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Sammanfattning	

Titel: Aktieavkastningars relation till fundamentala multiplar -En studie om fundamentala 

värdedrivare och prisanomalier på marknaden 

Författare: Andreas Besterman och Mattias Larsson 

Handledare: Magnus Willesson 

Bakgrund:  

Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet 

av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. 

De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala 

variabler. Följaktligen är det av intresse att undersöka i vilken utsträckning en portfölj, 

sammansatt med hjälp av regression på en multipel, kan härleda avvikelser från jämvikt i 

aktiepriser och därmed generera högre avkastning än berättigat av risknivån på en effektiv 

marknad. 

Syfte: 

Studien ämnar empiriskt undersöka om aktiers framtida avkastning kan relateras till det värde 

som härleds genom relationen mellan deras fundamentala multiplar och marknadens faktiska 

multiplar.  

Genomförande: 

Studien härleder med hjälp av regressioner på multiplar aktiers jämviktspris och tillämpar 

avvikelser från dessa vid konstruktion av portföljer. 

Slutsats: 

Resultaten visar att en strategi baserade på regressioner av EV/EBITDA-multipeln kan 

generera en högre avkastning än berättigat av den effektiva marknadshypotesen under 

perioden 2006-2016. Liknande resultat har påvisats för P/E-multipeln men dessa kan inte 

statistiskt säkerställas på 95 % signifikansnivå. När det gäller EV/S-multipeln har inga 

indikationer på riskjusterad överavkastning påvisats. 

Nyckelord: 

Relativvärdering, fundamentala multiplar, mean-reversal, effektiva marknadshypotesen, 

regressionsvärdering, multiplar, investeringsstrategi, riskjusterad överavkastning 



Abstract	

Title: The relationship between stock returns and fundamental value multiples – A study of 

fundamental value drivers and price anomalies in the stock market  

Author: Andreas Besterman and Mattias Larsson 

Mentor: Magnus Willesson 

Background:  

Previous studies has presented evidence of abnormal stock returns when applying value 

multiple based strategies in assembling portfolios. The previous studies has not considered 

the fundamental theoretical values that determine the value multiple. As a consequence, it is 

of interest to examine the performance of portfolios assembled with respect to these 

fundamental value drivers. With the use of regression analysis, it is of interest to find out if 

portfolios can be constructed that outperform the market portfolio in a sense of risk adjusted 

returns.  

Purpose: 

This study aims to empirically examine if future stock returns can be derived from the 

relationship between their fundamentally determined multiples and the market multiple.  

Implementation: 

With the help of regression analysis of value multiples this study derives their equilibrium 

price of stocks and apply deviation from equilibrium in construction of portfolios.   

Conclusion: 

The results indicate that a strategy based on regressions of the EV/EBITDA multiple may 

generate superior risk adjusted portfolio returns than suggested by the efficient market 

hypothesis during the period between 2006-2016. Similar results was found using the P/E 

multiple however these results could not be statistically confirmed. Using the EV/S multiple 

no risk adjusted abnormal returns could be proven. 

Keywords: 

Relative valuation, fundamental multiples, mean-reversal, the efficient market hypothesis, 

regression valuation, value multiples, investment strategy, excess returns 

 



Förord 

Vi vill börja med att tacka Magnus Willeson för insiktsfulla synpunkter som varit till stor 
hjälp för uppsatsens sammanställande. Vi vill även passa på att tacka Rickard Wilhelmsson 
samt Christopher Danielsson för givande diskussioner gällande relativvärdering och 
multiplar. Vi vill även tacka opponenter under resans gång för kloka kommentarer och 
konstruktiv feedback. 

Andreas Besterman & Mattias Larsson 

2016-05-27 

 



Innehållsförteckning 

Inledning	.....................................................................................................................................	1	
Problemdiskussion	.........................................................................................................................	2	
Problemformulering	.......................................................................................................................	3	
Syfte	...............................................................................................................................................	3	
Frågeställningar	.............................................................................................................................	4	
Avgränsningar	................................................................................................................................	4	

Teoretisk	referensram	.................................................................................................................	5	
Capital	Asset	Pricing	Model	...........................................................................................................	5	
Portföljvalsteori	..............................................................................................................................	6	
Marknaders	effektivitet	.................................................................................................................	8	
Värdering	.....................................................................................................................................	11	
Hypoteser	.....................................................................................................................................	14	

Metod	.......................................................................................................................................	16	
Urval	.............................................................................................................................................	16	
Data	.............................................................................................................................................	17	
Utförande	.....................................................................................................................................	17	
Portföljutvärderingsmått	.............................................................................................................	21	

Sharpekvot	...............................................................................................................................	22	
Jensens	alfa	..............................................................................................................................	23	
Statistiska	utvärderingsmått	....................................................................................................	24	

Multiplar	......................................................................................................................................	25	
P/E	...........................................................................................................................................	26	
EV/S	.........................................................................................................................................	27	
EV/EBITDA	...............................................................................................................................	29	

Metodkritik	..................................................................................................................................	30	
Etik	...........................................................................................................................................	32	

Resultat	.....................................................................................................................................	33	
Praktiskt	utförande	......................................................................................................................	33	

P/E	...........................................................................................................................................	34	
EV/S	.........................................................................................................................................	34	
EV/EBITDA	...............................................................................................................................	35	

Utvärdering	portföljer	..................................................................................................................	36	
P/E-portföljer	...........................................................................................................................	37	
EV/S-portföljer	.........................................................................................................................	39	
EV/EBITDA-portföljer	...............................................................................................................	41	
Analys	......................................................................................................................................	43	

Slutsats	.....................................................................................................................................	46	
Förslag	på	vidare	forskning	..........................................................................................................	48	



 1  
 

Figurförteckning 

Figur 1. Ackumulerade avkastningar för P/E-portföljer ....................................................... 38	

Figur 2. Ackumulerade avkastningar för EV/S-portföljer .................................................... 40	

Figur 3. Ackumulerade avkastningar för EV/EBITDA-portföljer ........................................ 42	

	

Formelförteckning 

Formel 1. Multipel ................................................................................................................ 20	

Formel 2. Kurspotential ........................................................................................................ 20	

Formel 3. Sharpekvot ............................................................................................................ 22	

Formel 4. Jensens alfa ........................................................................................................... 23	

Formel 5. P/E ........................................................................................................................ 26	

Formel 6. Forecast beta ......................................................................................................... 27	

Formel 7. P/E Regression ..................................................................................................... 27	

Formel 8. EV/S ..................................................................................................................... 28	

Formel 9. EV/S Regression ................................................................................................... 29	

Formel 10. EV/EBITDA ....................................................................................................... 29	

Formel 11. EV/EBITDA Regression .................................................................................... 30	

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Förklaringsgrader P/E ............................................................................................ 34	

Tabell 2. Förklaringsgrader EV/S ......................................................................................... 34	

Tabell 3. Förklaringsgrader EV/EBITDA ............................................................................. 35	

Tabell 4. Portföljutvärdering ................................................................................................. 37	

 



   
 

1 

Inledning		

Tillämpning relativvärdering, med hjälp av multiplar, är helt klart den mest använda tekniken 

i praktiken när det gäller aktievärdering. Aktieanalytiker och andra professionella aktörer 

använder ständigt multiplar för att bygga case och motivera värdet på aktier. Multiplar är 

med andra ord ständigt förekommande när det gäller värderingar och investeringsbeslut. 

Multiplar är vidare lättillgängliga via diverse handelsplattformar, bloggar och andra medier 

även för icke professionella investerare. En studie gjord av Basu (1977) undersöker om en 

enkel strategi bestående av investeringar i aktier med låg P/E-multipel kan fånga upp 

anomalier i aktieprissättning och skapa överavkastning genom antagandet att dessa reverserar 

mot jämvikt. Basu (1977) tar dock inte hänsyn till multiplars fundamentala värdedrivare. Vi 

ämnar därför utgå från den metod som används av Basu (1977) men att utveckla den genom 

förfinandet av värderingsmetoden där hänsyn tas till multiplarnas fundamentala värdedrivare.  

 

För att kunna diskutera prissättning och värdering av aktier på ett nyanserat sätt är en naturlig 

utgångspunkt de antaganden som ligger bakom William Sharpes (1964) Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) samt den av Eugene Fama (1969) publicerade hypotesen om effektiva 

marknader. Sharpe (1964) beskriver jämvikten på marknaden i form av CAPM där priser på 

tillgångar bestäms av dess risk. Fama (1969) utvecklade tankarna kring tillgångars priser och 

antar att finansiella marknader är effektiva i den bemärkelse att priset på tillgångar reflekterar 

all disponibel information. Implikationen är därmed att priset på tillgångar är den 

gemensamma uppfattningen av värdet hos investerarna. Fama kategoriserade marknadens 

effektivitet i tre olika grader; svag, semistark och stark. I en svagt effektiv marknad är alla 

priser korrekta utifrån historisk information medan en semistark marknadsprissättning sker 

med utgångspunkt i all offentligt tillgänglig information. I en starkt effektiv marknad 

anpassar sig marknaden snabbt till all tillgänglig information, offentlig såväl som icke 

offentlig och de felprissättningar som uppstår korrigeras direkt. 

  

Vi är av uppfattningen att marknader är effektiva av åtminstone semi-stark form men att 

kortsiktiga avvikelser i form av prisanomalier förekommer. Avvikelser från jämvikten 

förekommer således men att en ständig strävan mot jämvikt föreligger. Vi delar därmed 

Bhojraj & Lees (2001) uppfattning om att aktiepriser troligtvis inte fullt ut reflekterar ett 
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bolags värde. Aktiepriser bör istället ses som ett rörligt estimat som fluktuerar kring det 

exakta, icke observerbara, värdet härlett som nuvärdet av framtida kassaflöden. Likt DeBondt 

& Thaler (1989) anser vi också att aktiepriser till följd av arbitragemöjligheter konvergerar 

mot jämvikt då arbitrage per definition innebär att förhållandet mellan risk och avkastning är 

mer fördelaktigt än berättigat. Dessa antaganden ligger till grund för studien och sedermera 

motiverar multiplar som verktyg när det gäller att identifiera avvikelser i aktiepriser.  

 

Problemdiskussion	
Basu (1977) undersökte empiriskt förekomsten av mean-reversal till följd av en växande tro 

bland investerare att överavkastning kunde uppnås genom investering i aktier med låga P/E-

tal. Basu bekräftade förekomsten av överavkastning vilket är ett ifrågasättande av den 

effektiva marknadshypotesen då systematisk överavkastning inte ska vara möjlig. Mean-

reversal som fenomen hade tidigare diskuterats av Sharpe (1964) i kontexten CAPM och 

marknaders jämvikt. En förutsättning gällande Sharpes (1964) CAPM är att marknaden 

befinner sig i jämvikt och att alla investerare håller marknadsportföljen. Om en akties pris är 

för högt i förhållande till risk vill ingen investerare äga aktien till dess att priset är rätt i 

förhållande till dess risk. Motsvarande gäller om priset är för lågt då alla istället vill köpa 

aktien till dess att priset åter befinner sig i jämvikt. Basus (1977) resultat är, med grund i 

CAPM och teorier som förespråkar marknaders effektivitet, anmärkningsvärt då möjligheten 

till systematisk överavkastning med hjälp av offentligt tillgänglig information inte ska vara 

möjligt.  

 

Efter publiceringen av Basus (1977) studie har det visat sig att möjligheten till 

överavkastning via metoden har försvunnit (Burton, 2003). Till följd av de resultat som 

åstadkoms genom en simpel metod är undersökandet om ett förfinande av metoden intressant. 

Värdering av bolag är inte fullt så simpelt som i Basus (1977) metod då värdet på P/E-talet 

kan variera mellan bolag av naturliga orsaker, som till exempel skillnader i kapitalstruktur, 

tillväxt och risk. Ett bolag kan därav från Basus antagande framstå som felvärderat när det 

egentligen finns grund i fundamentala värdedrivare till det låga eller höga P/E-talet. Vi menar 

således att metoden kan utvecklas i strävan om att uppnå mer precisa resultat.  
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Om blicken vänds mot relativvärdering och studien av Bhojraj & Lee (2001) kan lärdom dras 

från tillämpandet av multipla linjära regressioner när det gäller avgörandet av förhållandet 

mellan företagsspecifika värdedrivare relativt marknaden. Om antagandena bakom CAPM 

och teorier som förespråkar marknaders effektivitet gäller, där marknaden i genomsnitt är 

korrekt prissatt, kan regressioner antas visa värdedrivarnas vikter i jämviktsläget på 

marknaden. Genom att ställa de multiplar som företag handlas till på marknaden mot de 

multiplar som är fundamentalt berättigade från regression erhålls därmed ett mått på 

avvikelse från jämviktsläget. En sammansättning av portföljer där klassificeringen likt Basu 

(1977) grundar sig i en uppdelning från lågt till högt värderade bolag kan därmed ge 

indikationer kring huruvida aktieprisers avvikelser från jämvikt är slumpmässiga eller inte. 

Är avvikelserna helt slumpmässiga förväntas inga tendenser till systematiskt högre 

avkastning än berättigat av risknivån i portföljerna vara möjlig. Föreligger möjligheten till 

systematisk estimering av avvikelser i aktiepriser, fastställandet av kurspotential och 

sedermera genererandet av högre avkastning än berättigat i förhållande till risk, kan således 

dessa teorier ifrågasättas.  

 

Problemformulering		
I vilken utsträckning kan en portfölj, sammansatt med hjälp av regression på en multipel, 

härleda avvikelser från jämvikt i aktiepriser och därmed generera högre avkastning än 

berättigat av risknivån på en effektiv marknad. 

 

Syfte		
Studien ämnar empiriskt undersöka om aktiers framtida avkastning kan relateras till det värde 

som härleds genom relationen mellan deras fundamentala multiplar och marknadens faktiska 

multiplar.  
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Frågeställningar	
För att besvara studiens syfte används följande frågeställningar:  

• Hur presterar en portföljvalsstrategi baserad på relationen mellan fundamentala och 

faktiska multiplar när det gäller portföljers karaktärsdrag i form av avkastning i 

förhållande till risk? 

• Hur påverkar förklaringsgraderna i regressioner utfallet på portföljerna? 

• Vilka implikationer har resultaten på den effektiva marknadshypotesen? 

 
Avgränsningar		
Studien avgränsar sig till analys av bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 

Avgränsningen innebär att urvalet inte kan ses som representativt för marknadsportföljen 

som definierat av CAPM, då marknadsportföljen där består av alla världens aktier. 

Marknadsportföljen i studien får därmed ses som marknadsportföljen för urvalet. Vidare 

kommer endast largecap bolag analyseras då tillgången till analytikerestimat är begränsad 

gällande mid- och smallcap bolag. En viss uppoffring gällande urvalets storlek behöver 

således göras för säkerställandet av kvaliteten på data då analytikerestimat i mindre 

omfattning finns tillgängligt för mindre bolag. I den mån estimat finns är det vidare inte 

ovanligt att endast en analytiker följer bolaget och därmed svarar för hela estimatet. I större 

bolag följer vanligen flera analytiker varje bolag vilket ger möjlighet att tillämpa ett 

genomsnitt av estimaten. I studien bortses även från transaktionskostnader då dessa är olika 

stora för olika investerare och därmed mycket svåra att fastställa på ett tillförlitligt sätt. 

	 	



   
 

5 

Teoretisk	referensram		

Den teoretiska diskussionen kring mean-reversal tar sin utgångspunkt i de argument Sharpe 

(1964) för gällande jämvikt på marknader och aktieprisers relation till dess risk. Förekomsten 

av mean-reversal är marknaders strävan mot ett jämviktsläge. I den kontexten är CAPM en 

aktuell teori som även kompletteras med ytterligare portföljvalsteori. För att mean-reversal 

ska existera och vara gynnsam att agera på behöver aktiers fundamentalt korrekta 

jämviktspris fastställas. Teorier gällande prissättning av aktier och orsaker till avvikelser i 

desamma, i form av marknaders effektivitet, värderingsteori och CAPM diskuteras därför.  

 

Capital	Asset	Pricing	Model	
För att kunna studera felprissättningar och återgången till jämvikt, mean-reversal, är en 

genomgång av vad som definieras som normalt och jämvikt på sin plats. Utgångspunkten till 

diskussionen om tillgångars priser kan härledas till Sharpe (1964) och hans argumentation 

att priset på tillgångar beror på dess risk samt den förda diskussionen kring marknaders 

jämvikt. Sharpe menar att investerare behöver beakta två priser, priset på tid i form av riskfri 

ränta och priset på risk, där priset på risk är lutningen på Capital Market Line (CML). Endast 

genom mer risk kan investerare erhålla mer avkastning. Sharpe var den första som 

presenterade en modell som utvidgade teorierna om investerares beteende på marknader till 

att skapa en teori för marknadens jämviktspris på tillgångar beroende på innevarande risk. 

Sharpe presenterade det som sedermera kom att benämnas CAPM vilken fastställer 

tillgångars normala pris i förhållande till dess risk.  

 

Risken delas av Sharpe (1964) in i systematisk och osystematisk risk. Den systematiska 

risken består i faktorer som berör hela marknaden och är densamma för alla tillgångar. 

Tillgångar som enbart har systematisk risk benämns som riskfria. Till följd av frånvaron av 

osystematisk risk erbjuder dessa lägre avkastning än riskfyllda tillgångar. Sharpe menar 

således att tillgångars priser i genomsnitt alltid står i direkt relation till dess risk (ibid).  

 

Bakom CAPM ligger flertalet antaganden. Sharpe (1964) antar en enda räntenivå till vilken 

alla investerare kan låna eller låna ut pengar. Vidare antas homogenitet gälla för investerares 

förväntningar på tillgångars viktiga faktorer i form av värde, standardavvikelse och 
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korrelation. Dessa antaganden gör enligt Sharpe (1964) att ett linjärt förhållande i form av 

CML kan härledas där alla investerare har samma vikt av riskfyllda tillgångar kombinerat 

med riskfri ränta. Sharpes härledning av CML är intressant då ett klassiskt utbud-

efterfrågesamband diskuteras. Innan jämvikt nås menar Sharpe att vissa tillgångar ses som 

mer attraktiva än andra då de besitter ett bättre förhållande mellan risk och avkastning än 

priset motiverar. Dessa tillgångar anses därför vara attraktiva varför alla investerare vill köpa 

till dess de befinner sig i jämvikt, de reverserar mot jämvikten. På liknande sätt säljs 

tillgångar med ett sämre förhållande mellan risk och avkastning än vad priset medger varav 

de till följd av minskad efterfrågan sjunker i pris. Även dessa reverserar således mot 

jämvikten. Detta fortsätter enligt Sharpe (1964) till dess att alla investerares portföljer består 

av lika stora vikter av alla tillgångar kombinerat med riskfri ränta. Sharpe (1964) beskriver 

med andra ord mean-reversal fenomenet som sedermera konstaterades möjligt att profitera 

på av Basu (1977).  

 

Portföljvalsteori	
I diskussionen om CAPM ovan förutsattes investerares homogena syn på tillgångars 

avkastning och risk. Därav kan härledas att om samtliga investerare optimerar sina portföljer 

i enlighet med Markowitzs (1959) teori om portföljoptimering erhåller alla investerare 

identiska Capital Allocation Lines (CAL). Portföljerna skulle således bestå av samma vikter 

för varje riskfylld tillgång i kombination med den riskfria räntan och därmed ha samma 

effektiva front och samma optimum (Fama & French, 2004). Genom att summera alla 

tillgångars CAPM ekvationer nås en ekvation för marknadsportföljen. Vidare menas att en 

viktig insikt med CAPM är att just den summeringen innebär att marknadsportföljen består 

av samma vikter som den ovan beskrivna summeringen. Implikationen från detta är att varje 

investerares CAL kommer att vara identisk med marknadsportföljens, CML (ibid).  

 

Förhållandet mellan förväntad avkastning och risk kan, förutom via CML, även visas grafiskt 

genom en Security Market Line (SML). CML är en graf av riskpremien för effektiva 

portföljer i förhållande till portföljens standardavvikelse medan SML kan visas både för 

portföljer och enskilda tillgångar. SML för en enskild tillgång mäter, till skillnad från CML, 

inte risk i form av standardavvikelse utan som den extra risk tillgången bidrar med till en 
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väldiversifierad portfölj. Av den anledningen används vanligen riskmåttet beta (Bodie, Kane 

& Marcus, 2014). 

 

Betats syfte är att kvantifiera den systematiska risken för tillgången. Beta fångar således upp 

den risk som investeraren inte kan diversifiera bort. För beräkning av beta tas utgångspunkt 

från risken på aktiemarknaden i form av ett lämpligt index som ger beta 1. Ett beta över 1 

indikerar att tillgången i fråga är mer riskfylld än marknaden som helhet (Bodie, Kane & 

Marcus, 2014). Om till exempel beta för en tillgång är 1,5 och marknaden går upp med 1 

procent bör den valda tillgången att gå upp med 1,5 procent. Det beta således fångar upp är 

tillgångens volatilitet i jämförelse mot marknaden. Om en tillgång rör sig kraftigt i jämförelse 

till valt index blir betat högt. Om däremot tillgångens avvikelser inte korrelerar med riktning 

på index kommer tillgången få ett relativt lågt beta. Följaktligen har en sådan tillgång hög 

osystematisk risk men låg systematisk vilket betavärdet fångar upp. Sammanfattningsvis ger 

betavärdet en tillgångs kovarians mot marknaden.  

 

Betavärde som riskmått har fått kritik gällande dess användande och funktionalitet 

(Fernandez, 2015; Fama & French, 2004). Till exempel erhålls betavärden genom 

användandet av ett index som referens för test av variansen. Valet av lämpligt index är 

följaktligen avgörande för regressionens förmåga att generera rättvisande resultat. Även i de 

fall ett lämpligt index har valts tenderar betavärdet att variera kraftigt beroende på vilken 

historisk period som analyseras samt om det är månads- eller dagsdata som observeras. 

Betavärden har även påvisats ha låg korrelation med den förväntade avkastningen för bolag 

vilket inte stämmer överens med befintliga teorier där sambandet antas gälla (Fernandez, 

2015). Betavärdets förmåga att fånga den osystematiska risken på ett tillförlitligt sätt kan 

således ifrågasättas. Tillämpandet av beta vid prissättning av aktier kan därmed innebära att 

felaktiga risker och därmed felaktiga priser fastställs. 

 

I en effektiv marknad antas aktiers förväntade avkastning vara proportionerlig med dess risk. 

Det ger implikationen att alla aktier måste ligga exakt på sin SML med grund i antagandet 

att de är korrekt prissatta (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Argumenten antyder därav att ingen 

investerare har möjlighet att överprestera marknaden och att marknadsportföljen håller. 
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Brister i mätning av risk enligt ovan diskuterade beta kan medföra felaktiga uppskattningar 

av risk och därmed även felaktiga bedömningar gällande förväntad avkastning. Dessa 

felaktiga uppskattningar kan i sin tur leda till anomalier i aktiepriser. Felaktigt prissatta aktier 

innebär positionering ovanför SML om det är en underprissättning och under SML vid 

överprissättning. En underprissättning implicerar således att investerare kan erhålla högre 

avkastning än vad dess risk berättigar enligt CAPM. 

  

Ur ett mean-reversal perspektiv kan varje enskild akties SML ses som dess långsiktiga 

jämvikt. Mean-reversal och teorier om marknaders effektivitet likt Famas (1969) random 

walk säger att marknaden korrigerar avvikelser från SML till följd av dess strävan mot 

jämvikt. Investerare som lyckas identifiera avvikelserna från SML och agera på dessa 

prisanomalier kan därmed tillgodogöra sig en extra, riskfri, avkastning. Skillnaden mellan 

den förväntade avkastningen och avkastning identifierad i form av prisanomalier benämns 

vanligen som aktiens alfavärde (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Om till exempel CAPM 

genererar en förväntad avkastning om 14 procent och prisanomalin gör att en förväntad 

avkastning till samma risk om 16 procent kan förutspås, indikerar det att aktiens implicita 

alfavärde är 2 procent. Genom att identifiera anomalin kan således investerare tillgodogöra 

sig en extra riskfri avkastning om 2 procent. Det är följaktligen detta alfavärde som Basu 

försöker fånga i sin studie från 1977. 

 

Marknaders	effektivitet	
Fastställandet av aktiepriser har sin teoretiska grund i teorier likt Markowitz (1959) och ovan 

diskuterade CAPM av Sharpe (1964) där priset beror på risken hos aktien. I dessa teorier 

ingår antaganden gällande investerares homogena syn på aktier vad gäller bland annat värde 

och risk. En förutsättning när det gäller synen på tillgångars värde i Sharpes (1964) CAPM 

är dock att alla investerare inte bara analyserar information på likvärdigt sätt utan även har 

tillgång till all information. När Fama (1969) ställde hypotesen om marknaders effektivitet 

var grundläggande antaganden marknadens jämvikt och speglandet av all tillgänglig 

information i aktiepriser. Ur detta synsätt argumenterar Fama (1969) för det som vanligen 

benämns random walk där avvikelser på marknaden är oberoende av varandra och en 

normalfördelad distribution av prisförändringar. Det går således inte att förutspå framtida 
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priser genom analys av historisk data eftersom förändringar inom priset är slumpmässiga och 

oberoende av tidigare utveckling. Fama (1969), i likhet med Sharpe (1964), antyder således 

att möjligheten till högre avkastning endast kan uppnås genom att också utsätta sig för extra 

risk. Teorin får därmed tolkas som en utveckling av Sharpes (1964) CAPM då jämvikt och 

mean-reversal även enligt Fama (1969) är en förutsättning för marknaders effektivitet. Till 

skillnad från CAPM antas felprissättningar dock förekomma, men att de är slumpmässiga. 

Vidare sker återanpassning så snabbt att vanliga investerares möjlighet till agerande på 

fenomenet är obefintlig. För att modellen om random walk ska fungera krävs två antaganden 

i form av avkastningars oberoende av varandra samt likvärdiga sannolikhet till uppgång som 

nedgång i aktiepriset (Fama, 1969). 

 

Flertalet studier har kritiserat effektiva marknadshypotesen och påvisat att marknadens 

beteende inte behöver vara slumpmässigt. Existensen av ett flertal anomalier och därmed 

felprissättningar på marknaden har vidare argumenterats för. Jacobs (2015) har identifierat 

och analyserat 100 tidigare välkända anomalier med avsikt att testa momentum, teknisk 

analys, kalendereffekter, utdelningsandelar och mycket mer. I studierna framgår att den 

största faktorn för anomaliers existens härleds till svårigheter för arbitragehandel och 

bristande möjligheter till korta positioner i marknaden (ibid). Diskussionen förs även av 

Barberis och Thaler (2003) som menar att anomaliers existens beror två faktorer, psykologi 

och arbitrage. De argumenterar för begränsningar gällande arbitragehandel, vilket hämmar 

marknadsaktörers fulla utnyttjande av anomalier i aktiepriser. Vidare menas att 

investeringspsykologi kan leda till uppkomsten av felprissättningar då investeraren, till 

skillnad från ståndpunkten i effektiva marknadshypotesen, ej handlar rationellt. Dessa 

anomalier uppstår troligen till följd av bristfällig tolkning av information gällande det som 

Sharpe (1964) benämner ekonomiska faktorer. Bristfällig tolkning av information och 

irrationellt beteende kan således vara en orsak till avvikelser från jämvikt i aktiepriser. Under 

förutsättning att den genomsnittlige investeraren agerar rationellt kan avvikelserna så 

småningom antas identifieras varav en återgång till jämvikt sker genom arbitragehandel 

(Burton, 2003).  
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Psykologisk forskning har bevisat människors tendens att godta tillgänglig information 

(Kahneman, 2011; Nofsinger, 2014), om den underbyggs via till exempel tidningar, nyheter 

osv, utan aktivt sökande efter argument som motsäger informationen. Än tydligare blir 

fenomenet om en person äger aktier i ett bolag. I det fallet tenderar människor söka upp och 

ta till sig sådan information som underbygger deras beslut och ger en känsla av att beslutet 

är korrekt. Sådana mänskliga beteenden och psykologiska fällor är enligt Shiller (2003) 

anledningen till att aktieprisers volatilitet visar på stora avvikelser mot vad som bör vara 

rationellt och är således även grunden till att det uppstår spekulativa bubblor. Shiller (2003) 

grundar många av sina antaganden gällande marknadens rationalitet i just bubblor. Till 

exempel under IT-bubblan avvek värderingar på bolagen kraftigt från gängse värderingsmått 

och således var uppskattningen på marknaden som helhet inte rationell. De beteenden som 

beskrivs av Shiller (2003) ligger i konflikt med grundläggande antaganden i såväl CAPM 

som effektiva marknadshypotesen. Om sanningen ligger nära Shillers (2003) resonemang 

föreligger därmed en risk för minskad substans gällande ekonomiska faktorers förklarande 

av aktiepriser. Ett sådant förfarande skulle påverka regressionernas förmåga att förklara valda 

multiplar. Bristande förklaring av multiplarna genererar i sin tur sämre möjligheter till 

identifierandet av jämviktsläget i och med regressionsekvationen. Av den anledningen kan 

konstateras att möjligheten till prognostisering av aktiers kurspotential minskar. 

 

Burton (2003) anför istället andra förklaringar till de kraftiga rörelserna som inte enbart 

härleds till de psykologiska faktorer som Shiller (2003) framlägger. Burton (2003) redogör 

för tillämpande av nya värderingsmetoder under IT-bubblan när det gällde IT- och 

Techbolag. Dessa har i efterhand visat sig vara direkt felaktiga. Burtons poäng är att alla för 

stunden var överens om värderingarna och att avsaknaden av arbitragemöjligheter därmed 

bevisar att marknaden var effektiv (ibid). Till skillnad från Shiller (2003) menar Burton 

(2003) att den bubbla som skapades inte enbart berodde på psykologiska faktorer utan snarare 

på de finansteoretiska felvärderingarna under perioden. Famas (1997) ståndpunkt ligger i 

linje med Burtons (2003) med skillnaden där Fama (1997) menar att det är slumpen som 

ligger bakom anomalier på marknaden. Fama argumenterar att det förväntade värdet av alla 

anomalier på marknaden är noll. Således är förväntad överreaktion lika stor som förväntad 

underreaktion. Det viktiga enligt Fama är att det samlade förväntade utfallet är noll och 
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därmed håller den effektiva marknadshypotesen då avvikelserna är slumpmässiga och 

normalfördelade (ibid).  

 

Trots motståndet gällande beteendeekonomer är både Fama (1969) och Burton (2003) 

överens om att marknader knappast kan vara effektiva i dess mest extrema form. Fama (1969) 

medger att prissättningen av tillgångar generellt sätt är korrekt men att felprissättningar på 

kort sikt uppstår. En åsikt som delas av Burton (2003) som menar att det otvivelaktigt finns 

irrationella aktörer på marknaden. Till följd av detta kan felprissättningar och mönster i 

aktiers avkastningar uppstå och till och med kvarstå under en kortare period. Burton slår 

vidare fast att marknader inte kan vara helt effektiva då det i sådana fall inte skulle finnas 

några incitament för professionella investerare att lägga pengar på att snabbt hitta ny 

information och handla på densamma.  

 

Värdering			
För påvisandet av mean-reversal krävs vidare att marknadens jämviktspris kan identifieras 

och ställas mot det aktuella priset på marknaden. Sharpe (1964) menade att aktiepriser endast 

beror på dess osystematiska risk. Han bidrog däremot inte med ytterligare insikt i vad som 

fastställer den osystematiska risken mer än beroendet av ekonomiska faktorer. För att hitta 

det rätta värdet på aktier förefaller det sig därför naturligt att värdera företag med avseende 

på ekonomiska faktorer som påverkar den framtida avkastningen för företagen och därmed 

också aktien. En värdering av aktier och fastställandet av ett fundamentalt korrekt pris kan 

vidare enligt Sharpes (1964) terminologi vara att betrakta som uppskattandet av den 

osystematiska risken. En härledning som även underbygger tillämpandet av värdering och 

analys av ekonomiska faktorer i strävan mot identifierandet av anomalier i aktiepriser och 

den överavkastning som kan erhållas när återgång till jämvikt sker. 

 

Vid värdering finns tre olika tillvägagångssätt för bestämmandet av tillgångars verkliga 

värde: relativvärdering, optionsvärdering och kassaflödesvärdering. De utförande som 

används främst är kassaflödesvärdering och relativvärdering. Kassaflödesmodellen 

analyserar nuvärdet av framtida kassaflöden. Modellen benämns som DCF-analys och 

värderar bolagets olika tillgångar, hela företaget eller de framtida utdelningarna (Damodaran, 
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2012). Den vanligaste och enklaste värderingsformen är dock relativvärdering. Antaganden 

som behöver göras blir betydligt färre varför metoden framstår som enklare för investerare. 

Till skillnad från kassaflödesvärdering har relativvärdering målsättningen att analysera priset 

på tillgångar i förhållande till likartade tillgångar på marknaden (ibid).  

 

Värderingsmetoderna skiljer sig i synen på marknadens effektivitet. Inom 

kassaflödesvärdering kan felprissättningar ske över branscher och marknader medan 

marknaden inom relativvärderingen endast ses som ineffektiv för enskilda aktier. 

Relativvärderingen analyserar multiplar i förhållande till likartade företag och ger på så sätt 

en relativ uppfattning om prissättningen (Damodaran, 2012). Relativvärdering verkar således 

vara mer lämpad att identifiera tillfälliga felprissättningar i aktier i förhållande till övriga 

marknaden. Med antaganden grundade i Sharpe (1964), Fama (1969) och Burton (2003) får 

marknaden som helhet ses som effektiv. Att ställa aktiers pris relativt till marknaden bör 

således ge en indikation på korrektheten i aktiens pris i förhållande till marknadens jämvikt, 

vilket även var grunden till Basus (1977) undersökning gällande P/E-tal. 

 

Relativvärderingens enkelhet är dock många gånger bedräglig. Damodaran (2012) 

argumenterar för att relativvärdering har lika många bakomliggande antaganden som 

kassaflödesvärdering och att hänsyn måste tas till dessa för att få en korrekt värdering av 

bolag. En analys av de bakomliggande multiplarna kan vara tidskrävande vid, till exempel 

valet av aktier till en portfölj, då samtliga aktier som potentiellt kan ingå i portföljen måste 

analyseras. Ett objektivt och mer tidseffektivt alternativ är tillämpandet av regressioner. 

Genom att hålla multipeln som beroendevariabel och multipelns fundamentala faktorer som 

oberoende variabler visar regressionen marknadens genomsnittliga vikter för multipelns 

respektive faktor (ibid). Regressioner på multiplar genererar således ett mått på avvikelser i 

aktiepriser i förhållande till marknadens jämviktsläge vilket ligger i linje med det som 

undersöks i uppsatsen.  

 

En studie som tagit avstamp i relativvärdering och regression av multiplar är Bhojraj & Lee 

(2001) som studerar objektiviteten i valet av jämförelsebolag. Författarna menar att 

jämförelsebolag ofta väljs subjektivt och det ibland till och med har beskrivits som en 
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konstform som endast ett fåtal professionella aktörer behärskar. Studien undersöker 

alternativet att använda regressionsanalys för att hitta jämförelsebolag i förhållande till de 

mer vanliga metoderna industritillhörighet, storlek och kapitalstruktur. Det argumenteras att 

valet av jämförelsebolag bör vara en funktion av de variabler som driver respektive multipel.  

 

Med utgångspunkt i finansteori använder Bhojraj & Lee (2001) variabler som antas driva 

deras valda multiplar, EV/S- och P/B, och härleder vad de benämner en befogad multipel för 

respektive bolag. Författarna menar att företagen vars befogade multipel ligger närmast det 

studerade företagets befogade multipel är lämpligast att använda som jämförelsebolag. 

Resultaten är positiva gällande EV/S-multipeln men inte lika övertygande för P/B-multipeln. 

EV/S-multipeln är användbar då den ger bättre möjligheter att studera företag som har 

negativt resultat. Bhojraj & Lee (2001) konstaterar dessutom att multiplarna inte ger 

likvärdiga resultat sinsemellan utan genererar olika värdering för bolagen. Trots det 

argumenterar de för att tekniken är överlägsen tidigare tekniker och även tillämpbar på andra 

multiplar så som EV/EBITDA och P/E. Det antyds i artikeln att fundamentala multiplar kan 

innehålla information som ökar möjligheten att förutspå framtida förväntad avkastning. 

Jämförelse mellan fundamentala och faktiska multiplar anses därför vara en potentiellt bra 

investeringsstrategi (ibid).  

 

Deras åsikter ligger i linje med Damodaran (2012) som menar att teoretiska fundamenta för 

varje multipel kan härledas och om marknaden är effektiv bör dessa fundamenta, i form av 

oberoende variabler, förklara en stor del av den beroende variabeln, multipeln. Damodaran 

(2006) menar dock att förklaringsgraden i regressionerna princip aldrig överstiger 70 procent 

och vanligen är så låg som 35 procent vilket indikerar att en stor andel av multipelns värde 

ligger i andra variabler än de ekonomiska värdedrivarna. Förklaringsgraderna ger således en 

fingervisning om hur mycket av multipelns värde som förklaras av de fundamentala variabler 

som väljs.  

 

Det kan i ovanstående diskussion konstateras att prissättning av aktier kan härledas till dess 

risk i enlighet med vad som diskuteras av Sharpe (1964). Definition och fastställande av risk 

blir således avgörande när det gäller fastställandet av aktiers jämviktspris. Värderingsteori 
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och portföljvalsteori skiljer sig i synen på risk. I portföljvalsteori likt Markowitz (1959) 

består, som diskuterats ovan, risken av den extra risk en tillgång tillför portföljen. Risken 

mäts i portföljvalsteori genom aktiers betavärde. I värderingsteori ligger fokus gällande risk 

istället på företagets förmåga att överleva (Damodaran, 2012). En sådan risk benämns 

vanligen defaultrisk det vill säga risken att företaget ställer in sina betalningar och går i 

konkurs. Risken för default ökar med en ökad skuldsättning varför ett vanligt riskmått i 

värderingsteori är förhållandet mellan skulder och eget kapital, vanligen benämnt som debt 

to equity ratio (D/E) (Brealy, Myers & Allen, 2011).  

 

För att kunna överavkasta genom att fånga rörelser som uppstår till följd av mean-reversal är 

förhållandet mellan aktiers pris och de ekonomiska faktorer som påverkar risken i aktien 

nödvändig att identifiera. Regressionsanalys av multiplar visar sambandet mellan dessa 

ekonomiska faktorer och multipeln. Under förutsättning att marknaden som helhet är korrekt 

prissatt är regressionsekvationen således ett mått på marknadens genomsnittliga vikter för 

respektive faktor. Om de förhållanden som definieras av Sharpe (1964) i CAPM dessutom 

gäller ger det vidare implikationen att regressionsekvationen kan ses som marknadens 

jämviktsläge. Som en följd kan härledas att multiplar vars faktiska multiplar avviker från 

dess fundamentala multiplar även kan anses avvika från jämviktsläget. Den förväntade 

avkastningen från dessa multiplar kommer därmed inte att vara i paritet med vad som 

prediceras av CAPM varav riktningen på framtida kursutveckling i enlighet med mean-

reversal bör kunna förutspås.    

 

Hypoteser	
Med grund i ovan förda diskussioner kan härledas att mean-reversal är ett fenomen som 

ständigt förekommer på aktiemarknaden oavsett om det sker till följd av att ny information 

eller genom anomalier i prissättning. Genom regressionsanalys kan multiplars värde i 

förhållande till vad som är berättigat på marknaden fastställas. Investering i aktier som av 

marknaden är undervärderade skapar således utrymme för investerare att fånga den mean-

reversal som sker när aktien återgår till dess jämviktspris och därmed tillgodogöra sig högre 

avkastning än aktiens risk berättigar. Genom konstruerande av portföljer, klassificerade i 
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enlighet med över- eller undervärdering i förhållande till marknaden, bör dessa tendenser 

kunna påvisas. Med grund i teorin har följande hypoteser därmed formulerats:  

 

• Portföljer innehållande undervärderade aktier presterar bättre än portföljer 

innehållande övervärderade aktier.  

• Portföljer innehållande undervärderade aktier presterar bättre än marknadsportföljen.  

• Portföljer innehållande övervärderade aktier presterar sämre än marknadsportföljen.  
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Metod			

Vid val av ansats har författaren möjlighet att välja mellan induktiv och deduktiv ansats 

(Bryman & Bell, 2007). Skillnader mellan valet av ansats grundar sig i forskaren syn på 

problemet. Den induktiva ansatsen utgår från insamlad empiri för att därefter forma teorier 

inom området. Forskaren har således inga förväntningar inom området utan låter verkligheten 

forma utsikterna. Den deduktiva ansatsen å andra sidan som utgångspunkt i teorin för att 

sedan kunna utveckla empirin utifrån den insamlad teori.  Här anskaffar sig forskaren till 

skillnad från den induktiva ansatsen en uppfattning inom området för att sedan ställa 

resultaten mot dessa förväntningar (ibid). Då den studie som genomförs utgår från befintliga 

teorier inom området och tillämpar dessa för analys av resultatet anses studien tillämpa en 

deduktiv ansats.  

 

En annan ståndpunkt forskaren behöver ta ställning till är valet av insamling av den 

information eller data som ska analyseras (Bryman & Bell, 2007). Inom forskning används 

främst två olika typer av insamlingsmetoder, kvantitativ metod eller kvalitativ metod.  Den 

kvantitativa metoden grundar sig framförallt på insamling av numerisk data. Fördelen för 

forskaren är här att resultaten blir statistiskt säkerhetsställda samt att det blir lättare att 

generalisera resultaten. Den kvalitativa metoden insamlar å andra sidan så kallad mjuk data 

i form av information från enkätundersökningar, intervjuer och dylikt. Fördelen med 

metoden är att forskaren går in djupare på dess problem än den kvantitativa metoden. Valet 

av den informationsinsamlingsmetod som används ska styras av studiens syfte samt dess 

problemställning (ibid). Eftersom vi ämnar undersöka om mean-reversal existerar behöver 

insamling av data gällande aktiepriser, fundamentala variabler och multipelvärden insamlas. 

Vidare är undersökningen baserad på data som kan mätas i siffror och kvantifieras varför det 

således rör sig om en kvantitativ studie. 

 

Urval		
Regressionsanalysen genomförs på bolag listade på Nasdaq OMXS Large Cap. Vid 

regressionsanalys strävas vanligen efter att uppnå ett så stort urval som möjligt för 

undvikandet av eventuella extremvärdens påverkan på regressionen. I vårt fall behöver 

hänsyn tas dels till storleken på urvalet men även till tillgänglighet och kvalitet på data. 



   
 

17 

Största möjliga urval är alltid önskvärt men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i 

urvalet. Genom begränsning av urvalet till large cap bolag ökar tillförlitligheten i 

analytikerestimaten som används. I det fall bolag har aktier med olika rösträtt registrerade på 

börsen användes den aktie som har högst omsättning. Vidare har bolag som saknar data för 

aktuellt år sorterats bort. I de fall bolag haft negativa multiplar har även dessa sorterats bort 

till följd av svårigheter i kategoriserandet av dessa då. Urvalet har vidare rensats för extrema 

outliers där en övre gräns för multiplars värde satts till 100.  

 

I det ursprungliga urvalet ingick flertalet investmentbolag vilka har rensats bort från 

undersökningen. Anledningen är att orealiserade värdeförändringar på innehav enligt IFRS 

räknas som vinster vilket kan få stor effekt på investmentbolag. När investmentbolagens 

innehav ökar i värde ska detta redovisas som intäkt även om innehavet inte sålts av. Det gör 

att investmentbolag i tider av börsuppgångar har väldigt höga redovisade intäkter och därmed 

höga resultat. Skiftena i värde på multiplarna kan således bli stora och multiplarna många 

gånger missvisande. Bortfallet av data påverkar generaliserbarheten på studien negativt men 

är nödvändigt för validiteten. 

 

Data		
Studien baseras på sekundärdata inhämtad från Thomson Reuters Datastream och Thomson 

Reuters Eikon. Kritik kan riktas mot användandet av sekundärdata då vi inte fullt ut kan 

säkerställa att den är helt korrekt. Vi anser dock att båda källorna är välkända och tillförlitliga. 

 

Utförande			
Utförandet av portföljstudien har tagit i avstamp i de sju steg inom portföljuppbyggnad som 

Damodaran (2012) beskriver. Vi har vidare beaktat de eventuella fällor som redogörs för och 

har i största möjliga mån försökt undvika dessa.  

 

Då studien inriktar sig på att studera om mean-reversal existerar och kan fångas med hjälp 

av förhållandet mellan fundamentala multiplar och marknadens multiplar finns det olika sätt 

att gå till väga. En modell för fastställandet av förväntad avkastning behöver användas då 

avkastningen som genereras via teststrategin behöver jämföras mot ett normalt utfall. 
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Undersökning av anomalier och mean-reversal är i förlängningen ett test av den effektiva 

marknadshypotesen för vilken Damodaran (2012) menar att två alternativa metoder är 

aktuella, eventstudie samt konstruerande av portföljer. Eventstudier är designade för 

undersökning av huruvida överavkastning finns att tillgå vid speciella tillfällen så som 

börsnoteringar, rapportperioder och andra nyheter. En eventstudie inriktar sig i sin tur på 

marknadens förmåga att ta till sig information och undersöker hur snabbt priser anpassar sig 

till densamma. Då vi är intresserade av att undersöka om aktiers relativa värdering, i 

förhållande till marknadens jämvikt, kan ligga till grund för genererandet av riskfri 

överavkastning är portföljstudie mer lämpad som metod. Portföljstudier ämnar undersöka om 

det finns företag med speciella egenskaper, i vårt fall över- eller undervärderade bolag 

fastställda via regression, som genererar överavkastning eller underavkastning till följd av 

dessa egenskaper (Damodaran, 2012). Portföljer innehållande valda egenskaper sätts 

samman i början av en tidsperiod för att avkastningen ska kunna studeras i slutet av 

tidsperioden. För att säkerställa att inte portföljerna färgas av engångshändelser upprepas 

tillvägagångssättet för flera tidsperioder (ibid).  

 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i studien av Basu (1977) som undersöker relationen 

mellan avkastning på aktier och dess P/E-tal. Portföljernas riskjusterade avkastning jämförs 

sedan och kontrolleras för om det föreligger någon skillnad mellan portföljernas 

karaktärsdrag om avkastning och risk. Det utförs i Basus studie även ett test av effektiva 

marknadshypotesen genom konstruerandet av en portfölj innehållande enbart aktier med låga 

P/E-tal. Portföljen ställs mot en portfölj av slumpmässigt valda aktier men med samma 

riskförhållande som portföljen med låga P/E-tal (ibid). 

 

Basu (1977) konkluderar att portföljerna baserade på aktier med låga P/E-tal under perioden 

1957-1971 i genomsnitt genererar bättre riskjusterad avkastning än portföljer baserade på 

höga P/E-tal. Med utgångspunkt i Basus resultat kan det konstateras att investerare som följt 

en strategi med att årligen vikta om portföljerna till aktier med låga P/E-tal hade kunnat 

generera riskjusterad överavkastning genom fångandet av undervärderade aktiers återgång 

till jämvikt (ibid).  
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Vår strategi hämtar inspiration i Basus (1977) studie av P/E-talets förhållande till framtida 

avkastning. Vi undersöker däremot inte enbart P/E-multipeln utan testar även 

tillvägagångssättet på EV/Sales och EV/EBITDA. Då Basus (1977) strategi inte längre 

påvisar möjlighet till överavkastning enligt Burton (2003) till följd av att överavkastning från 

lyckosamma strategier tenderar att försvinna när de publiceras genomförs en utveckling av 

modellen. Basu (1977) tar i sin modell inte hänsyn till de fundamentala faktorer som kan 

berättiga ett högt eller lågt värde på multiplar. En hög tillväxt kan till exempel berättiga en 

hög multipel vilket innebär att en sådan aktie nödvändigtvis inte är övervärderad bara för att 

den har en hög multipel. Basus (1977) studie bör således kunna utvecklas genom att ta hänsyn 

till de av ekonomiska variabler som Sharpe (1964) menar driver risken, och därmed priset, 

på aktier. Med grund i den diskussion som förs i teorin gällande regressioner med multipeln 

som beroendevariabler och dess fundamentala värdedrivare som oberoende variabler anses 

metoden vara väl lämpad för studien.  

 

Då studien tar avstamp i Basu (1977) men har avsikten att förfina värderingsprocessen genom 

tillämpning av regressioner är första steget att göra skattning av regressioner på respektive 

multipel vilket görs med multipel regressionsanalys i form av Ordinary Least Squares (OLS). 

Regressionsekvationerna som genereras ger de oberoende variablerna vikter som i effektiva 

marknader speglar marknadens genomsnittliga vikt för respektive värdedrivare. Från Fama 

(1969) konstateras att aktier kan vara tillfälligt felprissatta men att marknaden i genomsnitt 

är korrekt prissatt. Av den anledningen kommer regressionerna, även om de fångar såväl 

över- som undervärderade aktier, att generera marknadens genomsnitt och därmed jämvikt.  

Regressionsekvationerna används sedermera för att beräkna fundamentala multiplar som är 

berättigade utifrån marknadens syn på respektive värdedrivare. Multipel regressionsanalys 

tillåter att flera oberoende variabler kan ställas mot den beroende variabeln vilket är 

nödvändigt i vår studie då varje multipel antas bero på åtminstone tre stycken oberoende 

variabler. Från regressionerna erhålls en regressionsekvation likt den nedan.   
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𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 = 𝛼 ± (𝛽- ∗ 𝑥) ± (𝛽1 ∗ 𝑦) ± (𝛽3 ∗ 𝑧)	

 
Formel 1. Multipel 

 

Genom att sätta in värdena för X, Y och Z från varje enskild aktie i ekvationen kan ett 

fundamentalt värde på multipeln räknas fram. Det fundamentala värdet som erhålls agerar 

som estimat på multipelns verkliga värde och kan därmed ses som en prognos för bolagets 

relativa prissättning i förhållande till dess jämviktspris. Genom att ställa den fundamentala 

multipeln mot den faktiska multipeln beräknas kurspotential i förhållande till marknadens 

jämvikt. Kurspotentialen beräknades enligt fundamental multipel dividerat med marknadens 

multipel minus ett. 

 

𝐾𝑢𝑟𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 =
𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠	𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 − 1 

Formel 2. Kurspotential 

De enskilda aktierna rangordnas sedan för respektive multipel från mest undervärderad till 

mest övervärderad. Till klassificeringen av portföljerna tillämpas därmed likt Basu (1977) ett 

mått på värdet men i stället för hög eller låg multipel används kurspotential. Vid jämförelse 

av portföljerna bör portföljen innehållande undervärderade aktier prestera bättre än 

marknadsportföljen och portföljer innehållande över- och normalvärderade aktier. Portföljer 

innehållande övervärderade aktier bör å andra sidan prestera sämre än såväl portföljer 

innehållande undervärderade aktier som marknadsportföljen. Sist bör även den 

normalvärderade portföljen visa på en liknande avkastning som det index som använts. 

Processen upprepas i början av varje tidsperiod med grund i data som är aktuell för 

densamma.  

 

Utgångspunkten att marknader är effektiva men att prisanomalier förekommer motiverar 

valet att skapa en indexportfölj innehållande urvalet av aktier för respektive multipel och år. 

Indexportföljen används som jämförelse då random walk enligt Fama (1969) säger att alla 

rörelser i aktiepriser är slumpmässiga och omöjliga att systematiskt identifiera. Random walk 

säger således att de portföljer som konstrueras över tid bör generera likvärdig avkastning och 
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ha likvärdig risk och samtidigt inte kunna överavkasta en portfölj bestående av aktierna i 

samtliga portföljer. Det är därför intressant att jämföra portföljerna mot indexportföljen då 

hypoteserna är att portföljer som systematiskt lyckas fånga undervärderade aktier även bör 

generera överavkastning utan extra risk till följd av mean-reversal.  

 

Då vi har ett kortsiktigt perspektiv och beräknar multiplarna för varje tidsperiod om ett år 

ändras även innehållet i portföljerna. Ombalansering sker den första handelsdagen i april 

varje år till följd av att bolagens årsredovisningar i stora drag då har offentliggjorts. 

Portföljernas årliga omviktning innebär att godtycklig aktie kan ingå i olika portföljer under 

olika tidsperioder beroende på om aktien i början av tidsperioden definieras som över- eller 

undervärderad. I slutet av varje tidsperiod avläses avkastningen för respektive aktie och 

portföljens totala riskjusterade avkastning ställs mot övriga portföljer samt indexportföljen. 

Avkastningen från indexportföljen fastställas samtidigt som avkastningen för respektive 

portfölj, det vill säga i slutet av varje tidsperiod.  

 

Genom att upprepa utförandet över flera tidsperioder minskar risken för att studien genererar 

missvisande resultat då en enskild tidsperiod kan ge onormala resultat. Det är även tänkbart 

att vi under enskilda tidsperioder lyckas generera överavkastning som kan tillskrivas 

slumpen, random walk. Tillämpandet av flera tidsperioder minskar därmed risken att vi har 

tur eller otur i klassificeringen av aktier.  

 

Portföljutvärderingsmått	
För att kunna påvisa om de sammansatta portföljerna erhåller riskjusterad avkastning som 

frångår från det normala och framlägga bevis på att fenomenet mean-reversal existerar 

behöver mått som kan styrka denna förekomst användas. Vid utvärdering kommer således 

måtten Sharpekvot och Jensens alfa implementeras. Måtten är vanliga som analysverktyg 

när det gäller portföljers förmåga att generera riskjusterad överavkastning (Bodie, Kane & 

Marcus, 2014). Målsättning med användandet av utvärderingsmåtten är en objektiv analys 

av portföljernas riskjusterade avkastning. Vidare används måtten till att avgöra i vilken 

utsträckning urvalet av aktier till portföljerna har bidragit till dess avkastning.  
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Sharpekvot	
Sharpekvoten används för beaktandet av genererade portföljens risk i förhållande till 

avkastningar. Måttet ger en riskjusterad avkastning och gör därför portföljernas resultat mer 

jämförbara. Sharpekvoten är utformad för att mäta den förväntade avkastningen för varje 

extra enhet risk (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Vid analysen av portföljerna är det av vikt 

att kunna avgöra om en eventuell överavkastning beror på ökad prognosförmåga eller enbart 

är ett resultat av ökad risktagning. Även om Sharpekvoten inte kan säga något om 

prognosförmågan erbjuds möjligheter till uteslutandet eller bekräftandet av en ökad 

riskexponering som förklaring till en eventuell överavkastning. För beräknandet av risken 

används portföljernas standardavvikelse istället för dess Betavärde (Sharpe, 1964).  

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 = 	
𝑟EF	𝑟G	
𝜎E

	

	

𝑟E = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	

𝑟G = 𝑅𝑖𝑠𝑘	𝑓𝑟𝑖	𝑟ä𝑛𝑡𝑎	

𝜎E = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠	𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 
Formel 3. Sharpekvot 

Det framgår av ovanstående formel att en högre kvot indikerar bättre riskjusterad avkastning 

för portföljen. Dock medför kvoten vissa nackdelar. Vid användandet av standardavvikelse 

som mått på risk är utgångspunkten att avkastningen förväntas vara normalfördelad. Ifall 

avkastningen på tillgångar är normalfördelade hade standardavvikelsen beskrivit risken på 

ett precist sätt. Antagandet har ifrågasatts och flera avvikelser har upptäckts vilket tyder på 

att avkastningen inte skulle vara normalfördelad (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Andra 

metoder som till exempel Treynor index där beta används är däremot inte heller problemfria 

till följd av svårigheter när det gäller att fastställa beta. Då förhållandet mellan risk och 

avkastning är av vikt för att säkerställa om mean-reversal kan fångas utan extra risktagande, 

anses Sharpekvoten trots sina brister ändå vara relevant att använda i modellen.  

 

Förväntade resultat från Sharpekvoten är att undervärderade portföljer bör erhålla högre 

Sharpekvoter än övriga portföljer. Lägst Sharpekvoter bör identifieras i de övervärderade 
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portföljerna. Eftersom kvoten däremot enbart beaktar individuella tillgångars karaktärsdrag 

ges ingen förklaring av hur den totala risken påverkas. Med grund i detta anser Sharpe (1964) 

att måttet behöver fyllas ut med andra mått för att bättre kunna beskriva helhetsrisken. Därav 

kommer Sharpekvoten att kompletteras med Jensens alfa. 

 

Jensens	alfa	
Jensen alfa används för att förklara portföljens avkastning i förhållande till den avkastning 

som uppnås via CAPM, givet portföljens beta och marknadsavkastning. Måttet används 

således för att uppskatta överavkastningar för en tillgång eller portfölj i förhållande till den 

teoretisk förväntade avkastningen (Bodie, Kane & Marcus, 2014).  

 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠	𝐴𝑙𝑓𝑎 = 	 𝑟E − (	𝑟G + 𝛽E 𝑟S − 𝑟G )  

 

𝑟E = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑟S = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑟G = 𝑅𝑖𝑠𝑘	𝑓𝑟𝑖	𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝛽G = 𝐵𝑒𝑡𝑎	𝑓ö𝑟	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛	
 

Formel 4. Jensens alfa 

 

Det framgår av ekvationen att ett högre värde skulle resultera i att portföljen har överpresterat 

mot vad som anses normalt och ett negativt alfa tyder på en underprestation i förhållande till 

det som utges av CAPM. Som diskuterats i teorin framgår att de förväntade avkastningarna 

är svåra att prognosticera och således får det även implikationer vid användandet av måttet 

då de ingående variablerna kan ifrågasättas. Problematiken grundar sig i beräknandet av 

portföljens betavärde. Beroende på vad för index som används vid beräkning av beta kan det 

få en avgörande effekt för det slutgiltiga värdet. Därutöver är det även viktigt att beakta 

vilken typ av beta som används. Kutym är användandet av beta baserat på månatliga 

avkastningar från de senaste fem åren vilket därmed kommer användas även in den här 

studien.  
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Till skillnad från Sharpekvotens mått på riskjusterad avkastning kan Jensens alfa hjälpa oss 

avgöra huruvida valet av aktier till portföljerna bidragit till skapandet av högre avkastning än 

risken medger. Jensens alfa kompletterar således Sharpekvoten. När det gäller påvisandet av 

mean-reversal säger ställda hypoteser att undervärderade portföljer bör ha högre riskjusterad 

avkastning än övriga portföljer och jämförelseindex. De undervärderade portföljerna bör 

därmed erhålla positiva Jensens alfa om regressionerna framgångsrikt identifierat 

undervärderade aktier som sedan fångat mean-reversal effekten. För övervärderade portföljer 

bör effekten vara den motsatta då mean-reversal säger att dessa bör prestera sämre än 

jämförelseindex. Övervärderade portföljer bör därmed erhålla negativa Jensens alfa. När det 

gäller medelportföljer är förväntningen att deras Jensens alfa ligger när noll.  

 

Statistiska	utvärderingsmått	
För att kunna utvärdera värdedrivarnas förmåga att förklara respektive multipel och därmed 

även dra slutsatser gällande förklaringsgradernas påverkan på avkastningen i portföljerna 

tillämpas måtten R2 och adjusted R2. Måtten beskriver i vilken utsträckning de oberoende 

variablerna förklarar den beroende variabeln. Vissa skillnader mellan måtten behöver vidare 

beaktas. R2 förutsätter att samtliga oberoende variabler bidrar till att förklara multipeln. I 

praktiken uppstår problem då jämförelse mellan multipla regressioner bestående av olika 

många oberoende variabler görs då fler oberoende variabler endast kan öka 

förklaringsgraderna och inte minska dem (Gujarati & Porter, 2009). Studiens resultat 

utvärderas därav framför allt genom undersökning av adjusted R2. Adjusted R2 återger endast 

den procentuella förklaringsgraden från de variabler som faktiskt förklarar multipeln i fråga.  

När det gäller det statistiska säkerställandet av att portföljernas avkastning är skild från dess 

jämförelseindex tillämpas t-test med signifikansnivån 0,05. Även om konfidensintervall 

beräknade enligt t-fördelningen förutsätter normalfördelning i stickprovet fungerar testet väl 

på, som i vårt fall, små stickprov så länge de inte är allt för skeva i fördelningen eller 

innehåller många extremvärden (Wahlin, 2011). Då vi rensat urvalet från extremvärden 

kvarstår därmed enbart risken att stickprovet är skevt fördelat. Även om aktiepriser 

konstaterats vara helt normalfördelade utgår många modeller, som CAPM, förhållandevis 

framgångsrikt från normalfördelning vilket motiverar samma antagande i den här studien. T-

testen genomförs via parvisa observationer där sammansatta portföljers avkastning ställs mot 
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deras jämförelseindex. 

 

Multiplar		
För att kunna jämföra bolagens värde relativt varandra krävs först att en gemensam variabel 

används. Fördelen med användandet av multiplar är de är lätta att utnyttja för användaren 

och enkla att begripa. Multiplarna kan härledas från dess finansiella data såsom dess intäkter, 

aktiepris, kassaflöde och bokförda värde av bolaget. De multiplar som den här studien 

kommer beakta är EV/S, EV/EBITDA och P/E. Dessa tre multiplar är även väl använda inom 

företagsvärdering och inom finansiell teori. Utöver det så bygger multiplarna på data som är 

lätta för allmänheten att tillgå och således enkla att återskapa för investerare (Damodaran 

2012). För att skapa en förståelse för läsaren gällande multiplarnas bakomliggande värde är 

en kortare presentation av respektive multipel på sin plats. Nedan redogörs och härleds för 

de olika multiplarnas fundamentala värdedrivare. Vidare förs en diskussion om vilka mått 

som lämpligen bör representera de enskilda värdedrivarna. Måtten för risk och tillväxt 

diskuteras djupare då de ingår i samtliga multiplar. 

 

Basus (1977) användande av current multiplar kan ifrågasättas då aktiepriser som diskuterats 

i teorin består av förväntningar om framtiden. Därav fokuserar vår studie på prognosvärden 

eller så kallade forwardvärden där analytikersestimat för värdet nästkommande år används. 

Valet av prognosvärden grundar sig främst i Famas (1969) argument om marknaden i dess 

svagaste form där historiska värden ej förväntas kunna förutspå framtida aktiepriser. Således 

kommer samtliga multiplars forwardmultipel användas vid regressionen med förhoppningen 

att det bättre kan fånga bolagens rörelser mot dess medelvärde. Förutom prognosvärden för 

multipeln kommer även prognoser gällande de oberoende variabler som bör påverka 

multipeln användas. De prognosvärden som används är hämtade från Thomson Reuters där 

vi använder deras konsensusestimat för bolagen. Konsensusestimaten är ett resultat av en 

sammanvägning av analytikers förväntningar för respektive variabel.  
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P/E	
Den mest frekvent använda multipeln är P/E-multipeln som beskriver sambandet mellan 

vinsten per aktie och dess aktiepris. P/E-multipeln kan definieras som det pris en investerare 

är villig att betala för 1 krona vinst i år. Multipeln beskriver således relationen mellan vinst 

per aktie och företagets vinst. Multipeln är den mest välanvända enligt Damodaran (2012) 

men även den mest felaktig använda multipeln. Problematiken finns i att den vinst per aktie 

som erhålls kan beräknas på olika sätt vilket skapar ett oenhetligt resultat vid värdering. 

Dessa skillnader kan främst uppstå vid förvärv och olika kapitalkostnader som företagen kan 

välja att redovisa på olikartade sätt.    

 

𝑃
𝐸 = 	

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ (1 + 𝑔)
𝑟W − 𝑔

 

𝑟W = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣	𝑝å	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑔 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 
Formel 5. P/E 

Enligt Damodaran (2012) är de fundamentala värden som driver P/E multipeln, tillväxt, risk 

och kassaflöde. Genom regression av dessa variabler kan härledas vad P/E multipeln bör 

uppgå till. Från regressionen förväntas positiva tecken framför variablerna tillväxt och 

kassaflöde samt negativt tecken framför riskvariabeln, till följd av respektive variabels 

förmodade påverkan på P/E-multipeln. Damodaran ger förslag på att tillväxt kan mätas 

genom förväntad tillväxttakt för alla bolag, risk genom beta och kassaflöden genom 

utdelningar. Vanligast för P/E är att tillämpa tillväxt i vinst per aktie (ibid). Vi avser med 

grund i ovanstående diskussion om forwardvärden att tillämpa estimatet för nästa års tillväxt 

i vinst per aktie. 

 

Risken mäts nästan uteslutande i tidigare studier genom beta. Damodaran (2012) redogör för 

en studie av Kisor & Whitbeck (1963) som använt standardavvikelsen i resultat per aktie 

(EPS) men beskriver hur beta sedan dess har tagit över rollen som riskmått. Beta kan dock 

mätas på flera olika sätt och har kritiserats i mången litteratur för dess föränderlighet över tid 

och osäkerhet. Då aktiepriser antas innehålla information om framtida förväntningar och en 

viktig del av tillväxtfaktorn är att estimera framtida tillväxt anser vi det rimligt att använda 

ett liknande tankesätt även för risk i form av betavärde. I värderingsteori definieras risk, som 
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diskuterats i teoriavsnittet, som risken för default. I Bodie, Kane & Marcus (2014) ges ett 

förslag på hur detta kan göras genom att beta prognosticeras via regression. Genom att först 

göra en regression för att få fram current beta kan samma regression, där past beta byts mot 

current, härleda forecast beta. 

Likt argumentationen kring användandet av prognosvärden bör således även forecast beta ge 

oss bättre estimat gällande risken för kommande år. 

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡	𝑏𝑒𝑡𝑎 = 𝛼 + 𝛽- 𝑝𝑎𝑠𝑡	𝑏𝑒𝑡𝑎 + 𝛽1 𝑓𝑖𝑟𝑚	𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝛽3(𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) 

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡	𝑏𝑒𝑡𝑎 = 𝛼 + 𝛽- 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡	𝑏𝑒𝑡𝑎 + 𝛽1 𝑓𝑖𝑟𝑚	𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝛽3(𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) 
Formel 6. Forecast beta 

Mätning av kassaflöde har sin grund i Gordon growth model. Modellen antyder att värdet på 

en aktie beror på förväntad andel utdelningar diskonterat mot avkastningskravet på eget 

kapital. Gordon growth model ligger till grund för härledningen av P/E-multipeln där vi 

också ser att utdelningsandelen beror på såväl förväntad tillväxttakt som avkastningskravet 

på eget kapital. I studien används förväntad utdelningsandel nästkommande år som mått på 

kassaflöde.  

 

Förväntad regressionsekvation ser ut enligt följande:  

 
𝑃
𝐸 = 𝛼 +	𝛽- ∗ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 − 𝛽1 ∗ 𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝛽3 ∗ 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 + 	𝜀 

Formel 7. P/E Regression 

Urvalet rensas sedan för negativa värden på P/E-multipeln samt för de tillfällen data saknas. 

Därefter görs regressionskörning på kvarstående bolag med P/E-talet som beroendevariabel 

och tillväxt, risk och kassaflöde som oberoende variabler. Resultat från regressionskörning 

analyseras i form av R2 och adjusted R2.  

 

EV/S	

Till skillnad från P/E som grundar sig i det egna kapitalet beaktar EV/S-multipeln hela 

bolagets marknadsvärde och är således oberoende av företags olika skuldsättningsgrad. Vid 

användning av EV/S-multipeln ställs företagets försäljning i förhållande till dess totala 

marknadsvärde. 
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EV/S-multipeln har vissa fördelaktiga egenskaper i jämförelse med andra multiplar. En 

fördel är den relativt låga inverkan redovisningspraxis får på multipeln. EV/S har även 

fördelen att den alltid erhåller ett positivt värde då varken försäljning eller företagsvärdet är 

negativt. Detta skiljer sig från andra multiplar där täljaren eller nämnaren kan anta ett negativt 

värde. Tillämpningen av EV/S-multipeln är främst på företag som har stark tillväxt eller är 

under uppbyggnadsfas då andra multiplar ofta kan få negativa värden då kassaflödet och 

vinster kan vara negativa och missvisande (Bhojraj & Lee, 2001). En nackdel med multipeln 

är att företag med hög försäljning även kan ha höga kostnader som inte fångas upp av 

multipeln. Risken är således att bolagen framstår som attraktiva trots potentiellt redovisade 

förluster (Damodaran, 2012). 

 

 EV/S multipeln härleds enligt följande: 

 

𝐸𝑉
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 =

[𝐸𝐵𝐼𝑇 1 − 𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 ](1 − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑒)

𝐶𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑔  

Formel 8. EV/S 

 

De fundamentala värdedrivarna är enligt Damodaran (2012) risk, tillväxt, rörelsemarginal, 

återinvesteringsgrad och skatt. Bhojraj & Lee (2001) utgår från att EV/S drivs av 

rörelsemarginal, utdelningsandel, förväntad tillväxt och avkastningskravet på totalt kapital. 

Gällande företagets risk är ett riskmått som beaktar eget kapital såväl som skulder bäst lämpat 

för EV-multiplar (Damodaran, 2012). Till EV/S-multipeln används därav ett viktat 

genomsnitt av kostnaden för kapital i form av Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

Tillväxt bestäms i EV/S-multipeln av tillväxten i omsättning då omsättning är detsamma som 

sales. I modellen används estimerad tillväxt för nästkommande år. Rörelsemarginalen 

används av såväl Damodaran (2012) som Bhojraj & Lee (2001) och även vi kommer att 

implementera densamma. Därefter föreligger det skillnader mellan de tidigare modellerna. 

Till följd av att utdelningar är vad som blir kvar av resultatet efter återinvesteringar och att 

skatt betalats finner vi dock Bhojraj och Lees modell mer attraktiv. Genom den kan båda 
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variablerna, återinvesteringar och skatt, samlas upp i en gemensam i form av utdelningsandel. 

Vi väljer likt för P/E-talet tillämpning av nästa års estimerade utdelningsandel.   

 

Från EV/S multipeln kan förväntas positiva tecken framför variablerna tillväxt, 

rörelsemarginal och utdelningsandel. Negativt tecken förväntas framför riskfaktorn som mäts 

via antingen beta eller avkastningskrav på eget kapital. Detta ger följande förväntade 

regressionsekvation:  

 
𝐸𝑉
𝑆 = 	𝛼 + 𝛽- ∗ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝛽3 ∗ 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 − 𝛽b ∗ 𝑟𝑖𝑠𝑘

+ 	𝜀	
 

Formel 9. EV/S Regression 

 

EV/EBITDA	
EV/EBITDA multipeln grundas i företagets totala värde och är likt EV/S-multipeln 

oberoende av hur kapitalstrukturen ser ut inom bolaget. Enligt Damodaran (2012) finns det 

flera orsaker till varför den här multipeln är att föredra. Först är det markant färre bolag som 

erhåller negativt EBITDA i jämförelse med negativ vinst per aktie, vilket resulterar i att färre 

bolag försvinner vid urvalet. För det andra får avskrivningsmetoder, med vilka 

rörelseresultatet kan påverkas, ingen inverkan på EBITDA. Slutligen kan även EBITDA 

användas för att jämföra bolag med olika skuldsättningsgrad då EBITDA är oberoende dess 

kapitalstruktur (ibid). 

 

Enligt Damodaran (2012) drivs EV/EBITDA av de fundamentala faktorerna risk, tillväxt, 

nedskrivningar och avskrivningar, avkastningskrav på totalt kapital, återinvesteringsgrad och 

skatt.  

 

𝐸𝑉
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 	

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝐸𝐾 − 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	𝑓ö𝑟𝑒	𝑟ä𝑛𝑡𝑜𝑟	𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟, 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	𝑜𝑐ℎ	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 

Formel 10. EV/EBITDA 
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Från ekvationen framkommer att det teoretiskt är fem faktorer som påverkar EV/EBITDA-

multipeln: Skatt, nedskrivningar & avskrivningar, återinvesteringsbehov, WACC och 

förväntad tillväxt. Likt resonemanget i EV/Sales-multipeln bör skatt och återinvesteringsgrad 

kunna fångas upp i en variabel i form av utdelningsandel. Därav används förväntad 

utdelningsandel nästkommande år även för EV/EBITDA. Som diskuterats i tidigare multiplar 

anses förväntad tillväxt lämpligast som tillväxtmått. För EV/EBITDA-multipeln används 

därav förväntad tillväxt i EBITDA. Risken kan härledas på liknande sätt som för EV/S då 

såväl eget kapital som skulder är relevanta när hela bolaget värderas. Även för EV/EBITDA 

används därför riskmåttet WACC. Slutligen är nedskrivningar och avskrivningar en variabel 

som kommer att ingå i modellen som förhållandet mellan nedskrivningar & avskrivningar 

och EBITDA. Modellen förväntas se ut enligt följande:  
 

𝐸𝑉
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 	𝛼 + 𝛽- ∗ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 − 𝛽3 ∗ 𝑛𝑒𝑑	&	𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

− 𝛽b ∗ 𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝜀 
Formel 11. EV/EBITDA Regression 

 

Metodkritik	
Valet av metod ska enligt Bryman & Bell (2007) grunda sig i uppfyllandet av två krav. Det 

första är att empirin som insamlas ska vara relevant och giltig vilket skapar validitet för 

studien. Det måste således framgå att det som kommer undersökas faktiskt undersöks samt 

att det som genomförs går att tillämpa allomfattande. Det andra kravet är att insamlingen ska 

vara trovärdig och tillförlitlig vilket leder till reliabilitet för studien. Resultaten måste 

följaktligen gå att förlita sig på där till exempel mätfel inte får uppstå under processen (ibid). 

 

Vid valet av metod finns det även i vår studie en del brister som måste beaktas. En vanlig 

anmärkning på multipla regressioner är existensen av multikollinearitet i modellerna. I ett 

optimalt scenario bör de oberoende variablerna som används vara helt självständiga från 

varandra. Eftersom mycket tyder på att multikollinearitet kan förekomma i modellerna 

förefaller det att variablerna kommer vara beroende av varandra. Mått som tillväxt och risk 

som ingår i samtliga modeller har i tidigare studier påvisat multikollinearitet (Bhojraj & Lee, 

2001). Det förefaller ofta att bolag med hög risk även förväntas ha hög tillväxt och vise versa.  
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Problemet som således uppstår är att det blir svårt att avgöra i regressionerna hur mycket som 

påverkas av tillväxten och hur mycket påverkas av risken. Eftersom vi ämnar använda 

regressionsmodellerna för skapande av prognoser gällande framtiden är det följaktligen inte 

avgörande om variablerna innehåller multikollinearitet (Damodaran, 2012).  

 

Enligt Damodaran (2012) finns det även en ytterligare nackdel vid användandet av 

regressionsanalys som verktyg. Utgångspunkten vid analys är antagandet att variablernas 

förhållanden är linjära vilket inte behöver stämma överens med verkligheten. Bhojraj & Lee 

(2001) utgick från ett linjärt förhållande och erhöll goda resultat vilket får motivera vårt val 

att tillämpa multipel linjär regression som metod.  

 

En ytterligare faktor som kan ha influerat resultatet från regressionsanalysen är våra egna 

potentiella inverkningar (Bryman & Bell, 2007). Då regressionsanalys som metod har ett 

objektivt förhållningssätt behövs trots det även justeringar hos användaren göras av mer 

subjektiv karaktär. Innan vi genomförde regressionerna rensade vi i de ingående variablerna 

för värden vi ansåg var extrema och missvisande. Till exempel rensade vi för P/E-multipeln 

för bolag som erhöll en negativa multiplar. Detta är dock vanligt förekommande i liknande 

studier och bör följaktligen inte få någon större inverkan på studien som helhet. 

 

Något som även bör överläggas är den indata som används i studien (Bryman & Bell, 2007). 

Då studien använder sig av data hämtat från Thomson Reuters databas kan det medföra visa 

implikationer. Vid hämtning av indata kan fel ha förekommit där hämtningen skett felaktigt. 

Det datamaterial som tillgodoses av Thomson Reuters kan innehålla fel vilket således får 

inverkan på modellerna. För att minimera de faktorer som skulle kunna få inverkan på indatan 

genomfördes även stickprovskontroll på data som hämtades ner för att säkerställa att det var 

korrekt genomfört. 

 

Trots den kritik som vår metod medför och dess inverkan på studien anser vi att studien 

fortfarande uppfyller de krav gällande validitet och reliabilitet. Det tillvägagångssätt och 

metod som valts anser vi lämpar sig för att uppfylla vårt syfte med studien. Slutsatsen blir 

således att de resultat som erhålls anses tillförlitliga i den mån möjligt.  
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Etik	
I studien har hänsyn tagits till de etiska aspekter som diskuteras i vetenskapsrådets 

rapportserie när det gäller god forskningsed (Gustafsson,	Hermerén	&	Petterson,	2011).	Inga	

intervjuer	eller	oetiska	 tester	har	 varit	 aktuella	 I	 valet	 av	undersökningsmetod.	Studiens 

undersökning baseras på offentligt tillgänglig information om börsnoterade bolag i Sverige. 

Då resultat och information inte kan kopplas samman med enskilda bolag anses risken att 

oetiskt agerande vid presentation av resultatet är minimal.   
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Resultat	

Nedan redogörs för resultaten av gjorda test. Inledningsvis redovisas och diskuteras 

resultaten av regressionerna på basis av respektive multipel. Sedermera redovisas utfallet 

från portföljerna baserade på regressionernas resultat. Som referenspunkt till portföljerna 

används ett index skapat av samtliga aktier i urvalet där alla aktier har fått samma vikt i 

indexportföljen. 

 

Praktiskt	utförande		
Värderingarna har i samtliga fall gjorts på forwardmultiplar det vill säga multiplar baserade 

på priset vid investeringstillfället i täljaren och analytikerestimat för nästa års värde i 

nämnaren. Regressionerna för respektive multipel har genomförts med grund i dess teoretiska 

värdedrivare. I många fall har flertalet variabler visat sig statistiskt icke signifikanta på 90 

procent signifikansnivå. Valet har gjorts att ändå behålla samtliga variabler i regressionen för 

att behålla den ekonomiska signifikansen. Hade istället variabler rensats bort skulle flertalet 

regressioner bestå av endast multipeln och en oberoende variabel vilket ur ett ekonomiskt 

perspektiv är orimligt. För EV/EBITDA har avvikelser gjorts gällande val av oberoende 

variabler. Dessa val diskuteras mer ingående nedan. P/E och EV/S har konstruerats och 

tillämpats i enlighet med vad som angavs i metodkapitlet. Antal bolag som ingått i 

regressionerna redovisas nedan under respektive multipel.  

 

Med utgångspunkt i kurspotentialen rangordnades sedan aktierna och delades in tre portföljer 

bestående av de mest undervärderade, mest övervärderade och en portfölj av aktierna där 

emellan som benämns som normal. Värderingarna genomfördes den 1 april varje år då bolag 

normalt har släppt sina årsredovisningar vid den tidpunkten och således skedde omviktning 

av portföljer i samma tidpunkt. Portföljernas utveckling fastställdes för varje år och 

sedermera för hela investeringsperioden 2006-2016. Nedan redovisas först utfallen av 

regressionerna för respektive multipel och därefter resultatet av portföljsimuleringarna. 

Portföljerna ställs emot ett index bestående av samtliga aktier i urvalet för respektive 

multipel. 
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P/E	
Vid utförandet gällande P/E -multipeln har, som nämnts i metoden, faktorerna tillväxt, risk 

och kassaflöde ställts som oberoende variabler mot den beroende P/E-multipeln. De slutliga 

variablerna som användes vid regressionskörningen blev ett Forward P/E som beroende 

variabel, forward EPS growth som mått på tillväxt, forward dividend yield för kassaflödet 

samt vårat framräknade forecastbeta som mått på risken. 

 

Tabell 1. Förklaringsgrader P/E 

 

Sett till regressionerna visar resultaten på likheter med de låga förklaringsgraderna 

Damodaran (2012) beskriver. Regressionerna visar på en R2 mellan ungefär 18 - 42 % med 

ett medelvärde om 30,19 %. Via adjusted R2 framkommer att de faktiska förklaringsgraderna 

är lägre än vad R2 antyder i och med det lägre medelvärdet på 24,36 % erhålls. 

Regressionerna tycks således innehålla andra faktorer som variablerna ej lyckas fånga upp. 

Urvalet av antalet bolag som ingår i regressionerna har till skillnad från både EV/S och 

EV/EBITDA blivit betydligt mindre och erhåller i snitt 47 bolag för varje regressionskörning. 

Det lägre antalet bolag i urvalet härstammar från de prognosvärden som hämtats vilket har 

varit bristfälligt för många bolag under den valda perioden. 

EV/S	
EV/S-multipeln konstaterades i metodkapitlet bero på tillväxt, rörelsemarginal, 

återinvesteringsgrad, skatt och risk. Som diskuterats bör återinvesteringsgrad och skatt 

fångas upp av variabeln utdelningsandel varför den får representera dessa. Regressionen för 

EV/S består således av estimerad tillväxt i omsättning, rörelsemarginal, estimerad 

utdelningsandel och risk i form av WACC.  

 
Tabell 2. Förklaringsgrader EV/S 

 

Som kan utläsas av tabellen ovan är förklaringsgraderna överlag relativt höga för att vara en 

P/E 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel
R-squared 31,10% 30,21% 17,73% 34,39% 32,18% 32,54% 41,63% 26,37% 36,63% 19,12% 30,19%
Adj	R-squared 25,80% 24,84% 11,23% 29,34% 26,83% 27,73% 37,65% 21,86% 23,67% 14,70% 24,36%
Antal	bolag 43 43 42 43 42 46 48 53 52 59 47,1

EV/Sales 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel
R-squared 63,19% 48,83% 47,42% 32,49% 41,05% 71,47% 81,57% 84,78% 70,20% 81,88% 62,29%
Adj	R-squared 60,12% 44,82% 43,53% 27,48% 36,76% 69,47% 80,22% 83,70% 67,91% 80,51% 59,45%
Antal	bolag 53 56 59 59 60 62 60 61 57 58 58,5
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regression på en multipel. Kom ihåg från teorin att Damodaran (2006) menar att de sällan 

överstiger 70 % samt att det inte är ovanligt att de är så låga som 35 %. Sämst förklaringsgrad 

återfinns år 2009 med en adjusted R2 på 27, 48 %. I övrigt så överstiger samtliga 

förklaringsgrader 35 % och för tre år överstiger de 80 %. Medelvärdet för adjusted R2 hamnar 

på 59,45 %. De höga förklaringsgraderna indikerar att en stor del av EV/S-multipeln förklaras 

av valda oberoende variabler. De erhållna regressionsekvationerna bör således vara ett bra 

estimat på jämviktsläget där vikterna för respektive multipel ger en bra indikation på 

marknadens syn på vilken vikt variabeln har för EV/S-multipeln. 

 

EV/EBITDA	
Från metodkapitlet framgick att EV/EBITDA- multipeln förväntas drivas av tillväxt, ned- & 

avskrivningar, återinvesteringsgrad, skatt och risk. I ett första skede genomfördes därför 

regressioner på dessa variabler där estimerad tillväxt i EBITDA, hämtat från 

analytikerestimat, användes som tillväxtvariabel. Ned- & avskrivningar representerades av 

DA/EBITDA.  

 
Tabell 3. Förklaringsgrader EV/EBITDA 

 

I linje med det argument som förts kring EV/S-multipeln gällande skatt och 

återinvesteringsgrad där både variablerna bör kunna representeras av utdelningsandelen 

används utdelningsandel även här. Risken representeras i EV/EBITDA av kostnad för kapital 

varför WACC användes. Från de ursprungliga körningarna konstaterades att 

förklaringsgraderna i regressionerna i princip vara obefintliga och nästan inga variabler 

visade signifikans. Låga förklaringsgrader kombinerat med få signifikanta variabler tyder på 

multikollinearitet i modellen, det vill säga att två eller flera variabler korrelerar kraftigt med 

varandra. Då ingen kraftig korrelation förelåg mellan variablerna drogs slutsatsen att det 

antingen fattades variabler till modellen eller att valda variabler inte lyckades fånga de 

ekonomiska faktorerna som de var menade att fånga.  

 

EV/EBITDA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel
R-squared 28,21% 23,13% 46,58% 41,14% 30,41% 20,17% 44,77% 16,81% 12,67% 18,38% 28,23%
Adj	R-squared 20,41% 15,13% 41,10% 35,13% 23,31% 12,02% 39,24% 8,97% 4,84% 11,46% 21,16%
Antal	bolag 52 54 54 55 55 55 56 59 61 65 56,6
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Då WACC sällan visade sig vara signifikant testades riskmåttet skuldsättningsgrad i form av 

Debt to Equity ratio (D/E). Kom ihåg att WACC indirekt beror på skuldsättningsgraden i och 

med dess viktade kostnad för eget kapital och skulder. Som diskuterats i teori och metod kan 

D/E även ses som representativ när det gäller företags risk för default. Då även 

utdelningsandelen sällan visade sig vara signifikant testades för andra alternativ. 

Reinvestment rate det vill säga återinvesteringsgraden introduceras därför. För att även fånga 

effekten av skatt användes måttet Return on Capital (ROC). ROC är ett mått på företags 

förmåga att generera rörelseresultat per enhet kapital och beror på nettoresultat, skatt och 

investerat kapital. Vid användandet av dessa variabler istället för WACC och utdelningsandel 

blev förklaringsgraderna bättre och fler variabler signifikanta. Noterbart är till exempel att 

D/E är den mest frekvent signifikanta variabeln då den är signifikant för alla år utom två. Det 

bör också nämnas att förklaringsgraderna ur ett statistiskt perspektiv fortfarande får anses 

vara låga då de vissa år är så låga som 4 % i adjusted R2. Tänkbara åtgärder för dessa år hade 

varit att rensa modellen för icke signifikanta variabler. Som diskuterats tidigare kan ett sådant 

förfarande dock få effekter på den ekonomiska signifikansen varför valet gjorts att behålla 

samtliga variabler för varje år. Den slutliga regressionen innehöll därmed variablerna 

estimerad tillväxttakt i EBITDA, DA/EBITDA, återinvesteringsgrad, D/E samt ROC. 

 

Utvärdering	portföljer	
Tabellen nedan visar genomsnittliga avkastningar och standardavvikelser för portföljerna 

under investeringsperioden 2006-2016. Justerad avkastning är beräknad genom faktisk 

avkastning minus den riskfria räntan, i form av räntan på den svenska 10-åriga 

statsobligationen. Genom att subtrahera den riskfria räntan, och därmed den systematiska 

risken, från avkastningen erhålls den avkastning som beror på den osystematiska risken.  

Utvärderingsmåtten i form av Sharpekvot och Jensens alfa är följaktligen beräknade på 

justerade avkastningar. Portföljbeta presenteras som ett riskmått och tolkas som risken i 

portföljen i förhållande till jämförelseindex, där index har beta 1. Värdena för t-test nedan 

har jämförts med värden från tabell där värdet för att nollhypotesen (ingen skillnad 

föreligger) förkastas ska ligga utanför intervallet -1,664 till och med 1,664. Intervallet erhålls 
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från t-tabell vid 80 frihetsgrader och signifikansnivå om 95 %. T-testerna är utförda med 

avseende på portföljernas avkastning i förhållande till dess jämförelseindex. 

Tabell 4. Portföljutvärdering 

 

P/E-portföljer	
Vid utvärdering av P/E-portföljerna kan fastställas att de sammansatta portföljerna har 

presterat i linje med våra hypoteser gällande dess karaktärsdrag. Den undervärderade 

portföljen erhöll en årlig riskjusterad avkastning om 12,26% till att jämföras mot den 

urvalsportfölj som gett en avkastning om 8,62 %. Även den övervärderade P/E-portföljen 

ligger i linje med förväntningarna och presterar sämre än indexet med en avkastning om 6,90 

% vilket ger antydan att portföljen innehåller just övervärderade bolag. Det framgår av de 

avkastningar som erhållits under perioden att regressioner på P/E-multipeln har varit ett bra 

tillvägagångssätt för att hitta felprissättningar mellan bolag på marknaden. Det ska dock 

poängteras att ingen portföljs avkastning statistiskt kan säkerställas till 95 % signifikansnivå.  

 

Portföljer
Justerad	

avkastning
Standard
avvikelse

Justerad	
avkastning	
Index	Urval

Standard
avvikelse	
Index	 Sharpekvot

Jensens	
alfa Portföljbeta T-test 95%

P/E	under 12,26% 23,35% 8,61% 18,48% 0,53							 1,77% 1,22 1,54 Nej
P/E	medel 8,09% 18,76% 8,61% 18,48% 0,43							 -0,20% 0,96 -0,28 Nej
P/E	över 6,90% 19,54% 8,61% 18,48% 0,35							 -1,65% 0,99 -0,80 Nej
EV/S	under 9,57% 20,78% 9,27% 18,41% 0,46							 -0,55% 1,09 0,17 Nej
EV/S	medel 8,20% 18,27% 9,27% 18,41% 0,45							 -0,60% 0,95 -0,62 Nej
EV/S	över 11,52% 21,84% 9,27% 18,41% 0,53							 0,93% 1,14 1,08 Nej
EV/EBITDA	under 19,17% 19,75% 10,43% 17,35% 0,97							 7,85% 1,09 4,46 Ja
EV/EBITDA	medel 9,30% 19,81% 10,43% 17,35% 0,47							 -2,09% 1,09 -0,59 Nej
EV/EBITDA	över 5,29% 20,03% 10,43% 17,35% 0,26							 -6,20% 1,10 -2,58 Ja
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Figur 1. Ackumulerade avkastningar för P/E-portföljer 

 

Den högre avkastning som uppnås i den undervärderade P/E-portföljen skulle däremot kunna 

uppstå som följd av den högre risken i form av dess portföljbeta om 1,22 samt dess höga 

standardavvikelse. Den undervärderade portföljen har dessutom högre risk i förhållande av 

högre beta samt standardavvikelse än både normal och övervärderade portföljen. Den relativt 

större risken i den undervärderade portföljen skulle kunna förklara den högre avkastningen 

som erhållits. Samtliga portföljer som skapades kan konstateras ha högre standardavvikelse 

än jämförelseindex vilket är i linje med vad portföljvalsteorin föreslår då dessa portföljer bör 

innehålla mer osystematisk risk till följd av sämre diversifiering. Det bör även beaktas att 

urvalet för P/E-multipeln varit lägre än vid EV-multiplarna vilket bör innebära en högre 

osystematisk risk i portföljerna till följd av sämre diversifiering. 

 

Både Sharpekvoten och Jensens alfa ger en indikation på skicklighet när det gäller urvalet av 

aktier till portföljerna Den undervärderade portföljens Sharpekvot på 0,53 kan ställas mot 

den övervärderade portföljens Sharpekvot på 0,35 antyder ett bättre förhållande mellan risk 

och avkastning. Även Jensens alfa antyder att förvaltarens förmåga att välja aktier är goda 

där den undervärderade portföljen får ett Jensens alfa om 1,77 % och den övervärderade -
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1,65 %. Den undervärderade portföljen har således trots högre risk i form av portföljbeta 

samt högre standardavvikelse påvisat en högre avkastning än vad som bör vara berättigat i 

förhållande till dess risk. Resultaten med högt Jensens alfa för den undervärderade portföljen 

och negativt Jensens alfa för den övervärderade portföljen ligger vidare helt i linje med 

hypoteserna och indikerar att regressioner med hjälp av P/E-multipeln har varit ett bra 

verktyg för att finna bolagens relativa felprissättningar.  

Från sammanställning av den årliga utvecklingen för respektive portfölj kan vidare 

konstateras att den undervärderade portföljen presterar bättre än övriga portföljer samtidigt 

som den övervärderade presterar sämre. Det faktum att avkastningen inte statistiskt kan 

säkerställas vara signifikant på 95 % nivå gör dock att det inte kan uteslutas att slumpen varit 

en avgörande faktor för den extra avkastningen. Därmed kan inte uteslutas att aktiepriserna 

har följt en random walk. Regressioner på P/E-multipeln framstår dock kunna bidra till 

skapandet av portföljer som fångar mean-reversal rörelser på marknaden. Resultaten kan 

däremot inte statistiskt säkerställas på 95 % signifikansnivå. 

 

EV/S-portföljer	
Resultaten gällande avkastning för EV/S portföljerna är inte helt entydiga när de ställs mot 

hypoteserna. Den undervärderade portföljen har i genomsnitt haft en årlig avkastning på 9,57 

% vilket överstiger medelportföljens 8,2 % och jämförelseindex 9,27 %. Högst genomsnittlig 

årlig avkastning har dock den övervärderade portföljen på 11,52 %, vilket är tvärtemot ställda 

hypoteser. Medelportföljen har lägst avkastning och lyckas således inte slå jämförelseindex. 
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Figur 2. Ackumulerade avkastningar för EV/S-portföljer 

 

Det är svårt att identifiera specifika orsaker till resultatet men en förklaring kan ligga i 

multipelns lämplighet när det gäller att värdera stora bolag. Som framgår i teorin är EV/S-

multipeln bättre lämpad till värdering av småbolag och tillväxtbolag. Resultaten från Bhojraj 

& Lee (2001) antydde dock att regressioner på multipeln har hög förklaringsgrad vilket bör 

resultera i en bra förmåga att identifiera aktiers fundamental värde. I motsats till Bhojraj & 

Lee antyder erhållna resultat att användandet av EV/S-multipeln är mindre lämpat när det 

gäller stora bolag med stabil tillväxt.  

 

Sett till risk föreligger skillnader mellan portföljerna som skulle kunna bidra till att förklara 

skillnaderna i avkastning. Den övervärderade portföljen, med högst avkastning, är även den 

mest riskfyllda vilket är förenligt med portföljvalsteori. Näst högst risk och även avkastning 

återfinns i den undervärderade portföljen. Medelportföljens risk är, oväntat då den har sämre 

diversifiering, lägre än jämförelseindex men att avkastningen också är lägre. Det tycks 

således som den extra avkastning som erhållits till stor del kan förklaras av en större risk och 

att användandet av regressioner på EV/S-multiplar inte är bättre än slumpen. 

 

Från figur 2 ovan kan utläsas att det inte tycks förekomma någon tydlig trend när det gäller 
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skillnader mellan portföljerna. När det gäller portföljernas Sharpekvoter och Jensens alfa 

erhålls liknande resultat. Avvikelsen portföljerna emellan är liten och i jämförelse med övriga 

portföljer i studien ligger deras Sharpekvoter nära medel. Kompletteras Sharpekvoten med 

Jensens alfa framkommer att både den undervärderade portföljen och medelportföljen 

presterat en sämre riskjusterad avkastning än förväntat. Den övervärderade portföljen har 

däremot ett positivt Jensens alfa på 0,93 % vilket indikerar en förmåga att avkasta mer än 

förväntat i förhållande till portföljens risk. Inga avkastningar är dock signifikanta när t-test 

genomförs på 95 % signifikansnivå. Med grund i t-testet och de små avvikelserna portföljerna 

emellan kan inte slumpen uteslutas som avgörande faktor varför random walk tycks vara en 

faktor även när det gäller EV/S-portföljerna. Regressionerna på EV/S-multipeln framstår 

därmed inte kunna bidra till skapandet av portföljer som fångar mean-reversal rörelser på 

marknaden. 

 

EV/EBITDA-portföljer	 	
När EV/EBITDA-portföljerna ställs mot uppsatta hypoteser kan fastställas att portföljerna 

presterat i linje med hypoteserna. Den justerade avkastningen för en portfölj innehållande 

undervärderade aktier har i genomsnitt varit 19,17 % under perioden 2006-2016. Detta ställs 

mot medelportföljens 9,30 % och portföljen med övervärderade aktier, 5,29 %. 

Jämförelseindex konstruerat av samtliga aktier från respektive år avkastade 10,43 %. Sett till 

avkastning framstår således regressioner på EV/EBITDA-multipeln vara en bra metod när 

det gäller att förutspå aktiers framtida utveckling relativt varandra.  
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Figur 3. Ackumulerade avkastningar för EV/EBITDA-portföljer 

 

Hög avkastning kan, som tidigare nämnts, däremot vara en följd av högre risk. Det är även 

här tänkbart att valda aktier även varit de mest riskfyllda vilket skulle förklara den extra 

avkastning som erhållits. Sett till standardavvikelse kan konstateras samtliga portföljer som 

konstruerats har högre standardavvikelse än jämförelseindex. Ett föga förvånande resultat då 

index består av fler aktier och genom högre diversifiering därmed bör ha lägre osystematisk 

risk. Vidare antyder samtliga portföljers betavärden också en högre risk än jämförelseindex. 

Den högre risken i portföljerna skulle kunna vara en förklaring till såväl den högre 

avkastningen i den undervärderade portföljen som den lägre avkastningen i den 

övervärderade portföljen. Intressant är dock att portföljen med undervärderade aktier, som 

avkastat bäst, har lägst risk samtidigt som den övervärderade portföljen har högst risk. 

Resultaten är inte förenligt med portföljvalsteori då en högre avkastning endast ska kunna 

nås genom att ta högre risk. Från sammanställning av den årliga utvecklingen för respektive 

portfölj kan vidare konstateras att den undervärderade portföljen, med endast ett undantag, 

konsekvent presterar bättre än övriga samtidigt som den övervärderade presterar sämre. 

Slumpen tycks således inte ha varit en avgörande faktor för den extra avkastningen vilket 

normalt är fallet när en högre risk tas. Den extra avkastningen framstår därmed uppkomma 

på annat sätt.  
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Studerandet av Sharpekvoten och Jensens alfa ger indikationer på skicklighet när det gäller 

urval av aktier. Den undervärderade portföljens Sharpekvot på 0,97 är den högst uppmätta i 

studien. Detta kan ställas mot den övervärderade portföljens Sharpekvot på 0,26 som är 

studiens lägsta. Kompletterat med Jensens alfa på 7,85 % för den undervärderade portföljen 

och -6,20 % för den övervärderade förstärks trovärdigheten i resultaten. Den undervärderade 

portföljen har med en hög Sharpekvot påvisat en högre avkastning än berättigat i dess risk. 

Resultaten med högt Jensens alfa för den undervärderade portföljen och negativt Jensens alfa 

för den övervärderade portföljen ligger således helt i linje med hypoteserna och indikerar att 

regressioner utförda på EV/EBITDA-multipeln är ett bra verktyg när det gäller att uppskatta 

aktiers framtida utveckling.  

 

Det kan vidare konstateras att avkastningarna för såväl den undervärderade som den 

övervärderade portföljen är statistiskt signifikanta på 95 % nivå. Resultaten tyder på att 

mean-reversal existerar och kan fångas med hjälp av regressioner på forwardmultiplar av 

EV/EBITDA. Resultaten går emot random walk teorin då den relativa riktningen på 

kursutvecklingen tycks kunna förutspås. Resultatet ligger även i konflikt med den effektiva 

marknadshypotesen, som menar att systematisk riskjusterad överavkastning inte ska vara 

möjlig, då en systematisk riskjusterad överavkastning har konstaterats för den 

undervärderade portföljen under perioden 2006-2016. 

 

Analys	
Resultaten från portföljerna baserade på P/E-tal och EV/EBITDA tyder på liknande 

tendenser som Basu (1977) påvisade. Gällande EV/S-portföljen är resultaten däremot mer 

svårtolkade. EV/S-portföljen innehållande undervärderade aktier presterade visserligen 

högre avkastningar än medelportföljen och jämförelseindex. Den extra risk som den 

undervärderade portföljen medför gör dock att den inte klarar att prestera högre avkastning i 

förhållande till risk än index. Märkligt nog presterar den övervärderade EV/S-portföljen 

högst avkastning av samtliga portföljer. Även när hänsyn tas till risk presterar den 

övervärderade portföljen bäst och slår således jämförelseindex. Resultaten ligger i konflikt 

med de resultat som Basu (1977) fick och även med Sharpe (1964) som menar att 
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övervärderade bör konvergera mot jämvikt och således prestera sämre än snittet. Under 

förutsättning av teorin stämmer antyder därmed resultaten att vi har misslyckats vad gäller 

att estimera det verkligt korrekta värdet i våra fundamentala multiplar.  

Resultaten från EV/S-portföljerna kan bero på multipelns förmåga att analysera bolagen i 

urvalet. Som tidigare diskuterats lämpar sig EV/S bäst för småbolag med hög tillväxt då dessa 

många gånger har negativa resultat vilket gör många andra multiplar oanvändbara. En stor 

nackdel är som tidigare nämnts att den inte beaktar kostnader utan enbart försäljningsintäkter. 

Värdering av större bolag har mer fokus på kostnadsstruktur och resultat. Med tanke på 

studiens urval, begränsat till stora bolag, är EV/S sämre lämpad när det gäller att återge värdet 

på dessa bolag. En djupare analys kommer därför inte göras gällande resultaten för EV/S-

portföljerna. 

Portföljerna baserade på såväl P/E som EV/EBITDA ger resultat i samstämmighet med de, 

teoretiskt baserade, ställda hypoteserna. Även om P/E-portföljerna inte kan konstateras vara 

statistiskt signifikanta stämmer mönstret för portföljerna väl överens med hypoteserna, vilket 

gör att vi valt att analysera dessa på likvärdigt vis som EV/EBITDA-portföljerna. Sharpe 

(1964) menade att aktier som avviker från jämviktsläget genom dess antingen fördelaktiga 

eller ofördelaktiga prisnivå i förhållande till risk konvergerar mot jämvikt. Tendenserna i 

våra portföljer, där undervärderade portföljer överpresterar i förhållande till indexportföljen 

och övervärderade portföljer underpresterar i förhållande till indexportföljen, tyder på 

träffsäkra värderingar där mean-reversal effekten har fångats enligt förväntat. De 

undervärderade portföljerna har därmed genererat högre avkastning än vad dess risk 

berättigar. Förfarandet innebär att de undervärderade portföljerna för P/E och EV/EBITDA 

är placerade ovanför den teoretiska marknadsportföljen illustrerad av CML och de 

övervärderade portföljerna återfinns under CML.  

Följaktligen antyder resultaten att enskilda aktiers förhållande mellan risk och avkastning 

avviker från jämvikt och därmed ligger dessa aktier inte på den SML som härleds av Bodie, 

Kane & Marcus (2014). Att våra portföljer avkastar i linje med hypoteserna tyder dessutom 

på att aktiernas placering i förhållande till SML har kunnat preciseras på så sätt att över- och 

undervärdering har kunnat fastställas på ett korrekt sätt för åtminstone merparten av aktierna. 

Det framgår av resultaten att portföljernas karaktärsdrag gällande förhållande mellan risk och 
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avkastning avviker från vad Markowitz (1959) och Sharpe (1964) menar är möjligt. Detta då 

de undervärderade portföljerna har högre avkastning än vad risken i portföljerna berättigar. 

Fama (1969) medger att avvikelser från SML förekommer men är slumpmässiga i enlighet 

med random walk. Det ska således vara omöjligt att systematiskt identifiera avvikelserna och 

kunna kapitalisera på prisanomalier i en effektiv marknad. Med hjälp av offentlig information 

i form av forwardmultiplar, analytikerestimat och bolagsdata framstår det som regressioner 

har lyckats förutspå riktningen på avvikelser för enskilda aktier. Våra kategoriserade 

portföljer visar på resultat som inte är förenligt med den slumpmässighet Fama (1969) 

beskriver som random walk. Det framstår därmed som regressionsanalys på åtminstone P/E 

och EV/EBITDA-multiplar framgångsrikt kan identifiera marknadens vikter för ekonomiska 

variabler i ett jämviktsläge. Regressionsekvationen, som därmed symboliserar marknadens 

jämvikt, kan sedan användas till avgörandet om aktier befinner sig i jämvikt eller inte.  

Tillvägagångsättet ska enligt Famas (1969) teori om effektiva marknader inte vara möjligt 

men ligger däremot inte i konflikt med Sharpes (1964) diskussion om marknader i jämvikt. 

Faktum är att resultatet följer den logik som presenteras av Sharpe när det gäller marknaders 

strävan mot jämvikt i form av mean-reversal. CAPM antyder dock att marknaden därefter 

inte lämnar jämvikt, så länge inte nya bolag eller ny information presenteras. Det ska däremot 

inte förglömmas att Sharpe (1964) såväl som senare kritiker likt Fernandez (2015) medger 

att CAPM är en förenklad modell som aldrig kommer stämma helt överens med verkligheten. 

Med insikten att modellen aldrig helt kan återspegla marknadens alla rörelser förkastar 

resultaten därmed inte modellen CAPM utan bekräftar snarare dess logik.  

Som förklaring till varför anomalier i aktiepriser uppstår då de avviker från jämviktsläget 

erbjuder varken Fama (1997) eller Sharpe (1964) någon förklaring mer än att de beror på 

ekonomiska faktorer. Insikter kan däremot hämtas från beteendeekonomer där Shiller (2003) 

är en av de mest framstående. Shiller argumenterar att flera antaganden som ligger till grund 

för effektiva marknaders existens inte är rimliga. Det framhålls att investerare inte kan anses 

vara rationella då psykologiska faktorer påverkar investeringsbeslut negativt. Framförallt 

argumenteras för icke rationella beteenden som okritiskt godtagande av information. Om 

psykologiska faktorer är en orsak till förekomsten av anomalier i aktiepriser kan inte dras 

några slutsatser med grund i de undersökningar som utförts i den här studien. Det kan 
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däremot konstateras med grund i förklaringsgraderna från regressionerna att en stor del av 

multiplarna många gånger förklaras av andra faktorer än dess fundamentala värdedrivare. 

Huruvida psykologi kan fastställas vara en sådan variabel ligger dock utanför ramarna för 

den här studien. Fama (1997) argumenterade att aktiepriser styrs av samtliga investerares 

uppfattning om värdet av bolagen. Således är det inte otänkbart att psykologi reflekteras i 

aktiepriser om investerare som Shiller (2003) argumenterar är irrationella. Det är därmed 

möjligt att en variabel som fångar den potentiella psykologiska effekten i aktiepriser hade 

förbättrat regressionerna i form av högre förklaringsgrader och sedermera högre träffsäkerhet 

i fastställandet av marknadens jämvikt. 

Burton (2003) medger likt Shiller (2003) att irrationella investerare otvivelaktigt finns vilket 

ger anomalier i aktiepriser som följd. Vidare argumenteras att marknaden knappast kan vara 

helt effektiv då professionella investerare i det fallet inte skulle ha några incitament att lägga 

mycket pengar på sökandet efter anomalier. Resultaten i vår studier indikerar att irrationalitet 

till viss del råder på marknaden. Hade inte anomalier förekommit på marknaden skulle inte 

resultaten som redovisas i studien vara möjliga. Irrationaliteten tycks dock inte vara konstant 

för enskilda aktier då en mean-reversal effekt kan påvisas i resultaten från P/E och 

EV/EBITDA-portföljerna. Påvisandet av mean-reversal gör vidare att Famas (1997) 

argumentation kring förekomsten av anomalier inte förkastar den effektiva 

marknadshypotesen då anomalierna är slumpmässiga och det samlade utfallet noll kan 

ifrågasättas. Det samlade utfallet kan mycket väl vara noll vilket även är i linje med Sharpes 

(1964) teori om hur jämvikt uppstår men att resultaten från portföljsimuleringarna tyder på 

att anomalier systematiskt kan identifieras och riktningen för aktiens kursutveckling 

estimeras. Av den anledningen kan konstateras att anomalier i aktiepriser knappast kan vara 

helt slumpmässiga. Detta då portföljer sammansatta med hjälp av regression på EV/EBITDA, 

kan härleda avvikelser från jämvikt i aktiepriser och generera, en statistiskt säkerställd, högre 

avkastning än berättigat av risknivån på en effektiv marknad. 

Slutsats	

Syftet i uppsatsen är att empiriskt undersöka om aktiers framtida avkastning kan relateras till 

det värde som härleds genom relationen mellan deras fundamentala multiplar och 

marknadens faktiska multiplar. Genom konstruerandet av portföljer, baserade på regressioner 
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av multiplar, och sedermera test och utvärdering av portföljernas karaktärsdrag i form av 

avkastning i relation till risk uppfylls syftet. Portföljer baserade på EV/EBITDA och P/E 

uppträder, till skillnad från portföljer baserade på EV/S, enligt uppställda hypoteser.  

 

Resultaten visar att en strategi baserad på regressioner av EV/EBITDA-multipeln kan 

generera en högre avkastning än berättigat under perioden 2006-2016. Liknande resultat har 

påvisats för P/E-multipeln men dessa kan inte statistiskt säkerställas på 95 % signifikansnivå. 

När det gäller EV/S-multipeln har inga indikationer på riskjusterad överavkastning påvisats. 

 

En högre förklaringsgrad i regressionerna tycks inte innebära bättre möjligheter att fastställa 

det verkliga värdet på aktier. Högst genomsnittlig förklaringsgrad erhölls för EV/S-multipeln 

vilken inte visade någon tendens att systematiskt påvisa riskjusterad överavkastning. Lägst 

genomsnittlig förklaringsgrad erhölls för EV/EBITDA multipeln vilken sedermera visade sig 

framgångsrikt kunna hitta avvikelser i aktiepriser och därmed generera systematisk 

riskjusterad överavkastning. 

 

Trots att avkastningen statistiskt kan fastställas enbart för portföljerna baserade på 

regressioner av EV/EBITDA kan ifrågasättande av den effektiva marknadshypotesen göras. 

Effektiva marknadshypotesen förutspår att riskjusterad överavkastning ska vara omöjlig att 

systematiskt uppnå. Den undervärderade EV/EBITDA-portföljen visar med statistisk 

signifikans på en genomsnittlig riskjusterad överavkastning under perioden 2006-2016 vilket 

får anses vara ett ifrågasättande av den effektiva marknadshypotesen. 
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Förslag	på	vidare	forskning	
Då studien begränsats till large cap bolag på OMX Stockholm vore det intressant att 

genomföra en liknande studie på ett större urval i förhoppning om statistiskt säkerställda 

resultat för fler multiplar. Vidare vore det även intressant att testa EV/S multipeln på mindre 

bolag under tillväxt. Forskning gällande att fastställa den psykologiska faktor som potentiellt 

påverkar aktiepriser skulle vidare kunna bidra med ökade förklaringsgrader i modellerna och 

därmed bättre träffsäkerhet i prognoser gällande marknadens jämviktspris.  
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Bilagesamling 

Bilaga 1 – Regression P/E 
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Bilaga 2 – Regressioner EV/Sales 
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Bilaga 3 – Regressioner EV/EBITDA 
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