  2664   0,012  0,778    0,015 

 

 

Difference = μ (ACARF,7) - μ (ACARV,7) 
Estimate for difference:  -0,0281 

95% lower bound for difference:  -0,0623 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1,35  P-Value = 0,912  DF = 5247 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,8; ACARV,8  

 
Two-sample T for ACARF,8 vs ACARV,8 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,8  2566  -0,006  0,727    0,014 

ACARV,8  2660    0,01   1,00    0,019 

 

 

Difference = μ (ACARF,8) - μ (ACARV,8) 
Estimate for difference:  -0,0178 

95% lower bound for difference:  -0,0575 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -0,74  P-Value = 0,770  DF = 4856 

 
  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,9; ACARV,9  

 
Two-sample T for ACARF,9 vs ACARV,9 

 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,9  2571  -0,010  0,791    0,016 

ACARV,9  2670    0,01   1,08    0,021 

 

 

Difference = μ (ACARF,9) - μ (ACARV,9) 
Estimate for difference:  -0,0211 

95% lower bound for difference:  -0,0641 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -0,80  P-Value = 0,790  DF = 4884 

 

  

Two-Sample T-Test and CI: ACARF,10; ACARV,10  

 
Two-sample T for ACARF,10 vs ACARV,10 

 

             N    Mean  StDev  SE Mean 

ACARF,10  2583  -0,011  0,894    0,018 

ACARV,10  2646    0,01   1,09    0,021 

 

 

Difference = μ (ACARF,10) - μ (ACARV,10) 
Estimate for difference:  -0,0234 

95% lower bound for difference:  -0,0687 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -0,85  P-Value = 0,802  DF = 5077 

 

 

 


