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Sammandrag: 

Denna studie ämnar utöka vetenskapen om de faktorer som driver B/M -effekten och därmed 

det empiriskt ihållande avkastningspremiet av företag  med höga B/M-tal. Studien kommer att 

undersöka prestationerna och riskerna av företag med olika nivåer av B/M -tal då man 

kontrollerar för finansiell kvalitet. I samband med denna undersökning konstrueras olika 

investeringsstrategier för att klargöra hur en investerare kan utnyttja finansiell kvalitet i 

investeringsbeslut.  

Studiens resultat tyder på att både B/M-talet och finansiell kvalitet, mätt med F-Score kan 

förklara kommande avkastningar. Dessa variablers förklaringskraft är oberoende av varandra 

och kontrolleringen av finansiell kvalitet påverkar inte B/M-effekten.  

Strategin som presenteras för att poängtera resultaten i arbetet ger antydanden om att 

finansiell kvalitet är en viktig faktor som bör beaktas av speciellt värdeinvesterare. Den 

vinnande värdeinvesteringsstrategin överpresterade den naiva värdeinvesteringsstrategin med 

ca 12.8 % p.a. Jämfört med samplets likavägda avkastningar så presterade den vinnande 

strategin ca 15.3 % p.a. över medeltalet (0 %). Den vinnande strategin presterade även 6.8 % 

p.a. över hela marknaden (Wilshire 5000) då den naiva strategin presterade ca -6 % p.a. under 

marknaden. 

Resultaten av undersökningen stöder felprissättningshypotesen. De bäst presterande 

värdeföretagen (god finansiell kvalitet) uppvisade den lägsta volatiliteten, lägsta beta-risken 

samt minsta sensitiviteten mot marknadsfluktuationer och därmed marginalnyttan av 

avkastningar. De sämst presterande tillväxtföretagen (svag finansiell kvalitet) uppvisade 

motsatta egenskaper av risk.  

Nyckelord: Book-to-Market, B/M-tal, Värdeinvestering, finansiellt trångmål, finansiell kvalitet, F-

Score  
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1. Introduktion 

Ett positivt samband mellan aktieavkastningar och B/M-multipeln har 

dokumenterats i många empiriska undersökningar. Detta samband kallas ofta 

för B/M-effekten och är ett välutforskat område inom den finansiella 

vetenskapen. Många akademiker och även professionella aktörer på de 

finansiella marknaderna hävdar att man kan åstadkomma högre riskjusterade 

avkastningar genom att investera endast i aktier vars B/M-multiplar är höga 

jämfört med den övriga marknaden. En dylik stra tegi som baserar på B/M-

effekten hör till kategorin värdeinvestering 1. Ett ihållande avkastningspremium 

som inte medför en ökad risk skulle dock strida emot det allmänt accepterade 

antagandet om marknadseffektivitet. Marknadseffektivitet medför att 

förväntade avkastningar baserar sig endast på risken av dessa avkastningar. 

Därmed skulle det inte vara möjligt att erhålla högre avkastningar utan att bli 

utsatt för en högre risk. På grund av detta har många akademiker accepte rat 

avkastningspremiet av värdeföretag och B/M-effekten som tecken på att 

investering i värdeföretag medför fundamentalt högre risker. Många studier 

som dock undersökt riskerna av värdeinvestering har inte funnit bevis på att 

värdestrategier skulle vara fundamentalt mera riskfyllda ( se Chan & 

Lakonishok, 2004).   

Fama & French (1992) hypotiserar att företags höga B/M-tal estimerar 

systematiska fundamentala risker bland värdeföretagen och därför borde denna 

risk vara prissatt. Risk som oftast associeras med värdeinvestering är risken av 

finansiellt trångmål (eng. Financial distress). Många studier har visat att de 

flesta företag som kan klassificeras som värdeföretag lider oftast av låg 

finansiell kvalitet som inkluderar bl.a. låg lönsamhet och hög 

skuldsättningsgrad.  På grund av detta har risken som uppstår från finansiellt 

trångmål ofta använts för att förklara avkastningspremiet av värdeaktier. De få 

                                                         

1 Aktier vars marknadsvärde är proportionellt lågt relaterat till respektive företagets 

fundamentala signaler kallas ofta för värdeföretag. Dessa fundamentala signaler hänför sig 

oftast till bokföringstal som resultat, kassaflöden eller bokvärde. Dessa rela tioner mäts 

vanligen med P/E-, P/CF- och B/M-multiplarna.      
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studier som studerat denna risk djupare har dock allmänt inte funnit bevis på 

att finansiellt trångmål skulle ensamt kunna förklara avkastningspremiet (bl.a. 

Piotroski 2000, Lemmon & Griffin 2003). Piotroski (2000) finner dessutom att 

de företag som visar minsta tecknen på finansiellt trångmål bland värdeföretag 

är de företagen som i genomsnitt driver avkastningspremiet av hela 

värdeföretagsgruppen. I studien rapporteras att de värdeföretag som uppvisat  

den sämsta finansiella kvaliteten underpresterar i genomsnitt både marknaden 

samt de resterande värdeföretagen. Detta skulle tyda på att en genomsnittligt 

sämre finansiell kvalitet av värdeföretag inte kan förklara värdepremiet då 

sambandet mellan förväntade avkastningar och finansiell kvalitet i detta fall 

borde vara omvänt.  

De flesta studier som studerat värdeföretag har allmänt studerat 

karakteristikor, risker, och avkastningsmönster på aggregerade grupper av 

värdeföretag och jämfört dessa med hela marknaden eller tillväxtföretag. Om 

dock avkastningspremiet drivs av en skild grupp av värdeföretag och denna 

grupp kan identifieras genom dess genomsnittliga finansiella kvalitet, så kan 

undersökningar som inte tar i beaktande finansiell kvalitet uppvisa 

missledande konklusioner. I och med att indelningen i olika kategorier av 

finansiell kvalitet påverkar avkastningsdistributionen av åtminstone 

värdeaktier så borde finansiell kvalitet vara iakttagen i metodologin då man 

ämnar studera vad som egentligen driver avkastningsskillnaderna mellan 

värde- och tillväxtföretag. Finansiell kvalitet kan förväntas påverka 

fundamentala risker och även prestationsförmågan av företag. Därmed 

erbjuder Piotroskis (2000) resultat ett intressant underlag för att studera vad 

som egentligen driver den ihållande B/M-effekten samt olika riskkarakteristika 

av överpresterande (underpresterande) värdeföretag (tillväxtföretag) .       

Denna studie kommer att studera B/M-effekten och därmed värdepremiet med 

en speciell fokus på fundamentala signaler på finansiell kvalitet bland både 

tillväxt- och värdeföretag.                       

1.1 Definitioner 

I denna studie definieras värdeföretag som företag vars marknadsvärde i 

proportion till bokvärdet är lågt jämfört med resterande företag på marknaden. 

I studiens metod definieras värdeföretag som företag vars kvot av bokvärd e 
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delat med marknadsvärde (B/M-talet) ligger i den högsta 20 procenten av 

marknaden. Tillväxtföretag definieras som företag som har ett  B/M-tal som 

ligger i den lägsta 20 procenten av marknaden  

B/M-effekten definieras i denna studie som ett signifikant po sitivt samband 

mellan B/M-talet och aktieavkastningar. Avkastningspremium och 

värdepremium används som synonym till den ihållande positiva excess 

avkastningen som företag med höga B/M-tal anses ge i empiriska tidserier. 

Finansiellt trångmål är fritt översatt från den engelska termen ”financial 

distress”. I studien definieras finansiellt trångmål som bristande möjligheter 

för ett företag att internt generera kassaflöden för att täcka företagets 

kostnader. Med finansiell kvalitet menas hur bra ett företag lyckas täcka sina 

operativa kostnader. Dålig finansiell kvalitet medför en högre risk för att 

företaget lider eller kommer att lida av finansiellt trångmål. Bra finansiell 

kvalitet kännetecknas bland annat av att företaget inte behövt extern 

finansiering, har positiva kassaflöden och resultat och dessutom positiva 

förändringar i likviditet och operativ effektivitet.              

1.2. Problemformulering 

Värdepremiet är ett väl känt fenomen som rapporterats i de flesta studier som 

studerat avkastningar av värdeföretag eller B/M-talets effekt på avkastningar. 

Om detta premium uppstår från att värdeföretag är fundamentalt mera 

riskfyllda än resterande företag eller om värdeföretag är som en grupp 

undervärderade är ännu i denna dag en öppen fråga. Orsaken till att debatten 

fortsätter är förmodligen inte endast motstridigheterna bland tidigare 

forskningsresultat, utan även i olika synsätt på den ekonomiska verk ligheten. Å 

ena sidan skulle underprissättning medföra en kontradiktion till antagandet av 

marknadseffektivitet och rationella marknader. En känd och ihållande 

undervärdering saknar en rationell förklaring då utnyttjande av denna 

undervärdering skulle resultera i att den inte kan vara ihållande. Å andra sidan 

kan bland annat arbitragehinder, som presenteras i Shleifer och Vishny (1997), 

orsaka att utnyttjande av undervärderingar inte resulterar i att 

undervärderingen utplånas helt och hållet. Därmed skulle en systematisk och 

ihållande undervärdering vara teoretiskt möjlig. Beteendemässiga finansiella 

teorier utgår även från att marknaden som helhet kan vara systematiskt 
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ickerationell, vilket leder till att under- och övervärderingar kan vara ihållande 

fastän de skulle vara kända. Dock på grund av att marknadens 

prissättningsmekanism inte är fullt känd och prissättningsmodeller är endast 

approximationer av verkligheten är hypotesen om marknadseffektivitet svår att 

förkasta. Denna okända (metafysiska) prissättningsmekanism innehåller alla 

kända och okända källor av risk. Därmed kan vi inte förkasta riskförklaringen 

till B/M-talet bara genom att utesluta testade källor av risk. Målet med denna 

undersökning är dock att utöka vetenskapen av de hypotiserade riskerna som 

B/M-talet anses approximera. Studien ämnar även ge insikter på hur en 

investerare kan utnyttja dynamiken mellan finansiell kvalitet och B/M-talet i 

samband med investeringsbeslut. 

Den underliggande hypotesen i studien är att kontrolleras avkastningar för 

finansiellt trångmål så minskar B/M-talets förklaringskraft på variationen i 

avkastningar. Detta skulle betyda att höga B/M-tal inte ensamt kan förespå 

högre aktieavkastningar utan att den finansiella kvaliteten av företagen är en 

väsentlig faktor som förklarar en del av det ihållande värdepremiet.  

Godkännande av den underliggande hypotesen och/eller ett signifikant positivt 

samband mellan avkastningar och god finansiell kvalitet medför också att 

risken av finansiellt trångmål inte kan förklara det empiriskt ihållande 

värdepremiet. Som sagt kan dock inte riskförklaringen t ill värdepremiet helt 

förkastas fastän denna hypotes godkänns då värdeföretag kan vara 

underkastade någon annan källa av risk som höjer dessa företags förväntade 

avkastningar.          

1.3. Syfte 

Syfte i studien är att studera sambandet mellan tvärsnittsavkastningar, 

avkastningsdistributioner och B/M-multiplar då man kontrollerar för finansiell  

kvalitet.   

1.4. Avgränsningar 

Värde- och tillväxtföretag studeras med hjälp av data på publikt noterade aktier 

och företag på den nordamerikanska marknaden (USA). Finansiella företag är 

exkluderade för att B/M-talen av dessa inte kan jämföras med den resterande 

marknaden. Företagen klassificeras som värde- och tillväxtföretag endast med 
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hjälp av B/M-multipeln. Sampelperioden är begränsad till att täcka åren från 

1981 till 2010 på grund av brist på bokslutsdata för längre perioder.     

1.5. Disposition 

I kapitel 2 kommer B/M-multipeln och dess delkomponenter att diskuteras för 

att underlätta analysen av studiens resultat. I kapitel 3 presenteras 

riskförklaringen till värdepremiet och B/M-effekten samt tidigare forskningar 

som studerat risker relaterade till värdeinvestering. I Kapitel 4 diskuteras 

finansiell kvalitet och poängskalan F-Score som kommer att användas som ett 

mått på finansiell kvalitet. Kapitel 5 presenterar forskningsmetoderna samt 

data som används i denna studie. I Kapitel 6 presenteras och analyseras 

resultaten. I Kapitel 7 sammanfattas studien med en diskussion av de erhållna 

resultaten.        

2. Marknadsvärde och bokvärde 

B/M-talet anger ett företags marknadsvärdes relation till bokvärdet av företaget. 

För att marknadsvärdet inte kan anta negativa värden så kan inte ett negativt 

B/M-tal anses ha en ekonomisk relevant definition. Positiva B/M-tal kan dock 

rangordnas och jämföras. Relationen mellan ett företags marknadsvärde  och ett 

företags bokvärde kan anses innehålla en mängd information om hur marknaden 

värderar lönsamheten och tillväxtmöjligheterna av ett företag. Huruvida denna 

information kan extraheras så att den kan tillämpas som en användbar variabel i 

investeringsbeslut är inte uppenbar. Det finns en mängd olika faktorer som 

påverkar marknads- och bokvärdet av ett företag. En kännedom av dessa 

faktorer är därmed essentiell för att kunna extrahera och tolka informationen 

som B/M-multipeln kan ge en investerare. 

2.1. Marknadsvärdet 

Värdet för en ägare av det egna kapitalet i ett företag kan definieras som det 

diskonterade värdet av företagets kommande kassaströmmar som tillhör 

ägarna. Det diskonterade värdet av dessa kassaströmmar är inte känt och måste 

därför estimeras/prognostiseras. Denna process är oftast en essentiell del då 

man analyserar aktier och även andra investeringsobjekt. Detta kan göras på 
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varierande sätt beroende på den individ som utför analysen. Kom ponenter som 

kan inkluderas i analyseringsprocessen är bland andra estimeringen av en 

lämplig diskonteringsfaktor, bransch- och företagsspecifika prognoser samt 

makroekonomiska prognoser (Koller & Goedhart 2005). Estimeringen och 

diskonteringen av kommande kassaströmmar ger ett estimat på värdet av 

företaget, vilket används i investeringsbeslut angående företagets aktier.  

Genom processen av utbud och efterfrågan på ett företags aktier så uppstår 

marknadsvärdet av företaget. Marknadsvärdet kan alltså anses vara 

marknadens vägda uppfattning om det diskonterade värdet av företagets 

kommande kassaströmmar. Information om marknadens uppfattning om 

risker, lönsamhet och tillväxt är därmed inbakade i marknadsvärdet av ett 

företag2. För att lättare kunna tolka och jämföra marknadsvärdet av ett företag 

med marknadsvärdet av andra företag används olika relationstal där 

marknadsvärdet relateras till någon annan känd parameter. Tillsammans med 

rapporterade/estimerade vinster och kassaströmmar så är det redovisade 

bokvärdet en av de mest använda parametrarna som marknadsvärdet relateras 

till. 

2.2. Bokvärdet av eget kapital  

Bokvärdet av eget kapital definieras som ett företags totala kapital minus 

skulder och immateriella tillgångar (Leppiniemi & Leppiniemi 1997). Bokvärdet 

kan anses som den andel av ett företags tillgångar som tillhör ägarna av 

företaget. I motsats till marknadsvärdet, som bestäms av marknadens 

uppfattning om kommande kassaströmmar, så består bokvärdet av redovisade 

tal i ett företags bokslut. Detta medför att det bokvärdet är mindre osäkert och 

mera genomskinligt än marknadsvärdet. Det är dock inte sagt att  det 

redovisade bokvärdet alltid reflekterar det aktuella värdet på företagets 

tillgångar. Beroende på redovisningspraxis och redovisningsstandarder kan det 

redovisade bokvärdet av ett företags tillgångar variera. Till exempel, de 

redovisade värden av tillgångar enligt IFRS- och FAS-standarderna kan variera 

                                                         

2 Diskonteringsfaktorn innehåller den estimerade kapitalkostnaden, vilket i sig bestäms långt 

av den uppfattade risken av kommande kassaströmmar. De prognostiserade kassaströmmarna 

innehåller däremot uppfattningar om lönsamheten och tillväxten av företagets rörelse  
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betydligt på grund av skillnader speciellt i avskrivningsregler och behandlingen 

av forsknings & utvecklingskostnader (Leppiniemi & Leppiniemi 1997). Stora 

skillnader i det redovisade bokvärdet och det aktuella bokvärdet av ett företags 

tillgångar kan även ske om tillgångarna inte värderats till dessas gängse värde. 

Det kan handla om till exempel anläggningstillgångar vars marknadsvärde har 

stigit, men vars bokvärde är endast avskrivningsresten av det ursprungliga 

uppköpspriset. I dylika fall kan bokvärdet av det egna kapitalet vara 

missledande.  

Som det framkommer i detta stycke så är både marknadsvärde t och det 

redovisade bokvärdet underkastade en viss osäkerhet. Hur kan man då 

överhuvudtaget extrahera information ur detta relationstal och hur kan denna 

information användas?  

2.3. Informationen i B/M-talet 

B/M och andra relationstal är bäst användbara då man analyserar ett företags 

historiska utveckling eller jämför olika företag i relation till varandra 

(Leppiniemi & Leppiniemi 1997). Även bättre kan B/M-tal tillämpas till att 

jämföra större grupper av företag, som till exempel branscher, sinsemellan. 

Detta är pågrund av att individuella skillnader i bokföringsmetoder och 

kapitalstrukturer jämnas ut då man aggregerar ihop flera företags multiplar.  

Ser vi på större grupper av företag som till exempel aggregerade tal av de 

högsta och lägsta multiplarna på marknaden så kan dessa bättre jämföras 

sinsemellan än att jämföra individuella företag med höga och låga multiplar. 

En teknisk genomgång av B/M-talet presenteras nedan. Denna genomgång 

hjälper att förstå vad relationen mellan marknads- och bokvärdet av företag 

eller branscher berättar en investerare.  

2.3.1 Teknisk förklaring av B/M-talet 

Då ett företags B/M-tal är 1 så är dess marknadsvärde lika med det redovisade 

bokvärdet.  Om talet är mellan 0 och 1 så värderar marknaden det egna 

kapitalet högre än dess redovisade värde. Då talet är över 1 så värderas det 

egna kapitalet lägre än dess redovisade värde. 

I nedanstående tabell (Tabell 2.1.) presenteras ceteris paribus effekten på B/M-

talet av olika företagsspecifika variabler. 
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Tabell 2.1. 

  
Tabellen visar simplifierat ceteris paribus effekterna av olika variabler på B/M-talet. Tillväxt i 

tabellen definieras som tillväxten av företagets fria kassaströmmar. 

Variabel Effekt Effekt på B/M-talet 

+ Δ Tillväxt Höjer MV negativ 

+ Δ ROI Höjer MV negativ 

+ Δ Diskonteringsränta Sänker MV positiv 

+ Δ Materiella tillgångar Höjer BV positiv 

+ Δ Risk Sänker MV positiv 

  

Tabellen ovan är en simplifierad samling av ceteris paribus effekter av en 

handfull företagsspecifika variabler. I tabellen ser vi att en hög förväntad 

tillväxt av fria kassaströmmar kommer att resultera i ett lågt B/M -tal. 

Lönsamheten av verksamheten, som i tabellen betecknas med ROI 

(avkastningen på investerat kapital) sänker också B/M-talet. Ett företag utan 

estimerad tillväxt och ett estimerat ROI lika med kapitalkostnaden har ett 

teoretiskt B/M-tal lika med 1 (Koller & Goedhart 2005). Detta beror på att 

företaget inte lyckas avkasta mera än den teoretiska kapitalkostnaden för 

investerat kapital och erhåller därmed ett marknadsvärde som är lika med 

bokvärdet3.  

Alla variablerna i tabellen är dock estimeringar som görs internt i företaget 

eller av marknaden. Därmed betyder ett B/M-tal lika med 1 att det 

ovannämnda är endast marknadens vägda uppfattning  om företagets värde 

och framtid. 

Diskonteringsräntan har även en stor påverkan på marknadsvärdet av ett 

företag. Beroende på metoden som används till att värdesätta ett företag så kan 

diskonteringsräntans räknesätt variera. En höjning av diskonteringsräntan har 

dock alltid en sänkande effekt på marknadsvärdet av ett företag. 

                                                         

3 Antaget att kapitalkostnaden används som diskonteringsräntan på kommande 

kassaströmmar. 

http://books.global-investor.com/pages/newSearch.htm?ginPtrCode=00000&PageSize=20&BookAuthor=McKinsey%20&%20Company%20Inc.,%20Tim%20Koller
http://books.global-investor.com/pages/newSearch.htm?ginPtrCode=00000&PageSize=20&BookAuthor=Marc%20Goedhart
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Diskonteringsräntan reflekterar också riskerna av företaget. En högre risk 

betyder en högre diskonteringsränta, vilket betyder att en höjni ng av de 

uppfattade riskerna i ett företag sänker på marknadsvärdet. Detta är intuitivt 

lätt att förstå då investerare ofta vill ha en kompensation av att bära en högre 

risk och är därmed villiga att betala mindre för mera riskfyllda aktier.  

I tabell 2.1. ser vi även att en höjning i bokvärdet av materiella tillgångar har 

en positiv inverkan på B/M-talet. Om bokvärdet av ett företag höjs och övriga 

variabler hålls lika, så måste även marknadsvärdet stiga för att relationen 

mellan bokvärdet och marknadsvärdet skall hållas konstant.  

Som det framgår ovan så påverkas B/M-talet av många olika variabler. Dessa 

variabler i sin tur påverkas av otaliga ytterligare variabler. Förväntningar och 

risker av olika företag med samma B/M-tal kan vara mycket olika. Som ett 

exempel kan nämnas tre olika företag, A, B och C som alla har  samma B/M-tal 

på 0,5. Detta menar att marknadsvärdet av företagen är dubbelt det av 

bokvärdet. Företag A har en godtagbar lönsamhet, godtagbar risk, men hög 

förväntad tillväxt, vilket resulterar i B/M-talet 0,5. Företag B har en hög 

lönsamhet, en låg förväntad tillväxt och en godtagbar risk, vilket också 

resulterar i ett B/M-tal på 0,5. Sist har vi företag C som har en godtagbar 

lönsamhet, godtagbar risk, godtagbar tillväxt, men som marknaden anser att 

har redovisat ett för lågt bokvärde, vilket också resulterar i ett B/M-tal på 0,54. 

I Tabell 2.2. nedan presenteras uträknade exempeltal som demonstrerar hur 

jämföringen av dessa företag skulle kunna se ut5.       

  

                                                         

4 En dylik situation kallas på engelsk investeringslang för Asset Play.     

5 Exempeluträkningarna i tabellen är endast för att demonstrera hur olika faktorer påverkar 

B/M-talet och ämnar inte ge en absolut bild på hur B/M-talet uträknas.            
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Tabell 2.2. 

Tabellen visar hypotetiska uträkningar på tre olika företag som alla har B/M-talet 0,5. Tabellens syfte är att 
klargöra hur olika framtidsförväntningar kan alla leda till samma B/M-tal. Värden på Tillväxt, ROI, 

Kapitalkostnaden samt Bokvärdet (Marknad) skall tolkas som marknadens konsensus estimat för varje enskilt 
exempelföretag.  

    Företag   

  A B C 

Tillväxt kommande 3 år 15 % 4 % 4 % 

ROI 12 % 25 % 12 % 

Kapitalkostnad 10 % 10 % 10 % 

Bokvärdet (Marknad) 1 1 1,5 

Redovisade Bokvärdet av EK 1 1 1 

Marknadsvärde 2 2 1,5+0,5** 

B/M-talet 0.5 0.5 0.5 

**Diskonterade kassaströmmar = 1,5, Differens mellan redovisade och aktuella bokvärdet =0,5   

 

Exemplet ovan visar att ett visst värde på B/M-talet kan uppstå av olika skäl för 

olika företag. Absoluta mått på B/M-talet är därmed inte skärskilt användbara. 

Då man jämför exemplets företag kan man dock säga att marknaden är villig att 

betala proportionellt lika mycket för alla tre företagens aktier. För varje 

redovisad enhet av bokvärde är marknaden i exemplet villig att betala dubbelt 

detta. I företag A är tillväxten den drivande orsaken till detta. I företag B är det 

den goda lönsamheten och i företag C är det värderingen av det aktuella 

bokvärdet.  

Om vi introducerade ett företag D till exemplet med ett B/M-tal på 2 så kunde 

vi dra slutsatsen att proportionellt, så värderar marknaden D:s eget kapital till 

bara 25 % jämfört med de övriga företagen i exemplet. Orsaken till detta kan 

dock variera. Marknadsvärdet kan vara lägre på grund av att  företag D 

förväntas en låg eller rentav negativ tillväxt av fria kassaströmmar. Även en låg 

förväntad lönsamhet eller en hög förväntad risk kan vara orsaken till den  lägre 

värderingen. 

Som det framgår i detta kapitel är de mest signifikanta drivande faktorerna av 

B/M-talet tillväxten, lönsamheten och risken av företaget om man antar att 

bokvärdet av ett företag hålls konstant. Dessa alla variabler måste estimeras då 

de inte är kända för framtida perioden som investeringen täcker. I och med att 
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B/M-talet berättar investeraren hur marknaden värderar ett företag 

proportionellt till sitt bokvärde kan investeraren få en bild om marknadens 

förväntningar på dessa faktorer.  

2.4. B/M-effekten 

Chan, Hamao och Lakonishok (1991) som studerat den Japanska 

aktiemarknaden finner att B/M-talet har en stark förklaringskraft på 

genomsnittliga aktieavkastningar. Även Stattman (1980) och Rosenberg, Reid 

och Lanstein (1985) finner att B/M-talet har en positiv relation till kommande 

avkastningar. Basu (1983) som studerat E/P-talets förklaringskraft på 

aktieavkastningar finner också ett starkt samband mellan E/P-talet och 

förväntade avkastningar.  

Varför skulle höga B/M-tal systematiskt driva upp avkastningarna på ett 

företags aktier om ett högt B/M-tal per definition uppstår av marknadens låga 

förväntningar på företaget? Det är osannolikt att detta skulle ske på grund av 

en systematisk undervärdering av det redovisade bokvärdet i företag. Därmed 

måste denna effekt komma från komponenterna som uppgör marknadsvärdet 

av företagets aktier.  

Som ovanstående kapitlet nämner så är risken en faktor som höjer på 

diskonteringsräntan. Detta kunde vara orsaken till varför ett högt B/M -tal 

medför högre kommande avkastningar. Om marknaden anser att estimerade 

kassaströmmar är osäkra eller korrelerar starkt med konjunkturläget (högt 

beta) så inbakas denna uppfattning om risk in i diskonteringsräntan. Detta 

skulle minska värdet av de diskonterade kassaströmmarna och därmed 

marknadsvärdet av företagets aktier. Som kompensation för den högre risken 

skulle också de realiserade avkastningarna vara höga. Om diskonteringsräntan 

inte är orsaken till de högre avkastningarna så borde B/M-effekten härstamma 

från att marknaden systematiskt undervärderar (övervärderar) den kommande 

lönsamheten och tillväxten av företag med höga  (låga) B/M-tal. Detta skulle 

leda till att då framtida kassaströmmar realiseras så konvergerar dessa företags 

aktiepriser systematiskt till sin rätta nivå, vilket därmed orsakar B/M-effekten. 
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2.5. Risk eller felprissättning 

B/M-talet tillsammans med andra dylika relationstal har argumenterats att 

korrelera med riskfaktorer som bestämmer tillgångspriserna på marknaden. 

Fama & French (1992) studerar B/M-talets, E/P-talets, skuldsättningsgradens 

och marknadsvärdets förklaringskraft på avkastningar. Författarna finner att 

den traditionella CAPM-modellens förklaringskraft på avkastningar kan 

signifikant förbättras då man inkluderar effekten av marknadsvärdet och B/M -

talet i modellen. I artikeln menar författarna att aktier vilkas avkastningar 

visar sig korrelera med avkastningarna av små företag och företag med höga 

B/M-tal erhåller högre förväntade avkastningar. Författarna hävdar att detta 

sker på grund av att denna korrelation uppger aktiernas sensitivitet till 

riskfaktorer som relaterar sig till små företag och företag med höga B/M-tal. 

Prissättningsmodellen som förefattarna föreslår i studien är känd som Fama -

French tre-faktor-modellen och har visat sig färdas mycket bra i empiriska 

undersökningar. Enligt modellen skulle B/M-effekten härstammar från att en 

högre risk är diskonterad i aktier med höga B/M-tal. Om detta antagande 

stämmer skulle värdepremiet och därmed excess avkastningar av empiriskt 

bevisade värdeinvesteringsstrategier vara en följd av kompensationen av att 

bära en högre risk. Detta skulle också förklara varför värdepremiet skulle 

existera och vara ihållande. I denna bemärkelse skulle höga B/M-tal uppstå av 

risken som höjer diskonteringsräntan och därmed skulle högre avkastningar 

bero på en högre kapitalkostnad.  

Ur en värdeinvesteringssynvinkel är dock risk ofta mätt med sannolikheten att 

få en negativ avkastning  på det investerade kapitalet, vilket gör den 

ovannämnda hypotesen mindre attraktiv. Denna uppfattning om risk är mindre 

akademisk och hänför sig inte till teorier som till exempel modern portföljteori, 

men uppstår dock konstant i värdeinvesteringslitteraturen6. Värdeföretag har 

oftast uppvisat konstant högre avkastningar än tillväxtföretag på ett till fem års 

                                                         

6 Denna syn på risk uppkommer bland annat i “Intelligent Investor: The Classic Text on Value 

Investing” av Graham Benjamin (2005), “The Little Book That Beats the Market” av Joel 

Greenblatt (2005) och “Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond ” av Greenwald, 

Sonkin & Kahn (2004) vars författare alla kan klassificeras som värdeinvesterare.    
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perioder och dessa avkastningar har ofta även uppvisat mycket liten sensitivitet 

till marknadsfluktuationer (Chan & Lakonishok, 2004). Om risker driver B/M-

effekten så borde inte dessa risker tidvis realiseras på marknaden i form av 

negativa avkastningar? Tillväxtföretagen har därmed uppvisat högre 

sensitivitet till marknader, genomsnittligt lägre avkastningar ( Chan & 

Lakonishok, 2004) och även en större negativ avkastningsexponering i företag 

som lider av finansiellt trångmål (Griffin & Lemmon 2002), jämfört med 

värdeföretag. Dessa aspekter skulle ur en värdeinvesterares synvinkel tyda på 

att den eventuella risken som B/M-talet kan anses estimera åtminstone är 

underprissatt bland värdeföretag och överprissatt bland tillväxtföretag.             

Tre-faktor-modellen har dock också erhållit sin del av kritik bland akademiker 

för att den baserar sig långt på empiriska fynd och är inte hänförd från en solid 

teori som till exempel CAPM-modellen (Sharpe, 1964). Teorin bakom tre-

faktor-modellen kan sägas vara hänförd efter att empiriska studier funnit 

storleks och B/M-effekten. Riskförklaringen av till exempel B/M-effekten är 

hänförd från antagandet om att marknaderna är effektiva och att denna effekt 

måste härstamma från risken associerad med högre B/M-tal. Som det 

framkommer i nästa kapitel så är dock antagandet om att risk driver B/M-

effekten inte så lätt att empiriskt varken bevisa eller förkasta.    

 

3. B/M och risk 

3.1. Prisformationen av värdeaktier 

De som förespråkar värdeinvestering menar att alla pris på marknaden inte 

bestäms av den ”metafysiska” prissättningsmodellen som relaterar alla 

avkastningar till deras risk, utan att marknadspriserna uppstår enbart av 

utbudet och efterfrågan på aktier. I denna kontext tillåts även beteendemässiga 

icke-rationella tendenser i människors investeringsbeslut och begränsade 

arbitragemöjligheter7. Aktiepriser som uppstår skulle därmed innehålla risker 

                                                         

7 Behavioral Finance litteraturen innehåller en hel del teorier om hur kognitiva tendenser 

bland investerare kan driva avvikelser mellan aktiepriser och dessas fundament. Ett centralt 
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och framtidförväntningar på aktier, men dessa behöver inte vara konstant 

absolut rationella då priser inte bestäms av en perfekt prissättningsmekanism.  

I och med att priserna inte behöver vara rationella så kan de  anses som mindre 

och mera rationella jämfört med sina fundamentala värden och sina 

fundamentala risker. Denna kontext tillåter antagandet om att felprissättning 

sker och kan utnyttjas av välinformerade investerare. Hur skulle dock ett 

proportionellt lågt marknadsvärde som lätt kan mätas med till exempel B/M, 

E/P eller P/CF kunna resultera i förutspåbart högre riskjusterade 

avkastningar?  

Fastän det skulle finnas arbitragehinder som tillåter icke-rationalitet så verkar 

dock ett proportionellt lågt marknadsvärde som en för simpel 

prognostiseringsvariabel på kommande riskjusterade avkastningar. 

Värdestrategier har även visat sig vara mindre framgångsrika i verkligheten 

(Malkiel, 1995). Det kan vara att empiriska test inte lyckas snappa upp 

realiseringen av de egentliga riskerna som dessa variabler estimerar och att 

dessa risker realiseras i verkligheten på sätt som empiriska metoder har 

missat8. Det kan även handla om feldefinierade prissättningsmodeller i studier 

som studerat värdepremiet (se t.ex. Petkova och Zhang, 2003).  

Den finansiella kvaliteten har visat sig påverka avkastningarna av såväl 

värdeföretag (Piotroski 2000, Griffin & Lemmon, 2002) som även 

tillväxtföretag (Moharam 2005, Griffin & Lemmon, 2002) . Detta tyder på att 

även de underliggande riskfaktorerna och de framtida kassaströmmarna 

påverkas av den finansiella kvaliteten av företag  och att finansiell kvalitet 

därför kan visa sig vara en väsentlig faktor att inkludera i studier om B/M -

effekten.  

I kommande kapitel kommer studier som studerat risker bland värde- och 

tillväxtföretag att presenteras djupare.  

                                                                                                                                                                     

begrepp för överlevnaden av systematiska aktieprisers avvikelser från fund ament är 

arbitragehinder (bl.a. Barberis & Thaler 2003).    

8 Exempel på detta kunde vara avlistningsbias som diskuteras i Shumway( 1997) 
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3.2. Riskförklaringen till värdepremiet 

Risker associerade med värdeinvestering har studerats av många forskare. 

Resultaten och metodologierna som använts för att studera risker av värde - och 

tillväxtaktier varierar dock mellan studierna.  

Fama och French (1995) studerar aggregerade finansiella karakteristikor av 

värdeföretag och konkluderar att företag med höga B/M-tal är i genomsnitt av 

sämre kvalitet och att B/M-talet därför kan anses som ett estimat för sämre 

företagskvalitet. Detta stöder resultaten i författarnas tidigare nämnda artikel 

(Fama & French 1992) där de hävdade att den traditionella CAPM-modellens 

förklarningskraft av tvärsnittsavkastningar kan förbättras då man inkluderar 

riskpremier av storlek och B/M-talet i prissättningsmodellen. Även Piotroski 

(2000) finner att företag med höga B/M-tal uppvisar aggregerat sett sämre 

finansiell kvalitet och prestationsförmåga.      

Inom litteraturen som studerat riskerna av värdeaktier så vis ar det sig att 

metoder som aggregerar  värdeföretags finansiella karakteristikor  och 

prestationsförmågor anger resultat som stöder antagandet om att värdeaktier 

som en enhetlig grupp uppvisar större finansiella risker. Dessa resultat stöder 

synsättet att höga B/M-tal korrelerar med högre förväntade avkastningar på 

grund av att de är fundamentalt mera riskfyllda. Detta kan också vara orsaken 

till varför finansiellt trångmål och högre finansiell risk accepterats som en 

godtaglig förklaring till varför B/M-effekten uppstår. Studier som ämnat 

studera hur en indelning i olika nivåer av finansiellt trångmål och finansiella 

risker påverkar B/M-effekten har dock inte funnit bevis på att dessa faktorer 

skulle driva B/M-effekten. 

3.2.1. Risken av finansiellt trångmål 

Både Piotroski (2000) och Griffin & Lemmon (2003) som studerat hur 

finansiellt trångmål påverkar B/M-effekten uppvisar resultat som inte stöder 

denna riskförklaring till värdepremiet. Piotroski som studerar avkastningar av 

företag med höga B/M-tal finner att avkastningspremiet i denna grupp drivs av 

de företag som visar minsta tecknen på finansiellt trångmål.  Griffin och 

Lemmon finner även att den största avkastningsdifferensen mellan företag med 
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låga och höga B/M-tal uppstår i företag med de högsta tecknen på finansiellt 

trångmål. 

Fastän dessa två studier avviker relativt mycket i metodologin så tyder 

resultaten på att finansiellt trångmål inte kan anses som en valid förklaring till 

värdepremiet. 

I Piotroskis undersökning är motstridigheten med den riskbaserade 

förklaringen till värdepremiet speciellt uppenbar. Piotroski finner att företag 

med höga B/M-tal uppvisar som en enhetlig grupp dålig finansiell kvalitet och 

dålig prestationsförmåga. Denna grupp uppvisar i samplet positiva 

marknadsjusterade ett års avkastningar (5,9 %). Av denna grupp är det dock 

endast 44 % som uppvisar positiva marknadsjusterade avkastningar. Piotroski 

indelar denna grupp i olika nivåer av finansiell kvalitet med hjälp av en 

poängsättningsmetod som han namnger F-Score. Det visar sig att de företagen 

som uppvisar den bästa finansiella kvaliteten (högt F-Score) är de företagen 

som driver de positiva marknadsjusterade avkastningarna av hela gruppen av 

företag med höga B/M-tal. Dessutom uppvisar de sämsta av företagen (lågt F-

Score) negativa marknadsjusterade avkastningar. Detta förhållande mellan 

finansiell kvalitet och avkastningar bland företag med höga B/M-tal strider 

inte endast emot riskförklaringen till värdepremiet utan väcker även 

misstankar emot själva värdepremiets existens. 

För att B/M-talet skall ensamt kunna anses prognostisera/förklara 

avkastningar kan inte detta förhållande vara beroende av en utomstående 

faktor. Då värdeföretagsgruppen med dålig finansiell kvalitet avkastat tydligt 

sämre än marknaden så tyder detta på att ett högt B/M-tal inte förespår höga 

avkastningar om inte företagets finansiella kvalitet är tillräcklig 9.   

                                                         

9 Detta argument diskuteras vidare i kapitel 3.3.  
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3.2.2. Förväntade avkastningar och state pricing-

teorin 

Lakonishok et al. (1994) studerar värdestrategiers risker med en metodologi 

som baserar sig på state pricing-teorin. Det underliggande antagandet i studien 

är att en värdestrategi är mera riskfylld än en tillväxtstrategi (1) om 

värdestrategin underpresterar tillväxtstrategin i något läge av 

konjunkturcykeln och (2) om detta/dessa lägen är lågkonjunkturer. 

Rationaliseringen av denna definition kommer från utility theory och state 

pricing-teorin. Enligt state pricing-teorin, en grundläggande prissättningsteori 

inom den finansiella vetenskapen,  så borde förväntade avkastningar vara 

enbart beroende av den underliggande tillgångens sensitivitet till 

marginalnyttan av avkastningar. Detta menar att tillgångar som avkastar bra 

(dåligt) under goda marknadslägen och dåligt (bra) i sämre marknadslägen 

erhåller ett högre (lägre) riskpremium och därmed har högre (lägre) förväntade 

avkastningar. Detta undersöker författarna genom att testa om värdeaktier 

underpresterar tillväxtaktier under något år i sampelperioden och om 

detta/dessa år är recessioner då marginalnyttan av avkastningar är höga. 

Förutom denna metod utför de också beta- och volatilitetsjämföringar mellan 

de två olika strategierna.  

I samplet visar sig värdestrategier prestera lika bra eller bättre än 

tillväxtstrategier i nästan alla lägen av samplets ekonomiska cyklar. 

Lakonishok et al.(1994) finner inte bevis på att värdeaktier skulle prestera 

sämre än tillväxtaktier i dåliga marknadslägen då marginalnyttan av 

avkastningar är hög. De finner snarare en omvänd relation och konkluderar att 

det är osannolikt att värdestrategier skulle vara mera riskfyllda än 

tillväxtstrategier. 

Lakonishok et al. (1994) finner inte heller bevis på att marknadsrisken 

estimerad med icke-betingade beta-estimat skulle förklara den stora 

avkastningsdifferensen mellan värde- och tillväxtstrategier. De flesta andra 

undersökningar som studerat marknadsrisken med hjälp av icke-betingade 

beta-estimat har också konkluderat att marknadsrisken inte kan förklara B/M-

effekten (Chan & Lakonishok, 2004).     
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Petkova och Zhang (2003) kritiserar dock tidigare forskningar av 

värdeinvestering som använder sig av ett obetingat beta-estimat för att bevisa 

att värdeaktier inte är mera riskfyllda än resterande aktier. Författarna hävdar 

att då man använder ett obetingat beta-estimat som erhålls med hjälp av ex 

post realiserade avkastningar så kan man inte dra valida slutsatser som stöder 

felprissättningsförklaringen . Författarna menar att realiserade avkastningar är 

ett mycket svagt estimat för förväntade avkastningar. I sin studie använder 

Petkova och Zhang en prissättningsmodell med betakoefficienter betingade på 

det förväntade marknadsriskpremiet10. Då riskpremiet av värdeaktier studeras 

med denna modell så tyder resultaten på att värdeaktiers avkastningar 

uppvisar en högre sensitivitet till det förväntade marknadsriskpremiet än 

tillväxtaktier. Med dessa resultat hävdar författarna att med en korrekt 

definierad prissättningsmodell så är värdeaktier statistiskt sett mera riskfyllda 

än resterande aktier och att avkastningspremiet är de facto berättigat.  

Den riskbaserade förklaringen till avkastningsdifferenser mellan värde- och 

tillväxt aktier är dock svår att förklara intuitivt. Om tillväxtaktier skulle vara 

mindre riskfyllda skulle detta mena att till exempel internetaktierna, med 

mycket höga marknadsvärden i proportion till dessas  bokvärden under slutet 

av 1990-talet kunde anses som den tidens minst riskfyllda aktier.  Petkova och 

Zhang (2003) tillsammans med tidigare forskning har dock inte  heller 

kontrollerat för effekten av finansiell kvalitet i samband med risker kopplade 

med B/M-effekten. Om det finns en differentierande faktor (finansiell kvalitet) 

som påverkar det förväntade avkastningspremiet av värdeföretag, men en 

aggregerad grupp av värdeföretags avkastningar studeras så kan 

konklusionerna vara missvisande. I nästa kapitel diskuteras väsentligheten av 

kontrolleringsvariabler i samband med studier som handlar om B/M-effekten.    

                                                         

10 Det förväntade marknadspremiet estimeras med hjälp av marknadens di vidend avkastning 

(dividend yield), avkastningsskillnaden mellan Moodys Aaa - och Baa-företagsobligationer 

(default spread), avkastningsskillnaden mellan långa och korta (1 år) statsobligationer och 

räntan på en 1-månads statsobligation.   
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3.3. Kontrollfaktorer för värdepremiet 

Fastän värdepremiet är ett allmänt accepterat fenomen, så har det dock  

publicerats många studier som hävdar att B/M-effekten och därmed 

värdepremiet inte är givet om man kontrollerar för variabler som är 

korrelerade med avkastningarna av företag med höga B/M-tal.  

Av dessa kontrolleringsfaktorer har storleken, mätt med marknadsvärdet av 

företag, visat sig vara en mycket viktig faktor som korrelerar med 

avkastningspremiet i värdeföretag och därför är det ytterst viktigt att inkludera 

en storleksfaktor i undersökningar som studerar värdepremiet(bl.a. Fama & 

French, 1992). De flesta studierna finner dock att fastän värdepremiet minskar 

signifikant då man kontrollerar för storlek så återstår ett värdepremium i 

avkastningarna av värdeaktier (bl.a. Fama & French 1992, Lakonishok et al. 

1994).  

Storleken är dock inte den enda faktorn som korrelerar med värdepremiet. Tim 

Loughran (1997) hävdar att om man kontrollerar för både storlek och en 

januari-effekt i avkastningar så försvinner B/M-talets förklaringskraft på 

tvärsnittsvariationen i avkastningar. I Piotroskis (2000) artikel visar sig också 

finansiell kvalitet, mätt med F-Score påverka värdeföretagsgruppens 

avkastningsdistributioner, men i artikeln studeras inte B/M-effekten på hela 

marknaden och konklusioner om den finansiella kvalitetens påverkan på B/M-

effekten kan därmed inte göras. Griffin & Lemmon (2002) studerar finansiell 

kvalitet och B/M-effekten på hela marknaden, men tar mindre ställning till 

marknadsrisken av företag som driver värdepremiet.  

Malkiel (1995) visar i sin studie på värdeinvestering att placeringsfonder som 

följer värdeinvesteringsstrategier inte lyckats slå tillväxtfonder i realiserade 

avkastningar. Denna kontradiktion mellan verkligheten och empiriska studier 

av värdeinvestering kunde uppstå av att ett lågt proportionellt marknadsvärde 

kanske inte ensamt kan förutspå högre avkastningar.    

I ekonometriska undersökningar kan det uppstå systematiska mätfel då 

signifikanta förklarande variabler bortlämnas från den teoretiska 
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populationsmodellen (Wooldridge 2003) 11. Detta händer om den bortlämnade 

variabeln korrelerar med den förklarande variabeln i populat ionsmodellen. Då 

signifikanta variabler lämnas bort från populationsmodellen och dessa har en 

stor påverkan på den beroende variabeln och dessutom korrelerar med den 

förklarande variabeln, så kan man inte dra valida slutsatser från erhållna 

resultat. Detta kan illustreras med ett kort exempel från hälsovetenskapen. I 

studier där lungcancer studeras med hjälp av empiriska observationer på 

alkoholförbrukning kan resultaten vara mycket missledande om inte  till 

exempel tobaksrökning kontrolleras för. Om alkoholförbrukning är signifikant 

korrelerande med tobaksrökning och tobaksrökning inte kontrolleras för så kan 

forskningsresultaten missledande tyda på att alkohol orsakar lungcancer. Även 

en signifikant bortlämnad interaktion mellan två variabler kan leda till 

missvisande resultat. Om till exempel alkohol inte kan orsaka lungcancer, men 

användningen av alkohol tillsammans med tobaksrökning höjer signifikant på 

cancerrisken så borde denna effekt även inkluderas i modellen. Det kunde 

handla om att alkohol försämrar hälsan på ett sådant sätt att tobaksrökning 

orsakar cancer, men att tobaksrökning inte har en sådan effekt på människor 

som inte förbrukar alkohol. På samma sätt kan bortlämnade variabler  eller 

interaktioner i undersökningar av B/M-effekten uppvisa missledande resultat. 

Som det visats i många studier korrelerar till exempel dålig finansiell kvalit et 

med höga B/M-multiplar (Fama & French 1995, Piotroski 2000, Griffin & 

Lemmon, 2002). Dessutom tyder Piotroskis och Griffin & Lemmons studier på 

att interaktionen mellan B/M-talet och finansiell kvalitet har en effekt på 

värdepremiet. Därmed kan finansiell kvalitet anses som en viktig variabel som 

bör kontrolleras för då man studerar B/M-effekten.            

4. Mått på finansiell kvalitet          

Många studier har presenterat alternativa metoder för att mäta den finansiella 

kvaliteten och risken för finansiellt trångmål i företag. Två kända 

estimeringsmodeller menade för att estimera risken för finansiellt trångmål är 

Z-Score (Altman, 1968) och O-Score (Ohlson, 1980). Bland andra använder 

                                                         

11 Den ekonometriska termen för detta är ommited variable-bias (Wooldridge 2003). 
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Griffin & Lemmon (2002) O-Score som estimat på finansiellt trångmål. Dessa 

modeller är dock metodistiskt sätt rätt krävande då de går ut på att estimera 

finansiellt trångmål med estimerade faktorvikter som eventuellt är 

tidsvarierande under längre tidsperioder. GSCORE (Mohanram, 2005) och F-

Score (2000) har därmed konstruerats för att estimera finansiell kvalitet bland 

tillväxt-(GSCORE) och värdeföretag (F-Score). Dessa är binära 

poängsättningsmetoder som baserar sig på bokslutssignaler på finansiell 

kvalitet. Dessa är också metodistiskt sett mera attraktiva för att de inte 

använder faktorvikter utan bokslutssignalernas effekt på den uppfattade 

finansiella kvaliteten är konstant.  

GSCORE har konstruerats specifikt för att estimera den finansiella kvaliteten 

av tillväxtföretag och som en prognostiseringsvariabel för avkastningar inom 

denna grupp (Mohanram, 2005). GSCORE innehåller dock även 

prognostiseringsvariabler som inte direkt kan tolkas som signaler på finansiell 

kvalitet, speciellt i företag som inte tillhör tillväxtgruppen. F-Score är däremot 

konstruerad specifikt med tanke på finansiell kvalitet i värdeföretagsgruppen 

(Piotroski, 2000). Denna studie kommer att studera hur finansiell kvalitet 

påverkar B/M-effekten på hela marknaden. Till studien övervägdes vilket mått 

på finansiell kvalitet skulle bäst tillämpas för denna studie. Fastän F-Score 

lider av vissa svagheter i att estimera finansiell kvalitet i alla grupper av B/M -

tal, så anses denna metod ändå tillämpa sig bäst för denna studie.  Metoden i 

detta arbete följer därmed till vissa delar Piotroskis metod, vilken presenteras 

därför i närmare detalj nedan.  

4.1. F-Score 

I sin artikel är Piotroskis (2000) underliggande hypotes att man med hjälp av 

historisk bokslutsdata kan differentiera mellan kommande vinnare och 

förlorare bland värdeföretag. I artikeln studerar han ett års avkastningar av 

portföljer som han skapar ur gruppen av värdeföretag. Portföljerna grupperas 

med olika nivåer av finansiell kvalitet med hjälp av en binär 

poängsättningsmodell som kallas för F-Score. F-Score uträknas av positiva och 

negativa signaler av finansiell kvalitet. Dessa signaler uppstår av signaler som 

relaterar sig till redovisade bokslutstal på lönsamhet, likviditet och 

finansieringsbeslut. 
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Piotroski använder bokslutsvariabler som i tidigare undersökningar visat sig  

prognostisera kommande utveckling och risker av finansiellt trångmål. I tabell 

4.1. är variablerna som används i F-Score presenterade. 

Tabell 4.1.  

Tabellen visar poängantalet på F-Score skalan beroende på förtecknet av variablerna. Positiva 
förtecken på variablerna kan anses som positiva signaler på finansiell kvalitet på alla variabler 

förutom förändringen i skuldsättningsgraden (ΔLeverage) och ifall företaget finansierats med en 
aktieemission (EQ_Offer).   

Variabel: Värde om Positiv Värde om Negativ 

ROA  1 0 

ΔROA 1 0 

CF  1 0 

Accrual 1 0 

ΔLeverage 0 1 

ΔCurrent-ratio 1 0 

ΔProfit margin 1 0 

ΔAsset turnover 1 0 

EQ_Offer 0 1 

I Tabell 4.1.  ser via att F-Score blir större för varje positiv signal bokslutstalen 

uppvisar. Om ROA och CF (kassaflöde från rörelsen) uppvisar negativa tal så 

kan detta anses som ett dåligt tecken för framtiden och därmed erhåller 

företaget noll poäng per negativt tal. Om förändringen i likviditet (Current-

ratio), lönsamhet (ROA och Profit Margin) och omsättningshastigheten på 

totala tillgångar (Asset Turnover) är positiv kan detta anses som ett bra tecken 

och därmed får företaget ett poäng per positivt tal . Om Accrual12 är negativt har 

företaget ett högre resultat än de egentliga kassaflöden från rörelsen, vilket kan 

anses som ett dåligt tecken för framtiden och därför poängsätts företaget med 

ett poäng om denna variabel är positiv. Om företaget finansierat rörelsen med 

skuld (positiv ∆Leverage) eller genom en aktieemission (EQ_Offer), så anses 

detta som en negativ signal och därför poängsätts dessa tal med noll poäng om 

de är positiva.  

                                                         

12 Accrual står för kassaflödet från rörelsen minus nettoinkomsten.  
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Piotroski använder sig av COMPUSTAT-bokslutsdata för att räkna ut F-Score. 

För att uträkna avkastningar använder han CRSP-aktieprisdata för åren 1976 

till 1996.  

Piotroskis metod går ut på att först definiera värdeföretagsgrupper för varje år 

av data.  I studien definierar han värdeföretag som företag vars B/M-tal hör till 

marknadens högsta 20 %. I denna grupp räknar han F-Score på varje enskilt 

företag i gruppen. Efter detta rangordnas företagen enligt finansiell kvalitet. 

Rangordningen används för portföljformationen. Avkastningarna för en 12 

månaders hållningsperiod räknas från april för varje år i samplet13.  

Som sagt finner Piotroski att rangordningen enligt finansiell kvalitet kan 

signifikant förbättra avkastningarna av företag med höga B/M-tal. Gruppen 

med högt F-Score (F-Score > 7) erhåller i genomsnitt 7.5% högre avkastningar 

än hela gruppen av värdeföretag. Då hela gruppen av värdeföretag erhåller i 

samplet i genomsnitt 5,9 % högre avkastningar än marknaden blir den totala 

marknadsjusterade avkastningen för denna grupp 13,4 %. Gruppen med lågt F-

Score (F-Score < 2) erhåller därmed en negativ marknadsjusterad avkastning 

på – 9,6 %. Skillnaden mellan dessa två grupper är därmed ca 23 % p.a.  

I samband med det kommande metodkapitlet (5.3.)  presenteras denna studies 

uträkningar för F-Score och även F-Scores förmåga att estimera finansiell 

kvalitet kommer att diskuteras djupare.  

  

                                                         

13 I och med att avkastningarna räknas börjande från april så kan det antas att 

bokslutssiffrorna varit tillgängliga och därmed kända på marknaden. 
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5. Metodologi 

5.1. Data 

Data som används i undersökningen är från COMPUSTAT-databasen. Data har 

erhållits via Research Insight på Svenska Handelshögskolan I Helsingfors.  

5.1.1. Bokslutstal  

Sampelperioden utsträcker sig från maj år 1981 till maj år 2010. Det totala 

antalet unika företag i samplet är 5865 och av dessa företag har 36592 årliga 

avkastningsobservationer erhållits för undersökningen. Företagen som 

inkluderats i undersökningen har alla observationer på alla variablerna som 

används i undersökningen under åtminstone ett år under sampelperioden. 

Minimikravet för att inkluderas i  undersökningen var att observationer kunde 

erhållas för ett givet år på följande variabler: B/M-talet (marknadsvärdet och 

det redovisade bokvärdet), delkomponenterna i F-Score, antalet utestående 

aktier, prisdata på aktierna för ifrågavarande årets maj- och junimånad. 

Minimikravet på prisdata var därmed observationer på minst två månader. Om 

prisdata i databasen upphört efter detta så uträknades  avkastningen på aktien 

med hjälp av det sist observerbara priset på aktien.  Avkastningar räknades från 

och med majmånad för att vara säker att all information varit allmänt känt på 

marknaden vid de första prisobservationerna 14.   

F-Score har uträknats med hjälp av observationer på tio variabler: ROA, 

förändringen i ROA, kassaflöde från rörelsen, skillnaden mellan netto 

inkomsten och kassaflödet från rörelsen, förändringen i vinstmarginalen, 

förändringen i skuldsättningsgraden, förändringen i Current-ratio, 

förändringen i omloppshastigheten av totala tillgångar och förändringen i 

antalet utomstående aktier.  

                                                         

14 Till exempel Piotroski(2000) använder aprilmånad som första månaden för 

avkastningsuträkningarna. Valet av majmånad är därmed eventuellt en onödigt sen 

startmånad, men torde dock högst underestimera bokslutstalens fö rklaringskrafter. För att en 

för tidig starmånad skulle definitivt minska validiteten av resultaten så har majmånaden valts 

för säkerhetsskäl.     
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I undersökningen indelas det totala samplet i olika delar för att erhålla mera 

robusta resultat. I de statistiska testen har samplet indelats i bland annat tre 

olika sampel perioder (1981-1993, 1994-1999, 2000-2008). Statistiska test 

utförs även på olika storleksindelningar av sampelföretagen. 

Storleksindelningen har gjorts på basen av marknadsvärdet enligt följande; 

MicroCap < $250 miljoner < SmallCap < $ 1000 miljoner < MediumCap < $ 

5000 miljoner < LargeCap. I samband med analysen av månatliga 

genomsnittliga avkastningar har samplet även indelats i  perioder som kan 

konstateras som goda perioder, neutrala perioder och dåliga perioder. Detta 

har gjorts genom att indela samplet i 7 av de sämsta åren mätt med 

marknadsavkastningar, 7 av de bästa åren och de resterande 14 åren som kan 

karakteriseras som neutrala år under sampelperioden. 

Piotroski (2000) hävdar att datasamplet som används i studien l ider risken av 

att vara utsatt ett data snooping-bias. Biaset härstammar från att tidigare 

undersökningar funnit att delkomponenterna i F-Score varit signifikanta 

variabler i att förklara kommande aktieavkastningar. Detta leder till att 

validiteten av Piotroskis undersökning kan ifrågasättas då datasamplet som 

han undersökt är från samma tidsperiod som de tidigare forskningarna. Med 

andra ord är det möjligt att det positiva sambandet mellan avkastningar och F -

Score som Piotroski funnit kunde även uppstå av en statistisk anomali som 

präglar sampelperioden som studerats (år 1976 till år 1996) och inte på grund 

av den teori som presenteras i studien. Min studie kommer däremot att 

använda även observationer från åren efter att Piotroskis artikel publicerats år 

2000. Därmed är detta sampel inte i samma utsträckning utsatt för detta bias, 

då hälften av estimeringsperioden är från åren efter 1996. Resultaten som 

erhålls av subsamplet från 2000 till 2008 kommer även att ge implikationer 

om hur användbara Piotroskis upptäckter är efter att artikeln publicerats. 

5.1.2. Prisdata 

Prisdata som erhållits från COMPUSTAT-databasen är månatliga 

avslutningskurser justerade för dividender och aktiedelningar. COMPUSTAT-
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prisdata innehåller även OTC-nomineringar (Over The Counter)15. Dessa pris är 

de högsta Bid-priserna rapporterade på OTC-marknaden om inte transaktioner 

skett under observationstidpunkten. Dessa pris kan inte anses vara fullt 

representativa av verkliga marknadspriser då de inte nödvändigtvis uppstått av 

transaktioner. Därmed har prisdata även utsatts för volatilitets och likviditets 

kriterier.  

Som undre gränsen för ett företags marknadsvärde har använts 20 miljoner 

dollar som är den lägsta gränsen för att ett företag kan listas på Amex-börsen. 

Om de månatliga prisobservationerna sjunkit med mera än 50 % (∆log≈-0.69) 

eller stigit med mera än 100 % (∆log≈+0.69) under bara en månad så har dessa 

observationer exkluderats från samplet. Detta har också lätt till att mycket 

extrema uteliggare i samplet har blivit rensade. För att dock kontrollera att inte 

de exkluderade observationerna medfört risker av att väsentlig information 

uteslutits så har de exkluderade variablerna testats med studiens 

regressionsmodeller tillsammans med det slutliga samplet. Preliminära 

undersökningar visade att insättningen av e exkluderade variablerna förstärkte 

signifikansnivåerna av resultaten som senare presenteras. Detta skulle tyda på 

att exkluderingen av variablerna åtminstone inte uteslutit information som 

skulle överdriva resultaten som kommer att presenteras. 

                                                         

15 För att erhålla ett täckande datasampel med standardiserade bokslutstal valdes Compustat 

databas som källa för bokslutstalen. CRSP-prisdata var inte erhållbart på Hanken och Thomson 

Datastream-databasen innehöll inte prisdata för en stor del av företagen som var erhållbara via 

Compustat. I och med att det som mål var att kontrollera även för ett eventuellt avli stningsbias 

som presenteras i Shumway (1997), så valdes Compustat prisdata som även innehåller OTC -

priser och därmed kontrollerar för ett eventuellt avlistningsbias. Problemet som uppstod i ett 

senare skede av undersökningen var dock att OTC-priserna i Compustat databas inte går att 

kontrollera för med godtagbar möda. Compustat databas innehåller inte tidserievariabler på 

avlistningar och inte på heller tidserievariabler som skulle känneteckna på vilken handelsplats 

prisdata är erhållet från. Därmed har data inte kunnat kontrolleras ex post för vilka pris som är 

OTC-priser och vilka som är noterade på någon av de stora börserna (ex. Amex, NYSE) på den 

nordamerikanska marknaden.  
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 I och med att det slutliga samplet dock innehåller även OTC-nomineringar på 

aktier medför dock att risken för ett avlistningsbias minskar. Shumway (1997) 

kritiserar studier som inte tar i beaktande det så kallade avlistningsbiaset som 

uppstår då man använder det sista priset på en aktie före en avlistning. I de 

flesta prisdatabaserna är prisdata efter avlistning sällan observerbara. Enligt 

Shumway kan man inte anta att det sista priset alltid går att erhålla på 

marknaden då avlistningar sker utan varningar. Då även de flesta orsakerna till 

avlistningar sker på grund av negativa skäl menar Shumway att det sista 

observerbara priset lider av ett positivt bias. Dessutom kan B/M-effekten och 

F-Score båda anses vara relaterade till risker som uppstår av finansiellt 

trångmål och därmed ökar även effekten av ett eventuellt avlistningsbias på 

validiteten av resultaten. Samplet i denna studie borde inte vara utsatt detta 

bias då även OTC-nomineringar är inkluderade. De värdevägda 

sampelavkastningarna har även jämförts med den Wilshire 5000 indexets 

avkastningar för att ytterligare testa samplets representation på verkligheten. 

Avkastningarna för det totala samplet och indexet visade ytterst låga 

avvikelser, vilket förstärker antagandet om samplets förmåga att representera 

den totala marknaden.  

                               

5.2. Metodens struktur 

Arbetets syfte är att studera hur aktieavkastningar påverkas av B/M-talet då 

finansiell kvalitet kontrolleras för. Den underliggande hypotesen i arbetet är 

att ex ante B/M-talets förklaringskraft på ex post realiserade avkastningar 

försämras då man kontrollerar för finansiell kvalitet. För att resultaten skall 

kunna anses ha en relevans till en investerare är det dock essentiellt att 

undersöka även hur sambandet mellan finansiell kvalitet och B/M-talet 

påverkar förväntade avkastningar och även testa för olika källor av risk. 

Metoden är strukturerad enligt följande:    

1) Analys som ämnar studera statistiska egenskaper och samband mellan 

avkastningar, finansiell kvalitet och B/M-talet.  

 Regressionsanalyser 

 Deskriptiv statistik 

 Distributionsanalyser 
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2) Analys som ämnar studera implikationerna av dessa samband för en 

investerare.  

 Konstruktion av värde- och tillväxtportföljer med olika nivåer av 

finansiell kvalitet med hjälp av allmänt tillgänglig 

bokslutsinformation. 

 Analysering av portföljernas prestation under sampelperioden samt i 

olika subsampel. 

 Analys av portföljavkastningar i olika konjunkturlägen.  

 

5.3. Metodens F-Score 

Som sagt kommer finansiell kvalitet att mätas med F-Score som använts av 

Piotroski (2000). För att räkna F-Score för varje företag i studien så används 

allmänt tillgänglig bokslutsinformation. Bokslutstalen som används för varje 

börjande år är från företagets senaste räkenskapsperiod. Om ett företags 

räkenskapsperiod slutar i ett tidigt skede av kalenderåret , så medför detta att 

F-Score som uträknas är något föråldrat. Tidpunkten för uträkningen av F-

Score är dock övervägt med tanke på vad som vill studeras. Arbetet ämnar 

studera bland annat om en högre finansiell kvalitet kan förutspå högre 

avkastningar. Ett föråldrat F-Score är i denna bemärkelse säkrare att använda 

då utgångspunkten är att all information varit allmänt tillgängligt under 

uträkningstidpunkten. Ett föråldrat F-Score kommer alltså att högst försämra 

F-Scores förklaringskraft, vilket är bättre än att det skulle felaktigt stärka 

förklaringskraften. 

Uträkningen av F-Score sker med observationer på minst två år av bokslutsdata 

på grund av att vissa av poängen inkluderar en förändring av de underliggande 

bokslutstalen. Bokslutstal som använts är: ROA, Nettoinkomst, Kassaflöden 

från rörelsen (CF), Current-ratio, skuldsättningsgraden (SSG), antalet av 

utomstående aktier, driftsbidragsprocenten(DB%) och omloppshastigheten av 

tillgångar (OHT, eng. asset turnover). 

Med dessa bokslutstal uträknades F-Score. Signalerna som utgör F-Score 

poängen är samma som i tabell 4.1.. Nedan presenteras formlerna som använts 

för uträkningarna.           
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Tabell 5.1. 

Tabellen presenterar formlerna som använts för att uträkna komponenterna av F-Score. Om en F-Score 
komponent hittades på Compustat databasen så användes detta tal. Detta gäller ROA och CF som 

framgår i tabellen. 

    

Variabel: Formel 

ROA =ROA 

ΔROA =ROAt0 - ROAt-1 

CF =Kassaflöde från rörelsen 

Accrual =CF – Nettoinkomst 

Δleverage =SSGt0 - SSGt-1 

ΔCurrent-ratio =Current ratiot0 - Current Ratiot-1 

ΔProfit margin =DB%t0 - DB%t-1 

ΔAsset turnover =OHTt0 - OHTt-1 

EQ_Offer =Antal aktiert+0 - Antal aktiert-1 

  
 

F-Score är en ordinal variabel och kan tolkas som en kvalitativ variabel. Fastän 

ett poäng högre på skalan är en bra signal så är dock ytterst låga och ytterst 

höga poängtal de mest relevanta. Till exempel låga poäng (0,1 eller 2) på F-

Score menar att ett företag har de flesta av följande egenskaper: 

 negativa kassaströmmar 

 negativt resultat 

 större resultat än kassaströmmar, vilket kan bero på till exempel 

skattelättnader på grund av negativa resultat eller användning av 

bokslutsdispositioner för att höja räkenskapsperiodens resultat 

 En höjd skuldsättningsgrad jämfört med föregående år  

 Har använt aktiemarknaden för finansiering genom aktieemission 

 Har en minskad likviditet jämfört med föregående år  

 Har höjda relativa kostnader jämfört med föregående år, det vill säga  en 

minskning i driftbidragsprocenten 

 Har en mindre omloppshastighet på tillgångarna jämfört med 

föregående år 
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Om ett företag har de flesta av dessa egenskaper är det relativt sannolikt att 

företaget har en dålig finansiell kvalitet och risken för finansie llt trångmål 

ökar. Enskilt skulle dessa variabler inte vara lika informativa. Likviditeten 

kunde till exempel höjas på grund av att företaget skaffat extern finansiering, 

men genom att inkludera även mått på förändringen av extern finansiering så 

förbättras informationen även av likviditetsmåttet. Lika så kan till exempel 

ROA vara positiv och höjas genom bokslutsdispositioner och skattelättnader , 

men inkluderingen av kassaströmmar och Accrual medför att det positiva ROA 

inte felaktigt leder till konklusionen att företagets rörelse är effektiv. F-Score 

mäter därmed samvariationen av signalerna av dessa bokslutstal och resulterar 

i en kvalitativ skala på företagsegenskaper. I och med att kvantiteterna inte tas 

i beaktning så minskar även effekten av specialfal l där enstaka kvantiteter kan 

vara stora men inte signalera finansiell kvalitet. Ett företag som till exempel 

utnyttjat en hög värdesättning av företagets aktier genom en enorm 

aktieemission kan mycket väl vara av bra finansiell kvalitet om de ytterligare 

signalerna är alla positiva. Då de resterande signalerna är negativa och 

företaget finansierats genom en aktiemission är dock sannolikheten att 

aktieemissionen skett av ogynnsamma skäl högre.  

                   

5.4. Regressionsanalys 

 Statistiska samband mellan de förklarande variablerna och den beroende 

variabeln studeras med hjälp av standard OLS-regressioner med kvantitativa 

variabler och dummy variabler. Datasamplet har både en tidsdimension och en 

tvärsnittsdimension. Marknadsavkastningarna i modellen förk larar variansen 

som uppstår av marknadsfluktuationer och kontrollerar på detta vis även för 

tidsdimensionen. Modellen är med andra ord en polad paneldatamodell. Olika 

formationer av populationsmodellen används för att studera hur sambandet 

mellan finansiell kvalitet, B/M-talet och aktieavkastningar ser ut. Basmodellen 

för regressionsanalysen ser ut på följande sätt: 

Regressionsmodell 1: 

Avkit  = α + β1LBMit + β2 LMVit + β3 MA t + εit 
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Där Avki står för avkastningen av aktie i, α (alfa) är interceptet, LBM i  är den 

naturliga logaritmen av B/M-talet på aktie i och LMVi  är den naturliga 

logaritmen av marknadsvärdet på aktie i. MAt  står för marknadsavkastningen 

under tidpunkten för observationen.    

Koefficienterna β1, β2 och  β3 regresseras mot nollhypotesen β  = 0. Alla tre 

koefficienterna förväntas vara signifikant olika noll. Marknadsvärdet och 

marknadsavkastningarna inkluderas i modellen som kontrollvariabler. 

Koefficienten av intresse är β1 och dennas förklaringskraft studeras då olika 

formationer av variabler på finansiell kvalitet inkluderas i modellen.  

På grund av att variabeln på finansiell kvalitet, F-Score, som används i arbetet 

är av kvalitativ natur så kan ceteris paribus effekten av en enhet av F -Score 

vara svår att tolka. Detta leder till att dummyvariabler av F-Score kommer att 

användas. Dummyvariablerna konstrueras genom att indela observationerna av 

F-Score till tre olika kategorier. Indelningen görs enligt följande tabell: 

Dummyvariabel   F-Score Finansiell Kvalitet 

dFS1 = 0 – 2 Dålig 

dFS2 = 3 – 7 Neutral 

dFS3 = 8 – 9 God 

 

Indelningen är inte symmetrisk, men på grund av att antalet observationer på 

F-Score 8 och 9 var mycket högre än för F-Score 0 och 1 så inkluderades även 

F-Score 2 i dummyvariabelsgruppen som estimerar dålig finansiell kva litet. Ett 

F-Score på 3 till 7 anses som neutrala värden som inte direkt kan antas 

estimera antingen dålig eller bra finansiell kvalitet och därför har alla dessa 

värden inkluderats i gruppen som estimerar neutral finansiell kvalitet. På 

grund av F-Scores kvalitativa natur är sambandet mellan denna variabel och 

förväntade avkastningar inte antagen att vara linjär. Därför torde inte heller en 

asymmetrisk indelning försvaga metodens validitet. Poängen med 

dummyvariablerna är att de representerar dålig, neutral och god finansiell 

kvalitet.          

Dummyvariablerna inkluderades i basmodellen för att se hur kontrolleringen 

av finansiell kvalitet påverkar avkastningar och förklaringskraften av B/M-
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talet. Regressionsmodellen med de inkluderade variablerna ser ut som 

följande: 

Regressionsmodell 2: 

Avkit  = α + β1LBMit + β2 LMVit + β3 MA t + δ1 dFS1 it+ δ2 dFS3  i t + εit 

Till modellen har inkluderats två av dummyvariablerna för att undvika perfekt 

multikollinearitet. Koefficienten för den andra dummykategorin dFS2 (neutral) 

är interceptet i modellen. Koefficienterna för dummyvariablerna är nominerade 

med δ för att urskilja de som dummykoefficienter. Dessa kan tolkas som de 

olika intercepten av de olika dummykategorierna. Ifall dessa koefficienter är 

signifikant olika noll menar det att intercepten skiljer sig signifikant från 

interceptet av dFS2.  Om förtecknet är positivt (negativt) menar det att den 

ifrågavarande kategorins intercept ligger över (under) interceptet av dFS2. 

Baserat på Piotroskis (2000) undersökning är det förväntat att δ1 visar sig vara 

negativt och δ2 visar sig vara positivt. 

Regressionsmodell 2 kan inte förväntas påverka storleken eller signifikansen av 

β1 då de enda inkluderade variablerna i modellen är dummyvariabler. På grund 

av detta tilläggs även interaktionsvariabler som reflekterar interaktionen 

mellan finansiell kvalitet och B/M-talet. Interaktionen mellan B/M-talet och 

finansiell kvalitet fås genom att multiplicera B/M-talet och dummyvariablerna 

av finansiell kvalitet. Modellen med interaktionsvariablerna inkluderade ser ut 

som följande: 

Regressionsmodell 3: 

Avkit  =α + β1LBMit  + β2 LMVit  + β3 MAt  + δ1 dFS1it  + δ2 dFS3  it  + µ1(dFS1 it* LBMit) + 

µ2(dFS3i t* LBM it) +  εi t 

I modellen är interaktionskoefficienterna nominerade med µ. 

Interaktionskoefficienterna tolkas som regressionslinjen av B/M-talet för 

respektive grupp av finansiell kvalitet. I modellen tolkas β 1 som effekten av 

B/M-talet av företag med neutral finansiell kvalitet på avkastningar. µ1 och µ2 

kan däremot tolkas som effekten av interaktionen mellan B/M-talet och 

finansiell kvalitet på regressionskoefficienten β 1. Om dessa 

interaktionskoefficienter är signifikanta och positiva (negativa) så menar det 
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att lutningen av β1 är större (mindre) för respektive signifikanta 

interaktionskoefficient.   

Regressionen med interaktionskoefficienterna är konstruerad för att ge insikter 

på om B/M-talets effekt på avkastningar beror på i vilken grupp av finansiell 

kvalitet företaget ligger i. Regressionen testas mot nollhypotesen µ = 0. Om 

noll hypotesen förkastas för någondera av koefficienterna skulle detta mena att 

sambandet mellan avkastningar och B/M-talet beror, åtminstone till en del, på 

företagets finansiella kvalitet. 

För att erhålla mera användbara och mera intuitiva resultat så regresseras 

avkastningar även med en olik uppställning av interaktionsvariabler. I denna 

fjärde regressionsmodell så konstrueras 15 olika dummyvariabler som 

representerar 15 olika grupper av olika förhållanden av finansiell kvalitet och 

B/M-tal. Först grupperas samplet i olika kvintiler av B/M-tal enligt följande: 

Dummyvariabel   B/M-talet 

dBM1 = 1:a 20 % (Tillväxtföretag) 

dBM2 = 2:a 20 % 

dBM3 = 3:e 20 % 

dBM4 = 4:e 20 % 

dBM5 = 5:e 20 % (Värdeföretag) 
 

Företagen i samplet är rangordnade enligt B/M-talet och sedan indelats i 

kvintiler på basen av denna rangordning. Dummyvariabeln dBM1 innehåller 

företagen med de lägsta B/M-talen och dBM5 innehåller företagen med de 

högsta B/M-talen i samplet.  

Genom att multiplicera studiens två dummyvektorer så får vi som produkt en 

dummyvariabelsmatris som representerar 15 olika förhållanden av finansiell 

kvalitet och B/M-tal. Matrisen ser ut som följande: 

  dBM1 dBM2 dBM3 dBM4 dBM5 

dFS1 dBM1FS1 dBM2FS1 dBM3FS1 dBM4FS1 dBM5FS1 

dFS2 dBM1FS2 dBM2FS2 dBM3FS2 dBM4FS2 dBM5FS2 

dFS3 dBM1FS3 dBM2FS3 dBM3FS3 dBM4FS3 dBM5FS3 

 



 

 

34 

Varje interaktionsdummyvariabel står för en unik kombination av finansiell 

kvalitet och B/M-tal. Till exempel om ett företag hör till den högsta kvintilen av 

B/M-tal i samplet och dessutom hör till gruppen med de högsta poängen på F -

Score så får dBM5FS3 värdet 1 och i alla andra fall så har variabeln värdet noll. Den 

mest neutrala gruppen, det vill säga den mittersta gruppen i matrisen har valts att 

användas som intercept i modellen. Den fjärde regressionsmodellen i arbetet ser ut 

som följande: 

Regressionsmodell 4: 

Avkit  = α + β2 LMVi t + β3 MAt + µ1dBM1FS1it+ µ2dBM2FS1it +...+ µ14dBM5FS3it+ εi t 

I modellen är de tillsatta 14 dummyvariablerna nominerade med µ1-14 . B/M-

talet är taget bort ur modellen för att minimera problem som uppstår av 

multikollinearitet. Då de 14 dummyvariablerna i modellen redan innehåller 

största delen av effekten av B/M-talet på variansen så kan inte modellen 

innehålla både dummyvariablerna och B/M-talet.      

Fastän modellen regresseras som vanligt så kommer resultaten av regressionen 

att presenteras även i matrisform för att ge en mera intuitiv bild på sambandet 

mellan variablerna som studeras. Koefficientmatrisen som kommer att 

presenteras i samband med resultaten ser ut som följande: 

  dBM1 dBM2 dBM3 dBM4 dBM5 

dFS1 µ1 µ2 µ3 µ4 µ5 

dFS2 µ6 µ7 α µ8 µ9 

dFS3 µ10 µ11 µ12 µ13 µ14 

 

Koefficienterna längst upp till vänster i matrisen förväntas vara signifikant 

negativa då både låga B/M-tal och låga poäng på F-Score sänker förväntade 

avkastningar. Koefficienterna förväntas också vara stigande i diagonalen från 

vänstra högre hörnet till högra nedre hörnet av matrisen då varje höjning i 

finansiell kvalitet och B/M-talet förväntas höja avkastningar. Den andra 

diagonalen från nedre vänstra hörnet upp till högra övre hörnet torde ge 

insikter om effekten av B/M-talet på avkastningar då företagen kontrolleras för 

finansiell kvalitet. Om denna diagonal har ökande koefficienter från vänster till 

höger så skulle detta tyda på att B/M-effekten är större än effekten av finansiell 
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kvalitet på avkastningar. Om denna diagonal har sjunkande koefficienter  från 

vänster till höger så skulle detta tyda att värdepremiet inte kan tas för givet 

utan att premiet uppstår endast i företag med tillräckligt hög finansiell kvalitet.  

Med hjälp av dessa fyra regressioner kan vi få insikter om hur sambandet 

mellan finansiell kvalitet, B/M-talet och förväntade avkastningar ser ut. 

Regressionsmodellerna som beskrivs ovan kommer att användas på hela 

samplet av företagen i undersökningen. För robusthet kommer även subsampel 

att regresseras med hjälp av samma regressionsmodeller.  

Effekten av B/M-talet har visat sig vara beroende av storleken av företagen 

mätt med marknadsvärde. Fastän storlek kontrolleras för i modellen kan dock 

olika storleksgrupper av företag uppvisa olika samband mellan B/M-talet, F-

Score och avkastningar. Enligt felprissättningsteorin skulle värdeanomalin 

uppstå av handeln av naiva investerare som felvärderar aktiers fundamentala 

värden och felkalkylerar sannolikheterna på kommande kassaströmmar  (t.ex. 

Lakonishok et al. 1994). Effekten av F-Score och B/M-talet kan då förväntas se 

olika ut beroende på vilken storleksgrupp av företag som studeras. På grund av 

detta kommer samplet att indelas i fyra olika storleksgrupper för att studera 

om effekten varierar mellan grupperna. Resultaten mellan de olika grupperna 

ger även en bättre grund för den uppkommande analysen av resultaten som 

erhålls i undersökningen.  

5.5. Analys av värde- och tillväxtportföljer 

Denna del av empirin går ut på att studera avkastningsutvecklingen av 

portföljer som konstrueras på basis av den underliggande teorin och arbetets 

hypoteser. Baserat på den presenterade teorin och tidigare forskningar 

förväntas genomsnittliga avkastningar vara mest positiva bland värdeföretag av 

god finansiell kvalitet och mest negativa bland tillväxtföretag av dålig finansiell 

kvalitet. En vinnande strategi baserat på dessa förväntningar är att köpa 

värdeföretag av bra finansiell kvalitet och sälja tillväxtföretag av dålig 

finansiell kvalitet. En alternativ strategi som används för at t jämföra erhållna 

resultat utgår på att köpa värdeföretag av dålig finansiell kvalitet och sälja 

tillväxtföretag av god finansiell kvalitet. Denna strategi representerar en naiv 

värdeinvesteringsstrategi som inte tar i beaktande den finansiella kvaliteten  av 

företag. 
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Portföljerna konstrueras genom att först indela studiens sampelföretag i olika 

kvintiler av B/M-talet. Den första kvintilen (lägsta B/M-tal) nomineras 

tillväxtföretag och den högsta kvintilen nomineras värdeföretag. Till den 

vinnande portföljen inkluderas alla värdeföretag som erhållit 8 eller 9 poäng på 

F-Score skalan. Till den förlorande portföljen inkluderas alla tillväxtföretag 

som erhållit 0, 1, eller 2 poäng på F-Scoreskalan. Portföljerna namnges 

VärdeKöp och TillväxtSälj baserat på förväntningarna av dessas prestationer. 

Jämförelseportföljerna konstrueras på liknande sätt. Till portföljen som 

nomineras VärdeSälj inkluderas värdeföretag med 0, 1, eller 2 på F-Scoreskalan 

och till portföljen som nomineras TillväxtKöp inkluderas tillväxtföre tag som 

erhållit 8 eller 9 på F-Scoreskalan. 

Portföljerna konstrueras på basis av marknadsvärden och bokslutsinformation 

i majmånad varje år under sampelperioden. Alla bokslutstal som används kan 

förväntas vara fullt och allmänt tillgängliga för hela marknaden under 

portföljformationen då alla företag i samplet har slutfört sina 

räkenskapsperioder minst 4 månader tidigare. 4 månader kan anses som 

tillräcklig tid för marknaden att (1) erhålla bokslutsinformationen och (2) 

dessutom även processera informationen rationellt. Ett års avkastningar för 

portföljerna uträknas börjande från portföljformationen. Även månatliga 

avkastningar under hållningsperioden uträknas för att studera utvecklingen av 

avkastningarna under hållningsperioden.   

De erhållna avkastningarna av portföljerna jämförs för varje år under hela 

sampelperioden med t-test och diskuteras i samband med analysdelen av 

arbetet. Utvecklingen av avkastningarna kommer att presenteras som 

genomsnittliga månatliga avkastningar av portföljerna. Dessa kommer att 

analyseras i olika subsampel samt olika marknadslägen för att erhålla 

ytterligare insikter om bland annat lägligheten av avkastningarna samt risker 

som kan associeras med strategierna.  

Studien utgår ifrån att marknadsrisken inte driver resultaten i arbetet. Tidigare 

forskningar har inte funnit kopplingar mellan marknadsrisken och B/M -

effekten (t.ex. Fama & French, 1992) eller resultaten bakom F-Scores 

förklaringskraft på förväntade avkastningar (Piotroski 2000). För att dock 

kontrollera att marknadsrisken inte driver de erhållna avkastningarna av 

portföljerna så inkluderas Beta-test av portföljavkastningarna. Portföljernas ett 
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års avkastningar regresseras mot marknadsavkastningarna för att erhålla 

vägledande estimat på strategiernas marknadsrisk. 

5.6. Distributioner av avkastningarna 

Fastän distributionen av aktieavkastningar i allmänhet antas approximera en 

normalfördelning i stora sampel så kan dock distributionen antas kunna 

variera då man erlägger kriterier på datasamplet. Piotroski (2000) fann att 

distributionen av avkastningar är skev till vänster bland värdeföretagsgruppen. 

Detta menar att större delen av sannolikhetsmassan ligger under medeltalet av 

samplet. Han fann dock att då man ytterligare indelade samplet in i olika 

nivåer av finansiell kvalitet så ändrade också distributionen av avkastningarna.  

Studien kommer att inkludera en analys av avkastningsdistributioner för att ge 

insikter om hur B/M-talet och F-Score påverkar distributionen av 

avkastningar. Till analysen av avkastningsdistributioner används de 

ovannämnda portföljerna VärdeKöp, VärdeSälj, TillväxtKöp och TillväxtSälj.  

Genomsnittliga avkastningar är inte alltid ett pålitlig mått på prestationer av 

strategier som testas empiriskt. Icke-gynnsamma sampelegenskaper kan ofta 

leda till att empiriskt effektiva strategier inte lyckas prestera lika bra i 

verkligheten. Som det framgår i teoridelen av arbetet så är empiriskt effektiva 

värdestrategier inget undantag. Om till exempel resultaten drivs av extrema 

vinnare i samplet mätt med ett års avkastningar så väcker detta misstankar om 

de förklarande variablernas verkliga effekt på avkastningar. Vid ett 

investeringsbeslut skulle detta öka på risken av en strategi som utnyttjade 

dessa variabler för att sannolikheten att man missar en extrem vinnare är stor. 

Om dock effekten av högre B/M-tal och F-Score påverkar gynnsamt på 

avkastningsdistributionen genom att erhålla dess egenskaper, men flyttar he la 

distributionen åt höger så kunde detta tyda på att  strategin är mera pålitlig. 

Fastän extrema uteliggare bland avkastningsobservationerna tagits bort ur 

samplet som studeras så kvarstår stora förändringar bland 

avkastningsobservationerna. Därmed ger analysen av 

avkastningsdistributionerna väsentliga insikter som behövs för att kunna dra 

slutsatser om hur B/M-talet och F-Score egentligen påverkar de förväntade 

avkastningar. 
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Distributionsanalysen kan ses som en del av modelldiagnostiken och därmed 

presenteras de viktigaste aspekterna av modelldiagnostik i samband med 

distributionsanalysen. 

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras de mest väsentliga resultaten i undersökningen. Alla 

avkastningar som presenteras i kommande kapitel är logaritmerade 

avkastningar om inte annat nämns i texten. 

6.1. Deskriptiv statistik 

I tabell 6.1. ser vi att marknaden som helhet stigit med ca 8.5 % p.a. Då 

avkastningarna i samplet varit ca 0 % i medeltal så leder detta till att 

medeltalet av de marknadsjusterade avkastningarna är ca -8.5 % p.a. För att 

dock hela samplets värdevägda  avkastning varit ca 8 % p.a. så skulle detta tyda 

på att de större företagen i samplet gett bättre årliga avkastningar.  Detta 

kommer att närmare kommenteras i samband med diskussionen av resultaten i 

kommande kapitel.  Medeltalet av B/M-talet är o.44 och det genomsnittliga 

marknadsvärdet av företagen i samplet är ca $ 281 miljoner.  

Standardavvikelsen är 0.49 på ett års aktieavkastningar, vilket medför en 

månatlig standardavvikelse på ca 0.14.  

I tabell 6.2. presenteras medeltalen och standardavvikelserna på olika 

grupperingar av företagen i samplet. Medeltalet på F-Score som är ca 5 visar 

att i hela samplet så har företagen i medeltal uppvisat ca 4 negativa signaler 

mot 5 positiva signaler på poängskalan.  

Tabell 6.1. 

Tabellen innehåller deskriptiv statistik på variablerna i studien. Första kolumnen visar deskriptiv statistik på 
företagsavkastningarna, andra kolumnen på samplets årvis värdevägda avkastningar, tredje kolumnen på 

marknadsavkastningarna (Wilshire 5000), fjärde kolumnen på B/M-talen och sista kolumnen på marknadsvärdena. 

  

Avkastningar 
(1år) 

Värdevägda-
avkastningar 

Marknads-
avkastningar 

B/M-talet 
Marknads-

värdet 

N 36592 28 28 36592 36592 

Medeltal -0.003 0.080 0.085 0.44 281.10 

Std. Avvikelse 0.490 0.159 0.157 2.42 5.80 

Minimum -3.557 -0.382 -0.430 0.01 20.00 

Maximum 3.440 0.408 0.402 41.67 507372.10 
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Tabell 6.2. 

Tabellen innehåller deskriptiv statistik för olika grupperingar av företagen i det totala samplet i studien. Maximum och minimum värden 
för varje kolumn är svärtade.     

Företagsgrupper: 
N 

Medeltal 
Avkastningar 

Årlig Std. 
Avvikelse 

Månatlig Std. 
Avvikelse 

Värdevägda 
Avkastningar 

Medeltal 
F-Score 

Medeltal 
B/M-talet 

Tillväxtföretag 7300 -0.074 0.559 0.161 0.037 5.094 0.151 

B/M-Grupp 2 7338 -0.010 0.472 0.136 0.067 5.209 0.329 

B/M-Grupp 3 7312 0.010 0.444 0.128 0.070 5.231 0.499 

B/M-Grupp 4 7314 0.034 0.435 0.126 0.085 5.234 0.716 

Värdeföretag 7328 0.027 0.521 0.151 0.097 5.052 1.389 

F-Score-Grupp 1 2716 -0.036 0.578 0.167 0.080 1.719 0.641 

F-Score-Grupp 2 26531 0.002 0.476 0.137 0.060 5.473 0.613 

F-Score-Grupp 3 3311 0.027 0.448 0.129 0.070 8.155 0.601 

Portföljerna: 
N 

Medeltal 
Avkastningar 

Årlig Std. 
Avvikelse 

Månatlig Std. 
Avvikelse 

Värdevägda 
Avkastningar 

Medeltal 
F-Score 

Medeltal 
B/M-talet 

TillväxtSälj 618 -0.096 0.187 0.649 0.028 1.718 0.139 

TillväxtKöp 641 -0.042 0.152 0.528 0.059 8.137 0.161 

VärdeSälj 591 -0.009 0.168 0.582 0.128 1.717 1.525 

VärdeKöp 614 0.060 0.136 0.471 0.113 8.168 1.335 

Övriga 34128 -0.001 0.140 0.484 0.060 5.164 0.617 

                

 

6.2. Resultat från regressionsanalysen 

I detta kapitel kommer de mest väsentliga resultaten från regressionsanalysen 

att presenteras. De mest valida och därmed mest väsentliga resultaten erhålls 

med det totala samplet med den största mängden observationer och den 

längsta tidsperioden. Resultaten från det totala samplet kompletteras med 

resultat av kontroll- och subsamplen som presenteras i bilagorna. 

Kontrollsamplen ger vidare uppgifter om hur sambanden mellan de studerade 

variablerna utvecklats med tiden samt hur de varierar i olika storleksgrupper 

av företag. 

6.2.1. Regressioner med det totala samplet 

Resultaten från regressionsanalyserna ger antydanden om att B/M-talet och 

finansiell kvalitet kan förklara en del av de aktiernas avkastningar under 
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sampelperioden. Dessa variablers förklaringskrafter är relativt robusta i olika 

subsampel, men tycks vara speciellt starka i grupper av mindre företag mätt 

med marknadsvärde.    

Resultaten av regressionen med basmodellen i tabell 6.3. uppvisar starka 

samband mellan de tre förklarande variablerna och aktieavkastningarna. 

Tillsammans med interceptet är alla dessa signifikant olika noll på en 1 

procents signifikansnivå. Modellen som helhet (F-testet) är också ytterst 

signifikant på en 1 procents nivå. Fastän heteroskedastiskt robusta medelfel 

använts så är resultaten av regressionen med det totala samplet statistiskt sett 

mycket signifikanta.  Modellen som helhet har en relativt låg förklaringsgrad 

på 8.9 %, vilket är förväntat då variablerna i modellen inte är antagna att 

kunna förklara en stor del av tvärsnittsvariationen av avkast ningarna i samplet. 

Den resterande variationen i modellen förklaras av residualen ε som kan anses 

innehålla alla de okända variablerna som påverkar aktieavkastningar.        

B/M-talets koefficient är positiv som förväntat och tyder på att B/M-effekten 

har en påverkan på avkastningarna av företagen. Storleken av företagen 

uppvisar dock också ha en signifikant positiv påverkan på avkastningarna. I de 

flesta tidigare undersökningar har marknadsvärdet oftast uppvisat ett negativt 

samband med avkastningar, men denna effekt har dock enligt många 

undersökningar visat sig svagare i sampelperioder efter 1980-talet.  

Avkastningarna i detta sampel är från år 1982 till 2008, vilket medför att det 

positiva förtecknet förstärker denna uppfattning 16. Det positiva sambandet 

mellan storlek och avkastningar kan även härstamma från att  samplet i fråga 

innehåller även nomineringar från OTC-marknaderna. I enlighet med Shumway 

(1997) leder avlistningar oftast till positiva bias i avkastningssampel. Då det är 

mera sannolikt att flera mindre företag i samplet blivit avlistade under 

sampelperioden så kan detta leda till storlekens signifikanta positiva samband 

med avkastningarna. Det positiva sambandet är även förväntat då samplets 

                                                         

16 I ”Value Investing: From Graham to Buffet and beyond ” av Greenwald, Sonkin & Kahn 

(2004)  säger författarna att storleken uppvisat ett rentav positivt samband med avkastningar 

efter 80-talet, men ursprungskällan till detta argument är inte nämnd i texten, vilket medför 

att jag inte kan hänvisa till en forskning som skulle stöda arbetets resultat.     
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marknadsvägda avkastningar uppvisat klart högre genomsnittliga avkastningar 

än de lika vägda genomsnittliga avkastningarna av samplet.  

Strax under resultaten från regressionen av basmodellen så presenteras 

resultaten från regressionen där dummyvariablerna på finansiell kvalitet är 

inkluderade (regression 2). Vi ser att modellen som helhet inte lyckas förklara 

avkastningarna särskilt mycket bättre än basmodellen då förklarinsgraden 

endast stigit med 0.1 %. Detta är något förväntat då de inkluderade variablerna 

är dummyvariabler vilka sällan har en stor inverkan på den förklarade 

variansen. Vi ser också att B/M-talets förklaringskraft inte minskat särskilt 

mycket även då finansiell kvalitet inkluderats i modellen. Detta skulle tyda på 

att B/M-effekten inte är driven från eller kunde förklaras med effekten av 

finansiell kvalitet. Skulle förklaringskraften av B/M-talet vara klart olika 

mellan basmodellen och modellen med finansiell kvalitet så skulle detta tyda 

på att en del av B/M-effekten kunde drivas av komponenter som estimerar 

finansiell kvalitet. Resultaten ger dock inte stöd för denna uppfattning. 

Finansiell kvalitet tycks dock vara en relativt signifikant variabel i modellen. 

Förhållandet mellan avkastningarna är förväntat då dFS1 (dålig finansiell 

kvalitet) visar sig ha en signifikant negativ effekt på förvä ntade avkastningar 

och dFS3 (god finansiell kvalitet) visar sig ha en signifikant positiv effekt på 

förväntade avkastningar. Båda dummykoefficienterna är signifikanta på en 5 

procents nivå. Resultaten från regression 2 tyder på att fastän både finansiell 

kvalitet och B/M-talet tycks kunna förklara tvärsnittsvariationen i avkastningar 

så gör de inte detta på en bekostnad av varandra.  
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Tabell 6.2. 

Alla Företag 1981 – 2008 
 

Tabellen presenterar resultaten från studiens fyra regressionsmodeller. Först presenteras resultaten från regression 1 (basmodellen), sedan 
regression 2, sedan regression 3 och sist följer resultaten från regression 4. Signifikanta P-tal och t-värden är svärtade. En signifikansnivå på 

1 % identifieras med ** och en signifikansnivå på 5 % identifieras med *.    

Variabel (Regression 1)  Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant – 0.138 0.009 -15.600 0.000** 

Marknad 0.839 0.016 52.500 0.000** 

LMV 0.022 0.001 16.200 0.000** 

LBM 0.070 0.003 20.200 0.000** 

Förklaringsgrad (R^2) 0.089       

F-test (3,36588) = 1198 [0.000]**     
          

Variabel (Regression 2) Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.136 0.009 -15.400 0.000** 

Marknad 0.838 0.016 52.400 0.000** 

LMV 0.022 0.001 16.000 0.000** 

LBM 0.069 0.003 20.100 0.000** 

dFS1 -0.025 0.011 -2.280 0.023* 

dFS3 0.020 0.008 2.490 0.013* 

Förklaringsgrad (R^2) 0.090       

F-test (5,36586) = 722 [0.000]**     
          

Variabel (Regression 3) Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.138 0.009 -15.600 0.000** 

Marknad 0.838 0.016 52.500 0.000** 

LMV 0.022 0.001 16.100 0.000** 

LBM 0.070 0.004 19.300 0.000** 

DFS1* LBM 0.004 0.009 0.408 0.683 

DFS3* LBM -0.012 0.008 -1.580 0.115 

Förklaringsgrad (R^2) 0.090       

F-test (5,36586) = 719.7 [0.000]**     
          

Variabel (Regression 4) Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.172 0.011 -16.300 0.000** 

Marknad 0.855 0.016 53.500 0.000** 

LMV 0.019 0.001 13.900 0.000** 

dBM1FS1 -0.101 0.026 -3.930 0.000** 

dBM2FS1 -0.050 0.025 -1.970 0.049* 

dBM3FS1 -0.005 0.023 -0.206 0.837 

dBM4FS1 -0.022 0.024 -0.920 0.358 

dBM5FS1 0.003 0.024 0.141 0.888 

dBM1FS2 -0.085 0.009 -9.770 0.000** 

dBM2FS2 -0.025 0.008 -3.190 0.001** 

dBM4FS2 0.035 0.008 4.570 0.000** 

dBM5FS2 0.039 0.009 4.600 0.000** 

dBM1FS3 -0.063 0.020 -3.140 0.002** 

dBM2FS3 0.012 0.017 0.742 0.458 

dBM3FS3 0.019 0.017 1.170 0.243 

dBM4FS3 0.033 0.015 2.200 0.028* 

dBM5FS3 0.066 0.019 3.400 0.001** 

Förklaringsgrad (R^2) 0.083       

F-test(16,36575) = 206.7 [0.000]**     
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Tabell 6.4. 

 
I tabellen visas interaktionskoefficienterna i regression 4 i matrisform. Signifikanta avvikelser från interceptet är 

svärtade. En signifikansnivå på 1 % utmärks med ** och en signifikansnivå på 5 % utmärks med *.  

 
Tillväxtföretag B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 Värdeföretag 

Dålig fin. kval. -0.101** -0.050* -0.005 -0.022 0.003 

Neutral fin. kval. -0.085** -0.025** α 0.035** 0.039** 

God fin. kval. -0.063** 0.012 0.019 0.033* 0.066** 

 

Den tredje regressionen i tabell 6.3. visar resultaten där även interaktionen 

mellan B/M-talet och F-Score inkluderats i modellen. Dummykoefficienterna 

från föregående modell har exkluderats för att undvika multikollinearitet. I 

resultaten ser vi att interaktionen mellan variablerna inte utöka t modellens 

förklaringskraft eller signifikans. Vi ser även att de tillsatta variablerna inte är 

signifikanta på till och med en 10 procents nivå. Baserat på förtecknen av 

koefficienterna skulle dessa tyda på att B/M-effekten är större för företag som 

tillhör företagsgruppen med dålig finansiell kvalitet och mindre för företag som 

är av god finansiell kvalitet. Denna effekt kan dock inte anses vara signifikant 

olika noll. Därmed tyder resultaten på att B/M-effekten inte beror på nivån av 

finansiell kvalitet, det vill säga att B/M-talets regressions linje har samma 

lutning oavsett till vilken grupp av finansiell kvalitet företagen tillhör. 

Resultaten stöder alltså inte den underliggande hypotesen i arbetet. Enligt 

resultaten är B/M-talets förklaringskraft på avkastningar oberoende av 

nivån av finansiell kvalitet.              

Fastän finansiell kvalitet och B/M-talet är oberoende förklarande variabler på 

förväntade avkastningar medför detta inte att interaktionen mellan dessa 

variabler inte skulle ha en betydelse. I den sista regressionsmodellen är 

interaktionsdummyvariablerna av finansiell kvalitet och B/M-talet 

inkluderade. Dummyvariablerna kan ses som olika grupper av företag, alla med 

unika kombinationer av B/M-tal och F-Score. B/M-talet som enskild variabel 

har tagits ut ur modellen och en stor del av förklaringskraften i 

dummyvariablerna drivs därmed från B/M-effekten som presenterats i 

basmodellen. Dummykoefficienterna kan som sagt tolkas son enskilda 

intercept för varje kombination av B/M-talet och finansiell kvalitet. Lutningen 
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av regressionslinjen bestäms av kontrollvariablerna, det vill säga 

marknadsavkastningen och storleken. Med andra ord så testas i denna modell 

nivåförskjutningen i avkastningarna för de olika grupperna som 

dummyvariablerna står för. I tabell 6.3. ser vi att storlekens och 

marknadsavkastningens förklaringskrafter är relativt lika i regression 4 som i 

de andra regressionerna i tabellen. Konstanten i tabellen har dock förändrats 

proportionellt mycket i denna regression jämfört med de övr iga regressionerna. 

Konstanten är ca o.o35 mindre i denna regression än i de övriga modellerna. 

Detta skulle tyda på att gruppen som använts som intercept i modellen 17 har 

genomsnittliga avkastningar som står under genomsnittet av avkastningarna av 

alla grupper i samplet.  

För att underlätta tolkningen av de resterande dummykoefficienterna så 

presenteras dessa även i matrisform i tabell 6.4. Koefficienternas förtecken kan 

tolkas som skillnaden mellan interceptet av varje enskild grupp till interceptet 

av modellen som står mitt i matrisen. Vi ser att koefficienterna följer relativt 

bra förväntningarna presenterade i metodstycket av arbetet. Koefficienterna 

längst upp till vänster ligger under interceptet av modellen och diagonalen från 

övre vänstra hörnet till  lägre högra hörnet är växande. Den högsta 

koefficienten tillhör gruppen med de högsta B/M-talen och de högsta nivåerna 

av finansiell kvalitet. Intressant nog så är även den motsatta diagonalen från 

lägre vänstra hörnet upp till övre högra hörnet växande. Detta skulle tyda på 

att B/M-effekten har en större effekt än den finansiella kvaliteten av företagen. 

Värdeföretagsgruppen med den sämsta finansiella kvaliteten har en koefficient 

som inte signifikant avviker sig från noll. Tillsammans med de övriga icke -

signifikanta koefficienterna kan vi konstatera att dessa inte avviker sig 

signifikant från interceptet i modellen. Mönstret i matrise n är dock relativt 

uppenbar. Sämre finansiell kvalitet kopplat med högre proportionellt 

marknadsvärde medför lägre förväntade avkastningar och bättre finansiell 

kvalitet kopplat med lägre proportionellt marknadsvärde medför högre 

förväntade avkastningar. 

                                                         

17 Gruppen som tillhör gruppen med neutrala B/M-tal (B/M-grupp 3) och gruppen med en 

neutral finansiell kvalitet (F-Score-grupp 2). 
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Om vi jämför tillväxt- och värdeföretagsgrupperna i tabell 6.4. med beaktande 

av finansiell kvalitet så ser vi också att skillnaden mellan god och dålig 

finansiell kvalitet har olika stora effekter på de förväntade avkastningarna. I 

tillväxtgruppen är skillnaden mellan koefficienterna ca 0.038 och i 

värdegruppen är skillnaden ca 0.063. Detta skulle tyda på att 

avkastningsskillnaden mellan god och dålig finansiell kvalitet är större i 

värdeföretagsgruppen än i tillväxtföretagsgruppen. Med andra ord så skulle 

detta betyda att värdeinvesteringsstrategier är mera sensitiva mot den 

finansiella kvaliteten av företag. Resultaten tyder dock inte på att effekten av 

finansiell kvalitet skulle övervinna B/M-effekten. Värdeföretagsgruppen i 

kolumnen längst till höger har som helhet mera positiva avkastningar än 

tillväxtgruppen till vänster. Piotroski (2000) föreslår i sin studie en strategi 

som går ut på att köpa värdeföretag av god finansiell kvalitet och sälja 

värdeföretag av dålig finansiell kvalitet. I enlighet med Piotroskis 

undersökning så tyder resultaten på att värdeinvesterare kan erhålla bättre 

resultat genom att investera endast i företag med god finansiell kvalitet . 

Resultaten tyder dock inte på att kortsäljning av finansiellt svaga värdeföretag 

skulle vara rekommenderat. 

Resultaten i tabell 6.4. tyder dock på att Piotroskis strategi kunde förbättras 

genom att utöka investeringsuniversumet till att inkludera även tillväxtföretag. 

Resultaten ger inte stöd till att B/M-effekten skulle försvinna i företag som 

tillhör gruppen av den lägsta finansiella kvaliteten. Därmed, en strategi som 

säljer kort företag med ett högt proportionellt marknadsvärde som dessutom 

också uppvisat negativa signaler på finansiell kvalitet skulle kunna visa sig vara 

effektiv.  

Resultaten av regressionerna i tabell 6.3. ger inte antydanden om att B/M-

effekten skulle vara beroende på finansiella kvaliteten av företag. I motsats till 

Griffin och Lemmon (2003) visar inte resultaten heller stora skillnader mellan 

B/M-effekten i olika grupper av finansiell kvalitet. Regressionsanalysen ger 

dock samma implikationer på riskförklaringen av B/M-effekten som Griffins 

och Lemmons samt Piotroskis studier. Enligt resultaten är det osannolikt att 

risken av finansiellt trångmål skulle driva B/M-effekten då de företag som givit 

mest positiva signaler på finansiell kvalitet är de företagen som visar den bästa 

prestationen mätt med realiserade avkastningar. Även tillväxtföretagen vars 
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avkastningar varit i genomsnitt de lägsta i samplet uppvisar inte heller t ecken 

på att dessa skulle vara immuna till signalerna på finansiell kvalitet. Skulle 

dessa företag ha en omvänd relation mellan avkastningar och finansiell kvalitet 

så kunde detta tyda på att dessa företag är mindre sensitiva mot finansiellt 

trångmål, vilket också skulle medföra att dessa företag kunde anses mindre 

riskfyllda i denna bemärkelse.  

Som det framgår i metodstycket av detta arbete så kommer jag att utöka 

resultaten erhållna från regressionsanalysen med hjälp av att studera de 

teoretiskt sett mest intressanta och dessutom statistiskt sett mest signifikanta 

företagsgrupperna i arbetet. Portföljerna som konstruerats och studeras i 

kommande kapitel innehåller samma observationer som 

dummyvariabelsgrupperna i periferin av matrisen i tabell 6.4. För att dessa 

grupper av företag innehåller den mest väsentliga mängden information så 

kommer dessa att användas till att mera djupgående studera egenskaperna av 

B/M-talet och finansiell kvalitet. 

6.2.2. Regressioner med subsamplen 

Resultaten av regressionerna med samtliga subsampel presenteras i Bilaga A 

och Bilaga B. I Bilaga A finns resultaten av subsamplen från olika 

tidsperioderna presenterade. Under de tio första åren 1981 till 1990 ser vi att 

koefficienter har liknande förtecken, men signifikansnivåerna är  något olika. 

B/M-talet och är signifikant även i dessa regressioner, men F-Score har inte 

mera lika tydlig påverkan på avkastningarna. Dålig finansiell kvalitet har dock 

även i detta sampel ett signifikant negativt samband med avkastningar, vilket 

syns såväl i resultaten av regression 2 som i resultaten av regression 4.   

Under nästa tidsperiod 1991 – 1999, vilken kan karakteriseras som en 

högkonjunktur på marknaden så visar sig F-Score vara en ännu mindre 

signifikant förklarande variabel på avkastningar. Under denna period tycks inte 

F-Score kunnat förklara avkastningar fastän koefficient förtecknen är i stil med 

de tidigare resultaten. Även under denna period verkar både B/M-talet och 

storleken av företagen förespå högre avkastningar.  

Under sista åren i samplet (200o-2008) verkar dock F-Score vara mera 

signifikant i helhet jämfört med de resterande perioderna. Detta  är även 
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perioden efter att Piotroski (2000) ursprungligen publicerat artikeln med F -

Score som förklarande variabel. Därmed lider inte datasamplet i samma 

utsträckning av datasnooping-biaset som diskuteras i samband med 

beskrivningen av data. Detta tyder på att F-Scores förklaringskraft inte 

uppstått från en statistisk anomali. Även i detta sampel är B/M-talet ytterst 

signifikant, men storleken tycks dock ha en mycket mindre koefficient jämfört 

med de tidigare samplen. 

I Bilaga B presenteras resultaten av regressionerna med olika storleksgrupper 

av företagen. I Micro Cap-gruppen som även har det högsta antalet 

observationer så visar sig B/M-talet även i detta sampel signifikant kunna 

förklara avkastningar. Fastän detta sampel har relativt många observationer så 

visar inte F-Score sig vara signifikant. Koefficientförtecknen är dock lika de 

resterande regressionerna. Storlekens signif ikans har minskat som förväntat, 

men tycks dock vara signifikant på en 1 procents nivå ännu bland företag med 

ett marknadsvärde mellan $ 20 och $ 250 miljoner. F-Scores svaga 

förklaringskraft märks även i regression 4 där tillväxtgruppen tycks inte 

uppvisa mindre negativa avkastningar i gruppen med bra finansiell kvalitet . 

I den näst minsta gruppen Small Cap är F-Score en relativt signifikant variabel. 

Förhållanden mellan F-Score, B/M-talet och avkastningar är relativt lika det 

totala samplet.  

Bland medelstora företag i Medium Cap gruppen börjar dock de studerande 

variablernas koefficienter och signifikansnivåer sjunka. F-Score är inte längre 

signifikant. Storleken är inte heller mera signifikant, vilket är förväntat då 

variationen av storlekarna i denna grupp är mindre än i de tidigare samplen. 

Signifikansnivåerna påverkas dock även av det mindre antalet observationer i 

samplet. Liknande resultat erhålls även i Large Cap-gruppen. Resultaten i 

dessa grupper är dock något förväntade då felprissättningshypotesen medför 

att de studerande variablerna kan antas vara mindre signifikanta i dessa 

sampel. Det är mera sannolikt att i grupperna som inkluderar de största och 

mest kända företagen på marknaden är mera effektivt prissatta jämfört med 

grupperna med mindre företag. Dessa företags marknadspriser är ett resultat 

av mycket djupgående och professionell analys, vilket leder till att dessa 

förväntat inte är förutspåbara med hjälp av lätt uträknade signaler på finansiell 

kvalitet. B/M-talet är dock även i dessa företag signifikant fastän 
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koefficienterna är relativt små jämfört med grupperna med mindre företag.  

Därmed visar sig B/M-talet vara en robust förklarande variabel i alla studiens 

sampel.  

6.3. Genomsnittliga månatliga avkastningar 

Om man antar att marknaderna är effektiva så borde all relevant, allmänt 

tillgänglig information reflekteras i aktiepriser så gott som omedelbart. Enligt 

Malkiel (2003) så har många studier visat att för det mesta är marknaderna 

effektiva på långsikt, men att den inte alltid är det på kortsikt. För att 

undersöka tidsfördröjningen i portföljernas avkastningar så har månatliga, 

aggregerade portföljavkastningar studerats för månaderna under 

hållningsperioden. 

Som sagt har början av majmånad använts som tidpunkt för 

portföljformationen för att försäkra att all information som använts för att 

sortera företagen enligt B/M-talet och F-Score varit allmänt tillgängligt vid 

denna tidpunkt. Det kunde dock hända att resultaten i arbetet drivs av handeln 

under de första månaderna efter portföljformatione n då marknaden justerade 

sina förväntningar om företagens kommande kassaströmmar baserat på den 

nya bokslutsinformationen. Om vi dock studerar de månatliga avkastningarna 

av portföljerna ser vi inga tydliga tecken på att detta skulle vara fallet. I Figur 

6.1., med månatliga avkastningar i hela samplet ser vi att VärdeKöp-portföljen 

(värdeföretag med bra finansiell kvalitet) klart överpresterat de övriga 

portföljerna. Den positiva skillnaden i avkastningarna jämfört med de 

resterande portföljerna börjar redan under de första månaderna. Denna 

skillnad tycks dock konstant växa utöver hela hållningsperioden, vilket skulle 

tyda på att marknaden mycket långsamt justerat sina värderingar av företagen i 

portföljerna. Vi ser även att ur det totala samplet är VärdeKöp-portföljen den 

enda som avkastat bättre än marknaden. Det totala samplet har en realiserad 

avkastning på ca 0 %. VärdeSälj-portföljen (värdeföretag med dålig finansiell 

kvalitet) har i det totala samplet presterat nästan lika bra som det totala 

samplets medeltal. Denna slutliga avkastning har dock åstadkommits genom en 

relativt kraftig återhämtning på sluthalvan av hållningsperioden. Detta kunde 

tyda på att de negativa signalerna i bokslutet (lågt F-Score) lett i genomsnitt 

till överreaktioner som korrigerats under senare halvan av hållningsperioden. 
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Om vi ser på TillväxtSälj-portföljen (tillväxtföretag med dålig finansiell 

kvalitet) som också uppvisat negativa signaler i bokslutet så ser vi att även 

denna portfölj sjunkit relativt skarpt under de första månaderna. Dessa 

avkastningar har dock inte korrigerats under hållningsperioden utan snarare 

fortsatt sjunka i jämförelse till de övriga portföljerna. Detta har lätt till 

TillväxtSälj-portföljens klart lägsta aggregerade avkastningar under 

hållningsperioden.  

TillväxtKöp-portföljens (tillväxtföretag med bra finansiell kvalitet) 

avkastningar har inte sjunkit lika dramatiskt under de första perioderna, men 

har dock relativt konstant sjunkit under hållningsperioden, vilket resulterat i 

de näst lägsta avkastningarna i det totala samplet.  

Figur 6.1.  kan eventuellt ge antydande om hur signalerna på finansiell kvalitet 

och B/M-talet påverkar aktieavkastningar. Portföljerna med de sämsta 

signalerna på finansiell kvalitet, TillväxtSälj och VärdeSälj, har båda sjunkit 

under de första månaderna. VärdeSälj som har ett högre B/M-tal har dock 

repat sig mot slutet av hållningsperioden. Detta skulle tyda på att då det 

relativa marknadsvärdet redan är lågt vid tillfället då de dåliga signalerna tas 

emot på marknaden så leder detta i genomsnitt till en överreaktion som kan 

förväntas korrigeras under en hållningsperiod på ett år. Däremot för företag 

med höga relativa marknadsvärden så handlar det inte om en överreaktion utan 

snarare om en omjustering av värderingarna som kan förväntas vara mera 

ihållande. Vi ser att det relativa marknadsvärdet också tycks spela en roll i 

prestationen av TillväxtKöp-portföljen. Då det relativa marknadsvärdet redan 

är mycket högt så har den finansiella kvaliteten mätt med F-Score en mindre 

betydelse och avkastningarna kan förväntas sjunka.         

Dessa aspekter skulle tyda på att B/M-talet faktiskt är en relativt starkt 

förklarande faktor på genomsnittliga avkastningsskillnader mellan tillväxt - och 

värdeföretagsgruppen. Positiva signaler på finans iell kvalitet tycks dock kunna 

förstärka prestationsskillnaderna mellan tillväxt- och värdeportföljerna. Denna 

effekt är kanske mest uppenbar i avkastningsmönstret av VärdeKöp-portföljen. 

VärdeKöp-portföljens avkastningar ligger klart över de andra portföl jerna efter 

hållningsperioden. Portföljen har också högre avkastningar för de flesta 

månaderna under hållningsperioden speciellt under de negativa månaderna.  
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Figur 6.1.  

     
Genomsnittliga månatliga avkastningar 

       

Figurerna nedan presenterar indexerade månatliga genomsnittliga avkastningar av Tillväxt- och Värde-portföljerna i studien. Den svärtade solida 
linjen representerar alla företag i respektive samplen. Tabellerna nedan presenterar utvecklingen av indexen med basen 100 börjande i maj 

månad.  

 

 
 

            

             

             

             

             

             
             
             

             

             

             
  jun jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj 

TillväxtSälj 98.8 96.1 94.3 93.1 90.8 91.1 90.0 93.0 92.2 91.0 90.9 90.9 

VärdeSälj 98.6 97.5 96.5 94.1 91.2 91.9 92.0 95.4 97.0 97.2 97.7 99.1 

TillväxtKöp 99.9 98.1 97.2 95.4 93.6 94.2 95.2 96.1 95.5 94.6 94.9 95.9 

VärdeKöp 100.5 100.2 98.9 97.9 97.1 97.4 98.4 101.6 102.2 102.9 103.7 106.1 

Alla 99.7 98.1 97.2 95.9 94.2 94.8 95.7 97.6 97.5 97.8 98.6 99.7 

 

6.3.1. Genomsnittliga avkastningar i olika 

storleksgrupper 

Figur C1.1. i Bilaga C presenterar graferna på de genomsnittliga avkastningarna 

av portföljerna indelade i olika storleksgrupper. I Micro Cap-gruppen så liknar 

avkastningarna till en stor del de månatliga avkastningarna av hela samplet.  

Detta beror på att största delen av det totala samplet tillhör denna grupp. Vi 

ser dock att i detta sampel har TillväxtKöp-portföljen underpresterat 

TillväxtSälj-portföljen, vilket tyder på F-Scores mindre effekt på 

avkastningarna i tillväxtgruppen som även kom fram i samband med 

regressionerna av detta subsampel.  
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Resultaten från regressionerna med subsamplen syns även i graferna på de 

resterande gruppernas månatliga avkastningar. På grund av färre observationer 

i dessa grupper så är de övriga grupperna präglade av en synbart högre 

månatlig volatilitet.  VärdeKöp-portföljen tycks dock prestera relativt bra i alla 

grupper förutom i Medium Cap-gruppen där den har presterat rentav näst 

sämst bland portföljerna. De mindre sampelstorlekarna och därmed den högre 

volatiliteten i de storleksindelade avkastningarna gör det svårt att dra 

slutsatser om portföljavkastningarna i de olika storleksgrupperna. Det är dock 

relativt uppenbart att skillnaden mellan VärdeKöp- och TillväxtSälj-

portföljerna tycks vara relativt konstant till fördel för VärdeKöp-portföljen. 

Avkastningarna i graferna ger inte heller antydanden om att överprestationen 

av F-Score eller B/M-talet skulle hända raskt utan snarare att effekten är mera 

konstant under hela hållningsperioden.   

6.4. Avkastningarna i olika marknadslägen 

Enligt den klassiska state pricing teorin borde högre marknadsjusterade 

avkastningar uppstå från kompensationen av systematisk risk. Den 

systematiska risken kan mätas med olika mått som till exempel beta-estimat. 

Problemet med speciellt obetingade beta-estimat är att de inte tar i beaktande 

möjliga asymmetrier i den systematiska risken. Betingade beta-estimat kunde 

därmed tillämpas bättre för att mäta den systematiska risken i  denna studies 

portföljer. På grund av att dessa dock är metodistiskt relativt krävande så har 

jag valt att hellre studera avkastningsegenskaperna i  studiens portföljer genom 

att jämföra de olika portföljernas avkastningar i olika marknadslägen. I Figur 

6.2. ser vi de månatliga avkastningarna av portföljerna i tre olika 

marknadslägen. Den första grafen visar de aggregerade avkastningarna under 

sampelperiodens 7 sämsta år. Den andra grafen visar avkastningarna för de 7 

bästa åren och den tredje grafen visar avkastningarna i de resterande 14 åren 

av sampelperioden. 

I graferna ser att VärdeKöp-portföljen överpresterat i genomsnitt de övriga 

portföljerna i varje undersökt marknadsläge. Jämfört med det totala samplet så 

visar det sig att i samplet med de 7 bästa åren, så överpresterar TillväxtSälj-

portföljen både TillväxtKöp- och VärdeSälj-portföljen. I detta subsampel 

uppvisar TillväxtSälj-portföljen sin bästa prestation i relation till de övriga 
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portföljerna och har avkastat nästan lika bra som genomsnittet av alla företag i 

samplet.  I detta subsampel uppvisar också alla portföljers avkastningar 

ungefär likadana avkastningsmönster. Avkastningarna för alla portföljer under 

dessa år är ca 5 % efter hållningsperioden.   

Ser vi dock på avkastningarna under de 7 sämsta åren under sampelperioden så 

ser vi mycket större skillnader i de genomsnittliga avkastningarna under 

hållningsperioden. Båda tillväxtportföljerna uppvisar de klart sämsta 

avkastningar under dessa år. Dessa portföljer uppvisar inte heller stora 

skillnader i avkastningarna, vilket skulle tyda på att signalerna av den 

finansiella kvaliteten har liten påverkan under lågkonjunkturer i 

tillväxtgruppen. I detta sampel uppvisar även VärdeSälj-portföljen så gott som 

identiska avkastningar med den totala gruppen av företag i samplet.  

Det kända konceptet i värdeinvestering ”margin of safety”, det vill säga 

säkerhetsmarginalen, tycks bäst uttryckas i detta sampel 18. Med 

säkerhetsmarginalen menar värdeinvesterare att värdeföretag, som uttrycks av 

låga marknadsvärden relativt till tillgångarna i företaget har en viss buffert 

som hindrar priset från att sjunka drastiskt. I fall värdeföretags 

marknadsvärden skulle sjunka väsentligt från redan nedtrampande nivåer 

skulle företaget vara mera värt som likviderat och detta anser många 

värdeinvesterare åtminstone minska dessa företags så kallade nedåtrisk (eng. 

downside risk). Om man jämför värdeföretagsportföljerna så ser man att dessas 

avkastningar inte fallit lika drastiskt under sampelperiodens sämsta år. Jämför 

man dock VärdeKöp-portföljen och VärdeSälj-portföljen så ser man att den 

finansiella kvaliteten kan påverka säkerhetsmarginalseffekten i 

lågkonjunkturer. Detta är intuitivt tänkbart då företagen i VärdeKöp-portföljen 

uppvisat positiva signaler om dessas finansiella kvalitet vilket leder till att 

                                                         

18 Margin of safety kan beskrivas som den skillnad som uppstår då marknadsvärdet 

underskrider gängse värdet av ett företags kassaströmmar och tillgångar. Matematiskt kan 

detta koncept utmärkas som det fundamentala värdet av företagets tillgångar och 

kassaströmmar minus marknadsvärdet av ett företaget. Till denna analys görs det sällan 

prognostiseringar långt in i framtiden utan analysen tar i beaktande observerbara källor av 

värde, som t.ex. materiella tillgångar och realiserade kassaströmmar (se bl.a. Greenwald et al., 

2004).       
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verksamheten i dessa företag mindre sannolikt tär på det investerade kapitale t 

i företagen. Jämfört med företagen i VärdeSälj-portföljen så är det alltså mera 

sannolikt att värdet på tillgångarna i dessa företag hindrar företagens 

marknadsvärden från att sjunka alltför lågt.  

Under de resterande 14 åren av samplet är de månatliga a vkastningarna rätt 

stabila. VärdeKöp-portföljen tar konstant avstånd i en positiv bemärkelse till 

de resterande portföljerna då TillväxtSälj-portföljen tar konstant avstånd i en 

negativ bemärkelse. Under dessa år har inte VärdeSälj-portföljen lyckats 

avkasta bättre än genomsnittet av företagen i samplet. Detta kunde tyda på att 

VärdeSälj-portföljens bästa prestation i jämförelse till den resterande 

marknaden realiseras starkast under lågkonjunkturer.  

Graferna med de aggregerade månatliga avkastningarna i o lika marknadslägen 

stöder resultaten av Lakonishok, et. al (1994) som fann att värdeportföljerna 

uppvisade en asymmetrisk sensitivitet till marknadsrisken mätt med 

förverkligade marknadsavkastningar. De fann att värdeportföljerna uppvisade 

lägre sensitivitet till marknadsrisken under sämre månader och en högre 

sensitivitet i högkonjunkturer jämfört med tillväxtportföljerna. Denna effekt 

syns också i detta sampel, men effekten är dock mycket tydligare för 

värdeföretag av bra finansiell kvalitet än för värdeföretag med sämre finansiell 

kvalitet. VärdeKöp-portföljen överpresterar de resterande portföljerna tydligt i 

varje marknadsläge. TillväxtSälj-portföljen underpresterar också båda 

värdeportföljerna i alla de presenterade marknadslägena. Skillnaderna mellan 

TillväxtKöp- och VärdeSälj-portföljerna är dock inte lika tydliga, vilket skulle 

tyda på att resultaten som Lakonishok et al. (1994) rapporterat kunde vara till 

en viss mån beroende på den finansiella kvaliteten i företag. Ur state pricing 

teorins synvinkel så skulle dessa resultat stöda underprissättningsförklaringen 

till värdeanomalin. Finansiell kvalitet tycks dock påverka resultaten på 

undersökningar av den systematiska risken i värde- och tillväxtföretag. Därmed 

kunde det vara ändamålsenligt att studera systematiska risker kopplat 

värdeanomalin då man kontrollerar för finansiell kvalitet.  

 De månatliga avkastningarna av portföljerna stöder värdepremiets existerande 

och att denna inte endast påverkas av den finansiella  kvaliteten i företag utan 

förklarar relativt bra avkastningsskillnader även i olika grupperingar av 

finansiell kvalitet. Avkastningarna tycks dock även vara beroende av företagens 
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finansiella kvalitet då dess effekt tycks differentiera 

avkastningsförväntningarna inom tillväxt- och värdeföretagsgrupperna. Detta 

skulle även tyda på att avkastningsdistributionerna av olika indelningar enligt 

B/M-tal och finansiell kvalitet torde vara olika. Speciellt kombinationen av bra 

finansiell kvalitet tillsammans med ett högt B/M-tal tycks påverka 

distributionen av avkastningarna gynnsamt då dessa företags genomsnittliga 

avkastningar uppvisar lägre avkastningar under perioder med fallande 

marknadspriser och högre avkastningar under perioder med stigande 

marknadspriser. I nästa kapitel studeras hur finansiell kvalitet och B/M-talet 

kan förväntas påverka distributionen av avkastningar.  

Figur 6.2. 

     
Genomsnittliga månatliga avkastningar 

       
Figurerna nedan presenterar indexerade månatliga genomsnittliga avkastningar av Tillväxt- och Värde-portföljerna i studien. Den svärtade solida 

linjen representerar alla företag i respektive samplen. Tabellerna nedan presenterar utvecklingen av indexen med basen 100 börjande i maj 
månad.  

 
 

7 bästa åren under sampelperioden 

 

 
 

            
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             
  jun Jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj 

TillväxtSälj 106.7 111.0 111.5 115.6 110.1 110.4 108.0 111.6 114.2 118.1 123.5 120.5 

VärdeSälj 102.7 106.9 111.2 116.5 109.2 106.2 105.8 108.0 111.7 115.6 121.0 121.7 

TillväxtKöp 103.6 103.9 103.9 104.7 104.2 105.5 107.1 110.6 113.4 115.8 118.1 118.1 

VärdeKöp 103.4 106.5 109.4 111.8 111.0 111.4 113.8 114.8 119.2 122.6 124.8 124.8 

Alla 102.9 105.7 108.1 111.3 107.8 107.7 108.4 109.9 113.8 116.9 120.1 119.4 
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7 sämsta åren under sampelperioden 

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
  jun Jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj 

TillväxtSälj 95.7 89.2 89.1 81.5 76.8 72.1 69.3 70.6 67.4 65.5 67.6 68.8 

VärdeSälj 97.7 93.8 93.9 83.1 78.8 77.7 77.5 79.6 75.8 75.5 80.4 82.7 

TillväxtKöp 98.6 93.5 91.9 84.3 78.2 73.3 72.7 71.6 66.5 65.1 67.9 67.9 

VärdeKöp 98.5 96.7 94.1 87.5 83.7 81.6 81.3 83.9 80.2 81.2 85.6 90.6 

Alla 98.8 94.2 93.9 87.0 82.3 80.1 80.1 80.4 76.8 77.4 80.9 83.3 

 

 
 

14 neutrala år under sampelperioden 

 

 
 

            
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             
             
  jun Jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj 

TillväxtSälj 96.9 93.4 89.9 90.3 90.5 93.9 94.4 98.4 97.9 95.4 91.9 91.9 

VärdeSälj 97.3 95.4 92.1 91.1 90.5 93.5 94.0 98.6 102.7 101.7 97.9 98.9 

TillväxtKöp 99.0 97.7 96.9 96.7 96.3 99.5 101.0 102.2 102.9 101.3 99.6 101.3 

VärdeKöp 100.1 98.8 96.3 96.7 97.5 99.2 100.4 104.9 106.3 105.6 103.6 105.6 

Alla 98.9 97.0 94.7 94.6 95.0 97.2 98.8 101.6 102.1 101.3 99.7 100.8 
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6.5. Månatliga avkastningsdistributioner 

Som det framgår i föregående kapitel så avviker sig portföljernas  månatliga 

avkastningar något från varandra. Ser vi endast på graferna i Figur 6.3. i slutet 

av detta kapitel, så är skillnaderna mellan avkastningsdistributionerna inte 

uppenbara. De största skillnaderna mellan distributionerna tycks vara i 

toppigheten av distributionerna. VärdeKöp-portföljen har synbart den största 

toppigheten, vilket också skulle tyda på att de positiva genomsnittliga 

avkastningarna kan resultera från mindre frekventa uteliggare i samplet. Ser vi 

dock på tabell 6.5. som visar deskriptiv statistik på sampeldistributionerna så 

syns skillnaderna tydligare. I avkastningarnas medeltal  ser vi att som förväntat 

är medeltalet på avkastningarna högst i VärdeKöp-portföljen och lägst i 

TillväxtSälj-portföljen. I tabellen är de högsta observationerna svärtade. I de 

olika kvartilerna av avkastningarna ser vi att VärdeKöp-portföljen har de 

högsta avkastningarna i den första kvartilen, men inte i de resterande 

kvartilerna19. Däremot uppvisar TillväxtSälj-portföljen de högsta avkastningar i 

den tredje kvartilen jämfört med de resterande portföljerna fastän de 

genomsnittliga avkastningarna är klart de lägsta. Detta skulle tyda på att 

VärdeKöp-portföljens högre medeltal drivs av den lägre proportionen av låga 

avkastningar och att TillväxtSälj-portföljens låga medeltal skulle drivas av en 

högre proportion av låga avkastningar.  

Enligt tabellen tycks också finansiell kvalitet påverka 

avkastningsdistributionen. Båda portföljerna med låg finansiell kvalitet (Sälj-

portföljerna) uppvisar en större andel negativa avkastningar och en större 

andel höga avkastningar. Dessa har också de största månatliga volatiliteterna i 

samplet. Portföljerna med bättre finansiell kvalitet uppvisar dock en mindre 

andel negativa avkastningar och en mindre andel positiva avkastningar och 

därmed också mindre månatliga volatiliteter. Beroende dock på B/M-talet så 

har VärdeSälj-portföljen ett högre medeltal än TillväxtKöp-portföljen. Därmed 

kunde man varsamt konstatera att VärdeKöp-portföljen får de bästa 

egenskaperna av både påverkan av en god finansiell kvalitet och ett högt B/M -

                                                         

19 Kvartilerna är uträknade genom att rangordna avkastningarna enligt storlek. 
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tal, vilket resulterar i en mindre volatilitet och högre medeltal. Det omvända 

gäller TillväxtSälj-portföljen som har en högre volatilitet, men det sämsta 

medeltalet i samplet. Resultaten i tabellen skulle tyda på att B/M-talet 

påverkar mera på medeltalet av avkastningarna då den finansiella kvaliteten 

påverkar mera distributionerna och volatiliteten av avkastningarna.  

I tabell 6.5. visas också avkastningarnas skevheter och excess kurtosis. Vi ser 

att avkastningarna är starkt signifikant inte normalfördelade på grund av 

speciellt toppigheten av distributionerna (excess kurtosis). Ser vi på skevheten 

av distributionerna så avviker de signifikant från den antagna 

normalfördelningens skevhet på noll, men distributionerna är dock alla relativt 

koncentrerade runt sina medeltal.          

Tabell 6.5. 

Tabellen presenterar deskriptiv statistik på avkastningarna av studiens portföljer. Maximum 
värden är svärtade. Signifikanta värden är även svärtade och ** identifierar en 

signifikansnivå på 1 %. 

  TillväxtSälj VärdeSälj TillväxtKöp VärdeKöp 

25 % (I kvartilen) -0.11 -0.087 -0.07 -0.055 

Median -0.004 0.000 0.000 0.000 

75 % (III kvartilen) 0.086 0.082 0.071 0.066 

Medeltal -0.01 -0.001 -0.005 0.004 

Standardavvikelse 0.195 0.17 0.15 0.135 

Skevhet 0.488 0.385 -0.41 0.256 

Excess kurtosis 3.719 4.282 2.944 5.43 

Jarque-Bera (p-tal) 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

Beta-test:         

Konstat (alfa) -0.207** -0.105** -0.159** -0.019 

Beta 1.212** 0.894** 1.37** 0.799** 
              

För att försäkra att avkastningarna av portföljerna inte drivs av 

marknadsrisken mätt med obetingade beta-estimat så har även resultaten av en 

beta-regression på årliga avkastningar inkluderats i tabell 6.5.. Resultaten av 

beta-regressionen är även presenterade i Bilaga D. Fastän obetingade CAPM -

betaestimat blivit kritiserade som svaga mått på systematisk risk så ger dock 

beta-estimaten i tabellen antydanden om samvariationen av portföljerna och 

marknaden. Årliga beta-estimat används då bland annat Kothari, Shanken och 

Sloan (1995) visar att årliga beta-estimat kan förklara avkastningar relativt väl.  
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Skillnaderna mellan betakoefficienterna är inte överraskande. Som det framgår 

i analysen av avkastningarna i olika marknadslägen, så  visar det sig att B/M-

talet har en stor inverkan på den systematiska risken i  portföljerna till fördel 

för värdeportföljerna. Båda dessa visar betakoefficienter under ett, vilket tyder 

på att dessa portföljer är mindre sensitiva till marknadsfluktuationer . Även de 

högre beta-estimaten av tillväxtportföljerna är förväntade då 

tillväxtportföljerna visat sig relativt sensitiva mot hög- och lågkonjunkturer 

under sampelperioden. I denna bemärkelse tyder resultaten på att 

avkastningsskillnaderna mellan portföljerna inte beror på skillnaderna  i 

sensitiviteten av portföljavkastningarna till marknadsavkastningarna. 

Resultaten är även i enlighet med bland andra Lakonishok et al. (1994) och 

Piotroskis (2000) studier.    

Figur 6.3.1. 

Figuren visar avkastningsdistributionen på 1 års avkastningar av  
TillväxtSälj-portföljen. Den röda vassare distributionen representerar 

avkastningarna av aktierna i portföljen och den blåa linjen visar en 
normaldistribution med samma varians.  
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Figur 6.3.2. 

Figuren visar avkastningsdistributionen på 1 års avkastningar av 
TillväxtKöp-portföljen. Den röda vassare distributionen representerar 

avkastningarna av aktierna i portföljen och den blåa linjen visar en 
normaldistribution med samma varians.  

 

Figur 6.3.3. 

Figuren visar avkastningsdistributionen på 1 års avkastningar av 
VärdeSälj-portföljen. Den röda vassare distributionen representerar 
avkastningarna av aktierna i portföljen och den blåa linjen visar en 

normaldistribution med samma varians.  
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Figur 6.3.4. 

Figuren visar avkastningsdistributionen på 1 års avkastningar av 
VärdeKöp-portföljen. Den röda vassare distributionen representerar 
avkastningarna av aktierna i portföljen och den blåa linjen visar en 

normaldistribution med samma varians.  

 

 

6.6. Avkastningarna av Tillväxt- och 

Värdeportföljerna 

För att påpeka implikationerna som den tidigare analysen har på valet av 

investeringsstrategi, så analyseras avkastningsskillnaderna mellan de olika 

värde- och tillväxtportföljerna. Detta stycke analyserar implikationerna av de 

tidigare erhållna resultaten på valet av investeringsstrategi. I tidigare stycken 

har regressionsanalyser, genomsnittliga månatliga avkastningar  och 

avkastningsdistributioner studerats  för att utöka vetenskapen på hur B/M-

effekten påverkas av finansiell kvalitet. Resultaten tyder på att tillväxtföretag 

är i genomsnitt övervärderade och att denna övervärdering är mera ihållande 

bland tillväxtföretag som dessutom visat signaler på dålig finansiell kvalitet. 

Vidare uppvisar resultaten att värdeföretag av god finansiell kvalitet uppvisar 

mera gynnsamma avkastningsdistributioner samt högre genomsnittliga 

avkastningar jämfört med resterande grupper i studien.   Det är alltså förväntat 

att den vinnande strategin (köpa VärdeKöp och sälja VärdeSälj) som 

presenteras i kapitel 5.5. skulle ha givit överavkastningar under 
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sampelperioden. För den alternativa strategin (köpa VärdeSälj och sälj 

VärdeSälj) är förväntningarna dock inte lika tydliga.   

I tabell 6.6. ser vi årliga skillnader mellan VärdeKöp- och TillväxtSälj- 

portföljerna. För skillnaderna har räknats t-värden för att mäta 

signifikansnivån av dessa skillnader. På grund av att samplen uppvisat 

skillnader i varianserna mellan avkastningarna av de olika portföljerna så har 

t-värden uträknats antaget olika varianser. Signifikansnivån, det vill säga p-

värdet är uträknat på basis av t-värdet och dessa presenteras i kolumnen till 

näst längst till höger i tabellen. 
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Tabell 6.6. 

VärdeKöp – TillväxtSälj 
 

Tabellen presenterar avkastningarna för den vinnande investeringsstrategin. Signifikanta skillnader 
mellan portföljerna i tabellen är svärtade. Avkastningarna är uträknade från majmånad till följande 
majmånad för varje år. I tabellen är till exempel avkastningen år 2000 uträknad som avkastningen 

mellan majmånad år 2000 till majmånad år 2001. 
 

År TillväxtSälj VärdeKöp Differens P-värde N 

1982 0.567 0.353 -0.214 0.372 12 

1983 -0.593 -0.031 0.562 0.008 13 

1984 -0.072 0.16 0.232 0.033 24 

1985 0.053 0.196 0.143 0.195 29 

1986 -0.169 -0.148 0.02 0.46 19 

1987 -0.517 -0.039 0.478 0.01 23 

1988 0.07 0.127 0.057 0.349 36 

1989 0.028 -0.216 -0.244 0.065 22 

1990 -0.188 -0.002 0.187 0.119 43 

1991 -0.035 0.202 0.237 0.141 30 

1992 -0.102 0.065 0.167 0.076 35 

1993 -0.285 -0.005 0.28 0.012 50 

1994 -0.096 0.065 0.161 0.118 51 

1995 0.354 0.184 -0.17 0.081 71 

1996 -0.422 0.058 0.48 0.001 63 

1997 0.091 0.239 0.148 0.086 87 

1998 0.054 -0.155 -0.209 0.068 68 

1999 0.081 -0.344 -0.425 0.048 50 

2000 -0.47 0.05 0.52 0.002 65 

2001 -0.353 0.147 0.499 0.001 62 

2002 -0.168 -0.125 0.042 0.381 62 

2003 0.237 0.537 0.3 0.01 43 

2004 -0.139 0.15 0.29 0.053 43 

2005 -0.147 0.087 0.234 0.025 57 

2006 -0.056 0.143 0.199 0.067 51 

2007 -0.433 -0.432 0.001 0.498 55 

2008 -0.378 -0.336 0.042 0.429 28 

2009 0.171 0.445 0.274 0.047 40 

            

  TillväxtSälj VärdeKöp Differens P-värde N 

Alla observationer -0.095699 0.0595788 0.155 0.000 1232 

Genomsnitt/år -0.1040888 0.0491549 0.153 0.013 28 

 

 

 



 

 

63 

Tabell 6.7. 

VärdeSälj - TillväxtKöp 
 

Tabellen presenterar avkastningarna för den naiva investeringsstrategin. Signifikanta skillnader mellan 
portföljerna i tabellen är svärtade. Avkastningarna är uträknade från majmånad till följande majmånad 

för varje år. I tabellen är till exempel avkastningen år 2000 uträknad som avkastningen mellan 
majmånad år 2000 till majmånad år 2001 

 

År TillväxtKöp VärdeSälj Differens P-värde N 

1983 -0.438 -0.225 0.213 0.091 21 

1984 0.005 -0.150 -0.155 0.200 21 

1985 0.294 0.113 -0.181 0.161 29 

1986 0.008 -0.013 -0.021 0.431 34 

1987 -0.424 -0.181 0.243 0.068 37 

1988 0.104 0.168 0.064 0.295 46 

1989 0.096 -0.446 -0.543 0.000 39 

1990 0.183 -0.021 -0.204 0.092 40 

1991 -0.087 -0.051 0.036 0.408 44 

1992 -0.007 0.117 0.124 0.219 48 

1993 -0.128 0.100 0.228 0.044 36 

1994 -0.007 -0.178 -0.171 0.081 54 

1995 0.169 0.233 0.064 0.339 54 

1996 -0.107 -0.179 -0.072 0.300 67 

1997 0.114 0.126 0.013 0.452 67 

1998 -0.053 -0.211 -0.158 0.059 69 

1999 -0.037 0.149 0.186 0.135 63 

2000 -0.221 -0.182 0.039 0.404 45 

2001 -0.443 0.051 0.493 0.018 55 

2002 -0.091 -0.130 -0.039 0.391 51 

2003 0.380 0.447 0.066 0.294 57 

2004 -0.144 0.089 0.233 0.064 42 

2005 -0.017 -0.054 -0.037 0.420 44 

2006 0.112 0.053 -0.059 0.360 39 

2007 -0.340 -0.290 0.050 0.337 46 

2008 -0.744 -0.672 0.072 0.374 33 

2009 0.206 0.407 0.201 0.091 41 

            

  TillväxtKöp VärdeSälj Differens P-värde N 

Alla observationer -0.042 -0.009 0.033 0.152 1222 

Genomsnitt/år -0.06 -0.034 0.025 0.353 27 
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I tabell 6.6. ser vi att endast 18 år utav 28 år uppvisar signifikanta skillnader 

mellan portföljavkastningarna. Detta beror främst på att det inte finns alltför 

många observationer per år speciellt i  början av sampelperioden. Under hela 

sampelperioden har VärdeKöp överpresterat  TillväxtSälj under 23 

hållningsperioder och i bara fyra perioder har det omvända skett. Utav dessa 

23 åren är 14 år signifikanta och 9 icke-signifikanta skillnader. Det enda året 

som TillväxtSälj överpresterat VärdeKöp är mellan åren 1999 och 2000, det vi ll 

säga perioden strax före IT-bubblan sprack i mitten av år 2000. 

Det totala antalet företag i dessa två portföljer är 1232 och den aggregerade 

skillnaden mellan de företagen som hört till VärdeKöp och TillväxtSälj är 

approximativt 15.5% per hållningsperiod och denna skillnad är signifikant på 

en 1 procents nivå. Skillnaden mellan de sammanlagda år liga avkastningarna 

mellan portföljerna är ungefär lika stor, det vill säga 15.3 % och med 27 

observationer är denna även starkt signifikant på under en 5 procents nivå.  

I tabell 6.7. presenteras skillnaden mellan en VärdeSälj- och TillväxtKöp 

portföljerna. Denna skillnad presenterar den naiva värdeinvesteringsstrategin 

som investerar i fel företag i värdeföretagsgruppen och säljer fel  företag ur 

tillväxtföretagsgruppen baserat på förväntningarna av avkastningarna.  Denna 

tabell börjar från år 1983 på grund av för få observationer under det första 

året.  

Som vi ser så överpresterar värdeportföljen tillväxtportföljen i endast 16 år av 

27 år. Av dessa år är endast 6 år signifikanta. Under 4 år har dessutom 

TillväxtKöp signifikant överpresterat VärdeSälj.  De aggregerade skillnaderna 

mellan alla observationer i  vardera portföljen är inte signifikanta på en 10 

procents nivå. Likaså är skillnaden mellan portföljerna för alla åren icke-

signifikant.  

Resultaten tyder på att en strategi som skulle ha koncentrerat sig  på att köpa 

värdeföretag som är av bra kvalitet och sälja tillväxtföretag av dålig kvalitet 

kunde ha uppnått en avkastning på cirka 15,3 % p.a. Valde man dock den naiva 

strategin så kunde man endast ha uppnått en 2,5 % avkastning. Då marknaden 

under denna period (1982 - 2009) avkastat cirka 8.5 % p.a. så skulle detta tyda 

på att den första strategin skulle ha överpresterat marknaden med cirka 6.8 % 
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p.a. då den sämre av strategierna skulle ha uppnått en underavkastning  på 

cirka -6,0 % p.a. 

Resultaten stöder antagandet att finansiell kvalitet har en stor inverkan på 

hurdana avkastningar en värdeinvesterare kan förvänta sig.  

I tabell 6.8. är skillnaderna mellan alla kombinationer av portföljerna 

presenterade. Som vi ser så har finansiell kvalitet en stor inver kan på 

skillnaderna mellan portföljerna. Vi ser dock att B/M-talet har en ännu klarare 

effekt på avkastningsskillnaderna mellan portföljerna. Skillnaderna mellan de 

sämsta värdeföretagen och de sämsta tillväxtföretagen är cirka 10 %. Det är 

endast skillnaden mellan de bästa tillväxtföretagen och de sämsta 

värdeföretagen som inte har en signifikant skillnad till fördel för 

värdeföretagen. Detta tyder också på att finansiell kvalitet inte kan förklara 

B/M-talets positiva samband med avkastningar, men att fina nsiell kvalitet 

borde ha en stor inverkan på val av företag då man investerar i värdeföretag.  

 

Tabell 6.8. 

Avkastningar av "Köp/Sälj" -strategier 

I tabellen är alla köp/sälj-kombinationer av portföljerna presenterade. I den västra 
kolumnen är sälj portföljen och i den första raden är köp portföljen. Signifikanta 

skillnader är svärtade.  

  TillväxtSälj VärdeSälj TillväxtKöp VärdeKöp 

TillväxtSälj 0.0000 0.0865*** 0.0538* 0.1553*** 

VärdeSälj -0.0865*** 0.0000 -0.0327 0.0688** 

TillväxtKöp -0.0538* 0.0327 0.0000 0.1014*** 

VärdeKöp -0.1553*** -0.0688** -0.1014*** 0.0000 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de mest väsentliga resultaten i arbetet samt 

implikationerna av dessa resultat. I kapitlet diskuteras även eventuella 

förklaringar till de erhållna resultaten.     

7.1. Värde och tillväxt 

Resultaten i arbetet tyder på att B/M-talet har en stor inverkan på förväntade 

aktieavkastningar. Resultaten tyder på att ex ante uträknade B/M-tal 

korrelerar positivt med avkastningar på en hållningsperiod på 12 månader. 

Dessa resultat är i enlighet med de flesta tidigare undersökningarna inom detta 

forskningsområde (se bl.a. Lakonishok & Chan 2004) och sambandet tycks vara 

ihållande även under de senaste åren av data.  

I och med att avkastningarna är uträknade för en hållningsperiod som börjar i 

majmånad så kan man anta relativt säkert att resultaten inte kan bero på att 

informationen om det proportionella marknadsvärdet skulle ha varit okänt för 

marknaden vid början av hållningsperioden. Då vissa av samplets företag har 

räkenskapsperioder som slutat före slutet av december , så kan resultaten i 

arbetet rentav underestimera B/M-talets positiva korrelation med kommande 

ett års avkastningar. Genom att kontrollera för räkenskapsperioden eller även 

för publiceringstidpunkten av bokslutsiffrorna kunde man eventuellt kunna 

erhålla mera valida resultat om B/M-talets effekt och storleken av denna effekt 

på avkastningarna för en given hållningsperiod.  

Den positiva korrelationen med kommande avkastningar tycks även förstärkas 

av värdeföretagens mindre sensitivitet mot fallande priser på marknaden. Då 

värdeföretag presterat relativt bra även under bättre tider på marknaden så 

förblir samplets genomsnittliga avkastningar klart positiva till fördel för 

värdeföretagen. Detta kunde tyda på att B/M-talets positiva korrelation med 

avkastningar härstammar till en del från värdeföretagens gynnsamma 

egenskaper under förändringar i ekonomiska konjunkturer. Lakonishok et al. 

(1994) rapporterar liknande gynnsamma avkastningsmönster av 

värdeinvesteringsstrategierna som presenteras i deras arbete. 
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Den rapporterade mindre sensitiviteten av värdeföretagsavkastningarna till 

fallande marknadspriser kunden vara ett tecken på säkerhetsmarginalens effekt 

som nämnts tidigare. I och med att värdeföretag har en proportionellt stor 

andel materiella tillgångar av marknadsvärdet så kan dessa tillgångar handla 

som en buffert som minskar den proportionella sänkningen i marknadsvärdet.  

Resultaten tyder även på att den finansiella kvaliteten eventuellt kan förstärka 

säkerhetsmarginalseffekten. Värdeföretagen med god finansiell kvalitet visade 

mindre sjunkande priser under de sämsta åren på marknaden jämfört med 

värdeföretag med svag finansiell kvalitet. En bra finansiell kvalitet är ett tecken 

på en mindre tärande effekt på bokvärdet, vilket leder till att tillgångarna i 

företaget mindre sannolikt kommer att minska i värde. På detta vis kan 

eventuellt ett högt F-Score hindra bufferten av tillgångarna från att sjunka, 

vilket också skulle hindra marknadsvärden från att sjunka lika mycket som 

värdeföretagen av dålig finansiell kvalitet.    

7.2. Finansiell kvalitet och B/M-effekten 

Resultaten i arbetet tyder på att finansiell kvalitet  inte kan förklara B/M-

effekten. Då finansiell kvalitet  är mätt med F-Score så kan inte skillnader i 

finansiell kvalitet påverka B/M-talets påverkan på avkastningar. Ifall 

avkastningsskillnaderna mellan värdeföretag och tillväxtföretag skulle ha varit 

klart beroende på till vilken grupp av finansiell kvalitet företagen tillhörde, så 

skulle detta ha tytt på att värdepremiet uppstår, åtminstone till stora delar från 

att tillväxtföretag skulle vara speciellt känsliga till signaler på dålig finansiell 

kvalitet. Alternativt kunde den finansiella kvaliteten även ha visat sig vara den 

drivande kraften bland värdeföretagsgruppens positiva avkastningar.  Om 

företagen i VärdeSälj-portföljen klart underpresterat TillväxtKöp-portföljen 

skulle även detta ha tytt på att B/M-effekten skulle vara klart beroende på den 

finansiella kvaliteten av företag. Resultaten tyder dock på att finansiell kvalitet 

inte kan förklara B/M-effekten utan dessa variabler påverkar avkastningar 

oberoende av varandra.  

Avkastningsskillnaderna mellan olika nivåer av finansiell kvalitet visar sig 

enligt resultaten vara relativt konstanta inom varje B/M-grupp. Det finns dock 

en avvägning mellan finansiell kvalitet och B/M-talet då nivån av finansiell 

kvalitet visat sig ha en relativt stark förklarande kraft på avkastningarna.  
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7.3. F-Scores förklaringskraft 

B/M-talets förklaringskraft visade sig vara robust över olika storleksgrupper 

och under olika tidsperioder av den totala sampelperioden. På grund av att  F-

Scores effekt mättes med hjälp av dummyvariabler,  så var effekten av finansiell 

kvalitet inte lika robust över de mindre sampelindelningarna. Piotroski (2000) 

varnar i sin undersökning för att F-Score eventuellt kan vara underkastad ett 

data snooping-bias. Resultaten från det färskaste samplet mellan 2000 och 

2008 tyder dock på att sannolikheten att F-Scores förklarande kraft skulle 

drivas av detta bias kan anses vara liten. Resultaten från  regressionen tyder på 

att F-Score relativt starkt förklarar avkastningarna även för observationer efter 

att Piotroskis artikel publicerats. Detta skulle också tyda på att utnyttjandet av 

Piotroskis forskningsresultat från och med år 2000 kunde ha visat sig vara 

relativt lönsamt.  

Undersökningen i detta arbete finner dock inte en lika stark förklaringskraft av 

F-Score som i Piotroskis artikel. Piotroski rapporterade en underavkastning av 

de allra sämsta värdeföretagen på ca -9 % p.a. I denna undersökning har dock 

inte de sämsta företagen i värdeföretagsgruppen signifikant negativa 

marknadsjusterade avkastningar. Som väntat så har dock de allra sämsta 

tillväxtföretagen skarpt negativa avkastningar. Orsakerna till dessa avvikande 

resultat kan bero på att detta sampel är från en sampelperiod som är mycket 

olik till sin karakter än Piotroskis sampel period. I detta sampel finns både 

avkastningar under IT-bubblan och den nyliga finanskrisen. Då hela 

värdeföretagsgruppen visat sig ha gynnsamma egenskaper under 

lågkonjunkturer kan detta leda till att under denna period så har hel a 

värdeföretagsgruppen presterat relativt bra i jämförelse till Piotroskis 

sampelperiod. Som det framgår i subsampelregressionen med åren 1981 till 

1999 så har värdeföretagsgruppen större skillnader mellan grupperna av 

finansiell kvalitet, vilket stöder detta antagande. Skillnaden mellan resultaten 

kan dock även uppkomma från att denna studie använt 0, 1 och 2 F-Scorepoäng 

för att identifiera låg finansiell kvalitet, då Piotroskis studie använt bara 

poängen 0 och 1.  

Resultaten i undersökningen visar även att strategin som Piotroski (2000) 

föreslår, som går ut på att sälja kort finansiellt svaga värdeföretag, kan leda till 
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underavkastningar. Kortsäljning är speciellt riskabelt i värdeföretagsgrupper 

som redan har ett lågt marknadsvärde. Från effekten av säkerhetsmarginalen 

kan dessa företag vara tröga att sjunka i marknadsvärde, men eventuella goda 

nyheter kan höja marknadsvärdet markant. Kortsäljning har även en ma ximum 

förväntad avkastning på 100 %, det vill säga att företaget blir värdelöst, men 

maximum förlusten är så gått som oändlig. I denna bemärkelse är det inte 

effektivt att sälja kort finansiellt svaga värdeföretag vars marknadsvärde består 

till en stor del av materiella tillgångar, utan snarare finansiellt svaga 

tillväxtföretag. De presenterade resultaten i arbetet stöder detta. 

7.4. Värde och Risk 

Både ett högt B/M-tal och en bra finansiell kvalitet visar  sig signifikant höja de 

förväntade avkastningarna i samplet. Riskerna som studeras i arbetet kan inte 

förklara dessa överavkastningar och resultaten tyder snarare på att portföljerna 

som överpresterat är mindre riskfyllda och portföljerna som underpresterat är 

mera riskfyllda jämfört med varandra. Detta menar dock inte att resultaten 

erbjuder bevis som förkastar den effektiva marknadshypotesen. Resultaten 

tyder endast på att risken av finansiellt trångmål (F-Score), systematisk 

marknadsrisk enligt state pricing metodologin eller obetingade beta-estimat 

inte kan förklara avkastningarna.  

Det finns dock en mängd andra risker som inte tagits i beaktande i 

undersökningen. Om vi rangordnar marknaden enligt B/M-talet och ser på 

individuella företag med de högsta multiplarna, så är det inte överraskande att  

de flesta av dessa företagen undergår någon speciell situation som gör den låga 

värderingen tänkbar. Det kan handla om politiska risker som till exempel 

pågående ändringar i en lagstiftning som kan förväntas drabba företagets 

framtida kassaflöden om lagen godkändes. Det kan även handla om att ett 

företags största kund lider av finansiella svårigheter och ifall kunden går under 

så kommer företaget att mista största delen av sina inkomster. Det kan även 

handla om att ett företag blivit stämt, som till exempel de amerikanska 

tobaksföretagen på 80- och 90-talet, eller också att företaget blivit beskyllt för 

bokföringsbedrägeri, vilket medför att investerarna inte kan lita på de 

rapporterade bokslutssiffrorna. Det är också typiskt att ett värdeföretags 

framtida rörelse och lönsamhet har visat sig osäkra pågrund av misslyckade 
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strategier eller ökad konkurrens. Dylika specialsituationer eller mera allmänna 

problem med rörelsen medför alla en hög osäkerhet på framtida avkastningar 

och investerare kräver högre ersättning för att investera i företagen.  

Fastän de unika riskerna som beskrivs ovan kan förklara varför företagen är 

lågt prissatta individuellt, så är dessa risker dock inte systematiska då de 

osannolikt korrelerar med varandra. Det är osannolikt att ett politiskt beslut 

som påverkar ett företag skulle även påverka någon av de resterande företagens 

unika risker som kan orsaka den låga värderingen. Förutom seriösa problem 

med rörelsen så korrelerar dylika risker sällan heller med 

marknadsfluktuationer då till exempel beslutet av en rättegång inte kan antas 

bli påverkad av marknadsfluktuationerna.  

Resultaten i arbetet visar dock relativt konstanta överprestationer av 

VärdeKöp-portföljen. Resultaten skulle tyda på att dessa unika risker 

eventuellt är övervärderade. Enligt Markowitz (1952) är systematisk risk den 

enda risken som en investerare borde kompenseras för då icke-systematisk risk 

går att diversifiera. Som ett exempel kan nämnas försäkringsindustrin där 

försäkringar för unika risker polas ihop och rimliga premier kan åstadkommas 

fastän försäkringspremierna, om det handlade om individuella risker, skulle 

vara rejält underprissatta. Fastän höga B/M-tal kan estimera dessa unika risker 

så kan överavkastningarna i värdeföretagsgruppen eventuellt uppstå från att 

dessa risker går att diversifiera bort för att skapa överavkastningar. Den 

observerade effekten av finansiell kvalitet  skulle även stöda detta då det är 

mera sannolikt att företag med bra finansiell kvalitet bättre kan överleva dessa 

specialsituationer även då den fruktade utkomsten av dessa situationer skulle 

realiseras. Företag som redan lider av svag finansiell kvalitet kunde därmed 

förväntas lida mera av en negativ specialsituation som höjer den observerade 

risken av företag om den skulle realiseras.  

Det ovannämnda skulle dock förklara den eventuella orsaken till varför höga 

B/M-tal och god finansiell kvalitet skulle förutspå överavkastningar. 

Förklaringen kan inte förklara de negativa avkastningarna i tillväxtgruppen.  

Fastän vi inte helt kan utesluta riskförklaringen till värdepremiet med hjälp av 

studiens resultat så stöder dock riskanalyserna felprissättningshypotesen. 

Dessa effekter var även mindre i de större företagen på marknaden, vilka är 
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förväntat effektivare prissatta än mindre företag och vilket därmed ytterligare 

skulle stöda felprissättningsförklaringen. 

7.5. Relaterande till tidigare forskning 

Pågrund av ett relativt unikt datasampel är resultaten i absoluta mått inte rakt 

jämförbara med tidigare forskning. I detta sampel skulle avkastningsdata tyda 

på att avkastningarna (jämvägda) på alla publikt handlade företagsaktier på 

U.S.A. marknaden (både OTC och börsnoterade priser) skulle ha avkastat i 

genomsnitt 0 % per år under perioden 1982 – 2010. Genom en mera rigorös 

kontrollering för OTC-priserna i samplet kunde dock även dessa resultat 

jämföras med bättre med tidigare forskning.  

Sambanden mellan de studerade variablerna och dessas påverkningar på 

avkastningsbeteendet av tillväxt- och värdeföretagsaktier är dock relativt 

jämförbart med tidigare studier. I det totala samplet visar F-Score ha en 

mindre uppenbar effekt på avkastningar i värdeföretagsgruppen jämfört med 

Piotroski (2000). I data före år 2000 visar dock F-Score ha en större påverkan 

på avkastningsdifferensen mellan god och dålig finansiell kvalitet bland 

värdeföretag, vilket också är mera i enlighet med Piotroskis (2000) 

undersökning. Jämfört med Griffin & Lemmon (2003) som studerat både 

tillväxt- och värdeföretags avkastningar i olika grupper av finansiell kvalitet 

(mätt med O-Score) så är resultaten liknande, men jag finner inte bevis på att 

avkastningsskillnaderna mellan tillväxt- och värdeföretag med svag finansiell 

kvalitet skulle vara uppenbart större än avkastningsskillnaderna i grupperna 

med god finansiell kvalitet.     

Värdeföretagens motcykliska avkastningsprestation är i enlighet med 

Lakonishok et al. (1994), men denna motcyklighet tycks vara starkare i 

värdeföretag av god finansiell kvalitet och är svagare i värdeföretag med dålig 

finansiell kvalitet. Lakonishok & Chan (2004) hävdar att deras undersökningar 

och tidigare forskningar som behandlar värdeanomalin inte ger upphov till 

bevis på att de empiriska överprestationerna av värdestrategier skulle uppstå  

av en rationell prisformation som bestäms av risk. Kontrolleringen av finansiell 

kvalitet i detta arbete förstärker deras antaganden då 1) värdeföretagen med 

god finansiell kvalitet driver överavkastningarna bland värdeföretag och 

tillväxtföretagen med dålig finansiell kvalitet driver underavkastningarna 
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bland tillväxtföretag och 2) den bäst presterande portföljen (VärdeKöp) 

uppvisar de minsta avkastningsrelaterade riskerna (volatilitet, beta och 

konjunktursensitivitet)och den värst presterande portföljen (TillväxtSälj) 

uppvisar de största avkastningsrelaterade riskerna.     

 

7.6. Kritik mot egen studie 

Undersökningen är underkastad vissa problem som leder till att resultaten i 

studien kan kritiseras. Fastän samplet är relativt täckande så har brist på data 

lett till att subsamplen som studerats i arbetet inte lyckas robust stöda de 

presenterade resultaten i arbetet. På grund av mängden av observationer har 

även indelningen på olika nivåer av finansiell kvalitet blivit relativt 

asymmetrisk. Då en så liten del av det totala samplet haft F-Score poäng på 0 

eller 1 så har även företag med 2 poäng på F-Score inkluderats i gruppen med 

svag finansiell kvalitet. Detta kan leda till att den egentliga effekten av dålig 

finansiell kvalitet i enlighet med Piotroskis (2000) studie  underestimerats i 

undersökningen.  

Datasamplet som använts i regressionsanalysen är icke-normalfördelat i alla 

variabler. Regressionsmodellen som används i arbetet antar att speciellt den 

beroende variabeln i regressionen är normalfördelad. Fastän aktieavkastningar 

teoretiskt kan antas vara asymptotiskt normalfördelade, så kan dessa 

ogynnsamma sampelegenskaper orsaka att signifikanserna av variablerna är 

överdrivna. Samplet i studien är inte manipulerat för att öka gynnsamma 

sampelegenskaper. Om till exempel fler uteliggare i samplet uteslutits för att 

erhålla mer normalfördelade observationer,  så skulle även relevant information 

uteslutas då uteliggare är frekventa i finansiella tidserier i verkligheten. Genom 

en omspecificering av metoden kunde dock mera valida slutsatser dras av 

variablernas förklaringskrafter. De ytterst signifikanta  koefficienterna tyder 

dock på att sambanden mellan de förklarande variablerna och beroende 

variabeln existerar. 

Fastän F-Score är teoretiskt ett relativt bra estimat på finansiell kvalitet så 

tillämpar sig denna variabel teoretiskt sett bättre för att mäta finans iell kvalitet 

i värdeföretag. I värdeföretag är till exempel en aktieemission en klart mera 
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negativ signal av finansiell kvalitet jämfört med tillväxtföretag. Då värdeföretag 

som ger ut aktier då marknadsvärdet redan är lågt , så är detta en mycket dyr 

finansieringsform och signalerar på detta vis att företaget mest sannolikt är 

tvunget att välja denna typ av finansiering. I tillväxtföretag kan detta dock 

signalera ledningens utnyttjande av ett högt marknadspris, vilket inte 

signalerar dålig finansiell kvalitet. Signalerna från kassaflöden är inte heller 

lika tydliga i denna grupp. Tillväxtföretag är ofta växande företag och kan ha 

höga multiplar fastän de inte börjat generera en omsättning och 

kostnadsstruktur som de förväntas nå i framtiden. I denna bemärkelse kan F-

Score överestimera den dåliga finansiella kvaliteten i dessa företag. F -Score har 

dock tio signaler och bara de högsta och lägsta poängen används i studien för 

att signalera hög eller låg finansiell kvalitet. Detta torde minska risken för 

felspecificering av den finansiella kvaliteten av företagen och tycks även, 

oavsett orsaken, lyckas förklara en del av avkastningarna. 

Valet av data och inkluderingen av OTC-priser medför även vissa problem. 

Fastän inkluderingen av OTC-priser minskar det eventuella avlistningsbiaset 

och ger insyner på investeringsklimatet utanför de största aktiebörserna så kan 

dessa även snedvrida resultaten. Fastän alla dessa företag är  publika bolag så 

kan eventuellt dålig likviditet och stora skillnader mellan köp- och sälj-priser 

medföra att prisinformationen inte fullt representerar verkligheten under de 

observerade tidpunkterna. Vissa informationsasymmetrier i OTC-aktier kan 

även leda till att informationskostnader överstigit förväntade överavkastningar 

av bokslutsanalys och därmed skulle överavkastningarna av speciellt god 

finansiell kvalitet endast representera dessa informationskostnader. Till de 

delar som studien följer Piotroskis(2000) metod stöds dock resultaten av 

Piotroskis studie. Resultaten av konjunkturanalysen stöds även av Lakonishok 

et al. (1994). Detta torde minska misstankarna om att OTC-priserna skulle vara 

den drivande faktorn av studiens resultat.  

7.7. Förslag till fortsatta studier 

Finansiell kvalitet mätt med F-Score tycks kunna differentiera kommande 

vinnare och kommande förlorare bland olika grupper av B/M-tal. Detta skulle 

tyda på att komponenterna i F-Score kan förutspå åtminstone någon av 

komponenterna i marknadsvärdet, det vill säga förväntad lönsamhet, f örväntad 
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tillväxt eller förväntad kapitalkostnad (risk). Vetenskapen om vilka av dessa 

komponenter som F-Score kan förutspå, kunde eventuellt ge insyner även om 

B/M-effekten och prissättningsmekanismen på finansiella marknader. Om F-

Score till exempel kan förutspå kommande lönsamhet eller tillväxt skulle detta 

tyda på att marknaden underreagerar till positiva bokslutssignaler. Om dock F -

Score förutspår den kommande kapitalkostanden, det vill säga 

avkastningskravet och risken, så kunde detta tyda på att marknaden 

underestimerar (överestimerar) riskerna i företag med låga (höga) B/M -tal. 

Strategin som presenteras i studien kunde eventuellt förädlas för att kunna 

valideras samt användas som riktlinje i aktuella investeringsbeslut.  För att 

strategin skall kunna förväntas ge en bättre riskjusterad avkastning så borde 

prisen kunna med säkerhet ha varit erhållna under tiden av porföljformationen 

och vid tidpunkten av dispositionen av aktierna. Dessutom borde bokslutstalen 

vara allmänt kända och kostfritt erhållbara av allmänheten under 

portföljformationstidpunkten. I enighet med Fama (1991) så borde 

överavkastningarna av en strategi överskrida marginalkostnaden för 

erhållandet av dessa avkastningar för att kunna anses som överavkastningar. 

Med en mera rigorös analys som även tar i beaktande skillnaden mellan 

köpkursen och säljkursen (eng. bid/ask-spread) samt handelsomsättningen 

(likviditeten) av aktierna och dessutom informationskostnaden av erhållandet 

av bokslutsinformationen så kunde man med en större säkerhet validera 

resultaten av den presenterade strategin.  

Även en teoribaserad omformulering av F-Score kunde eventuellt göra F-Score 

bättre tillämpad till att användas som mått på finansiell kvalitet på alla 

grupper av företag då den ursprungligen har formats för att estimera speciellt 

värdeföretagsgruppen. 
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8. Sammanfattning 

Studiens resultat tyder på att både B/M-talet och finansiell kvalitet, mätt med 

F-Score kan förklara kommande avkastningar. Dessa variablers förklaringskraft 

är oberoende av varandra och kontrolleringen av finansiell kvalitet påverkar 

inte B/M-effekten. Variablernas kombinationer påverkar förväntade 

avkastningar relativt linjärt, det vill säga en högre finansiell kvalitet påverkar 

förväntade avkastningar positivt för ett givet B/M-tal och vice versa.  

Värdepremiet tycks inte drivas av de testade källorna av risk. De bäst 

presterande värdeföretagen (VärdeKöp-portföljen) uppvisade den lägsta 

volatiliteten, lägsta beta-risken samt minsta sensitiviteten mot 

marknadsfluktuationer och därmed marginalnyttan av avkastningar. Företag 

med höga B/M-tal uppvisade mindre nedåtrisk (eng. downside risk) under 

lågkonjunkturer och finansiellt starka företag uppvisade i genomsnitt en 

mindre andel negativa avkastningar och mindre volatilitet. En kombinati on av 

höga B/M-multiplar och stark finansiell kvalitet uppvisade en gynnsam 

kombination av dessa variablers påverkan på de observerade riskerna. Detta 

skulle stöda felprissättningshypotesen, men kan dock inte förkasta antagandet 

om effektiva marknader. 

Strategin som presenteras för att poängtera resultaten i arbetet ger antydanden 

om att finansiell kvalitet är en viktig faktor som bör beaktas av 

värdeinvesterare. Den vinnande värdeinvesteringsstrategin överpresterade den 

naiva värdeinvesteringsstrategin med ca 12.8 % p.a. Jämfört med samplets 

likavägda avkastningar så presterade den vinnande strategin ca 15.3 %  p.a. över 

medeltalet (0 %). Den vinnande strategin presterade även 6.8 % p.a. över hela 

marknaden (Wilshire 5000) då den naiva strategin presterade ca -6 % p.a. 

under marknaden. Dessa resultat ger implikationer om att valet av företag med 

tanke på finansiell kvalitet kan differentiera mellan vinnande och förlorande 

strategier både i långa positioner av värdeföretag samt korta positioner i 

tillväxtföretag.             
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BILAGA A 

Tabell A.1.1. 

Alla Företag 1981 - 1990 
Regressioner på aktieavkastningar. Antal observationer: 8209 

Regressionsmodell 1:         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.234 0.015 -15.200 0.000 

Marknad 1.045 0.031 33.800 0.000 

LMV 0.030 0.002 12.300 0.000 

LBM 0.042 0.007 6.050 0.000 

Förklaringsgrad (R^2) 0.131       

F-test (3, 8209) = 411.4 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 2         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.229 0.016 -14.700 0.000 

Marknad 1.039 0.031 33.500 0.000 

LMV 0.029 0.002 12.000 0.000 

LBM 0.042 0.007 6.030 0.000 

dFS1 -0.056 0.023 -2.470 0.013 

dFS3 0.019 0.013 1.490 0.137 

Förklaringsgrad (R^2) 0.132       

F-test (5, 8209) = 249.5 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 3         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.233 0.015 -15.100 0.000 

Marknad 1.045 0.031 33.800 0.000 

LMV 0.030 0.002 12.200 0.000 

LBM 0.045 0.007 6.080 0.000 

DFS1* LBM -0.001 0.024 -0.048 0.962 

DFS3* LBM -0.027 0.016 -1.620 0.105 

Förklaringsgrad (R^2) 0.131       

F-test (5, 8209) = 247.5 [0.000]**     
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     Regressionsmodell 4 
    

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.234 0.018 -13.200 0.000 

Marknad 1.052 0.031 33.800 0.000 

LMV 0.028 0.002 11.500 0.000 

dBM1FS1 -0.138 0.054 -2.540 0.011 

dBM2FS1 0.009 0.049 0.182 0.855 

dBM3FS1 -0.025 0.045 -0.553 0.581 

dBM4FS1 -0.139 0.061 -2.270 0.024 

dBM5FS1 -0.061 0.042 -1.470 0.142 

dBM1FS2 -0.060 0.015 -3.950 0.000 

dBM2FS2 -0.032 0.014 -2.320 0.021 

dBM4FS2 0.019 0.013 1.520 0.129 

dBM5FS2 -0.005 0.014 -0.350 0.726 

dBM1FS3 -0.033 0.032 -1.050 0.293 

dBM2FS3 0.000 0.029 0.000 1.000 

dBM3FS3 0.023 0.029 0.779 0.436 

dBM4FS3 0.003 0.020 0.149 0.882 

dBM5FS3 0.025 0.031 0.821 0.412 

Förklaringsgrad (R^2) 0.131       

F-test(16, 8209) = 77.39 [0.000]**     

 

Tabell A.1.1. 
Alla Företag 1981 - 1990           

  B/M-Grupp1 B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 B/M-Grupp5 

F-Score-Grupp1 -0.138 0.009 -0.025 -0.139 -0.061 

F-Score-Grupp2 -0.060 -0.032 α 0.019 -0.005 

F-Score-Grupp3 -0.033 0.000 0.023 0.003 0.025 

 

  



 

 

81 

Tabell A.1.2. 

Alla Företag 1991 - 1999 
Regressioner på aktieavkastningar. Antal observationer: 15330 

Regressionsmodell 1:         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.111 0.015 -7.480 0.000 

Marknad 0.420 0.040 10.500 0.000 

LMV 0.022 0.002 9.830 0.000 

LBM 0.063 0.005 11.700 0.000 

Förklaringsgrad (R^2) 0.022       

F-test (3,15330) = 112.5 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 2         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.111 0.015 -7.470 0.000 

Marknad 0.420 0.040 10.500 0.000 

LMV 0.022 0.002 9.770 0.000 

LBM 0.063 0.005 11.700 0.000 

dFS1 -0.005 0.017 -0.273 0.785 

dFS3 0.015 0.013 1.140 0.256 

Förklaringsgrad (R^2) 0.022       

F-test (5, 15330) = 67.76 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 3         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.111 0.015 -7.480 0.000 

Marknad 0.420 0.040 10.500 0.000 

LMV 0.022 0.002 9.810 0.000 

LBM 0.065 0.006 11.300 0.000 

DFS1* LBM -0.006 0.013 -0.437 0.662 

DFS3* LBM -0.012 0.012 -1.030 0.301 

Förklaringsgrad (R^2) 0.022       

F-test (5, 15330) = 67.77 [0.000]**     
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Regressionsmodell 4         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.151 0.018 -8.400 0.000 

Marknad 0.416 0.040 10.400 0.000 

LMV 0.020 0.002 8.670 0.000 

dBM1FS1 -0.060 0.040 -1.480 0.138 

dBM2FS1 -0.067 0.041 -1.640 0.101 

dBM3FS1 0.018 0.036 0.503 0.615 

dBM4FS1 0.036 0.037 0.994 0.320 

dBM5FS1 -0.002 0.036 -0.045 0.965 

dBM1FS2 -0.080 0.015 -5.450 0.000 

dBM2FS2 -0.034 0.013 -2.550 0.011 

dBM4FS2 0.030 0.013 2.410 0.016 

dBM5FS2 0.045 0.014 3.330 0.001 

dBM1FS3 -0.057 0.033 -1.740 0.082 

dBM2FS3 0.023 0.029 0.801 0.423 

dBM3FS3 -0.004 0.026 -0.159 0.874 

dBM4FS3 0.021 0.027 0.768 0.442 

dBM5FS3 0.059 0.031 1.940 0.053 

Förklaringsgrad (R^2) 0.017       

F-test(16, 15330) = 16.87 [0.000]**     

 

Tabell A.1.2. 
Alla Företag 1991 - 1999           

  B/M-Grupp1 B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 B/M-Grupp5 

F-Score-Grupp1 -0.060 -0.067 0.018 0.036 -0.002 

F-Score-Grupp2 -0.080 -0.034 α 0.030 0.045 

F-Score-Grupp3 -0.057 0.023 -0.004 0.021 0.059 
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Tabell A.1.3. 

Alla Företag 2000 - 2008 
Regressioner på aktieavkastningar. Antal observationer: 13053 

Regressionsmodell 1:         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.039 0.016 -2.470 0.013 

Marknad 1.030 0.021 48.100 0.000 

LMV 0.012 0.002 5.110 0.000 

LBM 0.079 0.006 13.800 0.000 

Förklaringsgrad (R^2) 0.173       

F-test (3,13053) = 912.3 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 2         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.036 0.016 -2.260 0.024 

Marknad 1.030 0.021 48.100 0.000 

LMV 0.012 0.002 4.910 0.000 

LBM 0.079 0.006 13.800 0.000 

dFS1 -0.035 0.018 -1.960 0.050 

dFS3 0.025 0.014 1.760 0.078 

Förklaringsgrad (R^2) 0.174       

F-test (5, 13053) = 549.3 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 3         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.038 0.016 -2.410 0.016 

Marknad 1.030 0.021 48.100 0.000 

LMV 0.012 0.002 5.020 0.000 

LBM 0.078 0.006 13.000 0.000 

DFS1* LBM 0.019 0.015 1.230 0.218 

DFS3* LBM -0.005 0.013 -0.415 0.678 

Förklaringsgrad (R^2) 0.174       

F-test (5, 13053) = 547.9 [0.000]**     
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Regressionsmodell 4         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.081 0.019 -4.300 0.000 

Marknad 1.065 0.021 50.000 0.000 

LMV 0.008 0.002 3.540 0.000 

dBM1FS1 -0.129 0.042 -3.090 0.002 

dBM2FS1 -0.047 0.038 -1.220 0.222 

dBM3FS1 -0.008 0.039 -0.216 0.829 

dBM4FS1 -0.046 0.036 -1.270 0.205 

dBM5FS1 0.052 0.044 1.170 0.241 

dBM1FS2 -0.104 0.014 -7.430 0.000 

dBM2FS2 -0.007 0.013 -0.549 0.583 

dBM4FS2 0.045 0.013 3.510 0.001 

dBM5FS2 0.052 0.015 3.420 0.001 

dBM1FS3 -0.100 0.038 -2.610 0.009 

dBM2FS3 0.004 0.027 0.156 0.876 

dBM3FS3 0.040 0.029 1.350 0.178 

dBM4FS3 0.066 0.026 2.580 0.010 

dBM5FS3 0.087 0.036 2.440 0.015 

Förklaringsgrad (R^2) 0.167       

F-test(16, 13053) = 163 [0.000]**     

 

 

Tabell A.1.3. 
Alla Företag 2000 - 2008           

  B/M-Grupp1 B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 B/M-Grupp5 

F-Score-Grupp1 -0.129 -0.047 -0.008 -0.046 0.052 

F-Score-Grupp2 -0.104 -0.007 α 0.045 0.052 

F-Score-Grupp3 -0.100 0.004 0.040 0.066 0.087 
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BILAGA B 

Tabell B.1.1. 

Micro Cap 
Regressioner på aktieavkastningar. Antal observationer: 19143 

Regressionsmodell 1:         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.129 0.024 -5.400 0.000 

Marknad 0.863 0.028 31.000 0.000 

LMV 0.021 0.005 3.860 0.000 

LBM 0.083 0.005 17.400 0.000 

Förklaringsgrad (R^2) 0.071       

F-test (3,19143) = 489.3 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 2         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.129 0.024 -5.360 0.000 

Marknad 0.862 0.028 31.000 0.000 

LMV 0.021 0.005 3.830 0.000 

LBM 0.083 0.005 17.300 0.000 

dFS1 -0.018 0.016 -1.170 0.243 

dFS3 0.020 0.013 1.530 0.126 

Förklaringsgrad (R^2) 0.071       

F-test (5, 19143) = 294.5 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 3         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.130 0.024 -5.410 0.000 

Marknad 0.862 0.028 31.000 0.000 

LMV 0.021 0.005 3.880 0.000 

LBM 0.085 0.005 16.500 0.000 

DFS1* LBM -0.012 0.013 -0.940 0.347 

DFS3* LBM -0.008 0.013 -0.582 0.560 

Förklaringsgrad (R^2) 0.071       

F-test (5, 19143) = 293.9 [0.000]**     
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Regressionsmodell 4         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.154 0.026 -5.810 0.000 

Marknad 0.872 0.028 31.200 0.000 

LMV 0.015 0.005 2.690 0.007 

dBM1FS1 -0.091 0.037 -2.430 0.015 

dBM2FS1 -0.060 0.041 -1.460 0.144 

dBM3FS1 -0.028 0.036 -0.776 0.438 

dBM4FS1 -0.023 0.036 -0.633 0.527 

dBM5FS1 0.017 0.029 0.585 0.559 

dBM1FS2 -0.128 0.015 -8.530 0.000 

dBM2FS2 -0.035 0.014 -2.470 0.013 

dBM4FS2 0.043 0.013 3.410 0.001 

dBM5FS2 0.046 0.012 3.750 0.000 

dBM1FS3 -0.113 0.037 -3.060 0.002 

dBM2FS3 0.011 0.031 0.362 0.717 

dBM3FS3 0.009 0.031 0.272 0.786 

dBM4FS3 0.041 0.024 1.720 0.086 

dBM5FS3 0.080 0.025 3.240 0.001 

Förklaringsgrad (R^2) 0.064       

F-test(16, 19143) = 81.87 [0.000]**     

          

 

Tabell B.1.1. 
Micro Cap           

  B/M-Grupp1 B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 B/M-Grupp5 

F-Score-Grupp1 -0.091 -0.060 -0.028 -0.023 0.017 

F-Score-Grupp2 -0.128 -0.035 α 0.043 0.046 

F-Score-Grupp3 -0.113 0.011 0.009 0.041 0.080 
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Tabell B.1.2. 

Small Cap 
Regressioner på aktieavkastningar. Antal observationer: 9021 

Regressionsmodell 1:         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.223 0.070 -3.180 0.002 

Marknad 0.812 0.029 28.400 0.000 

LMV 0.036 0.011 3.210 0.001 

LBM 0.061 0.007 9.010 0.000 

Förklaringsgrad (R^2) 0.101       

F-test (3,9021) = 337.9 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 2         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.217 0.070 -3.090 0.002 

Marknad 0.811 0.029 28.400 0.000 

LMV 0.035 0.011 3.130 0.002 

LBM 0.061 0.007 8.980 0.000 

dFS1 -0.048 0.020 -2.370 0.018 

dFS3 0.029 0.015 1.990 0.046 

Förklaringsgrad (R^2) 0.102       

F-test (5, 9021) = 205.4 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 3         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.219 0.070 -3.120 0.002 

Marknad 0.812 0.029 28.400 0.000 

LMV 0.035 0.011 3.150 0.002 

LBM 0.061 0.007 8.740 0.000 

DFS1* LBM 0.022 0.020 1.130 0.259 

DFS3* LBM -0.028 0.015 -1.870 0.062 

Förklaringsgrad (R^2) 0.102       

F-test (5, 9021) = 204.4 [0.000]**     
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Regressionsmodell 4         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstat -0.256 0.072 -3.580 0.000 

Marknad 0.829 0.029 29.000 0.000 

LMV 0.033 0.011 2.910 0.004 

dBM1FS1 -0.122 0.050 -2.420 0.016 

dBM2FS1 -0.060 0.047 -1.260 0.207 

dBM3FS1 0.060 0.038 1.580 0.113 

dBM4FS1 -0.056 0.036 -1.570 0.117 

dBM5FS1 -0.094 0.050 -1.860 0.062 

dBM1FS2 -0.062 0.016 -3.950 0.000 

dBM2FS2 -0.009 0.014 -0.652 0.515 

dBM4FS2 0.038 0.013 2.960 0.003 

dBM5FS2 0.031 0.017 1.850 0.064 

dBM1FS3 -0.013 0.041 -0.322 0.747 

dBM2FS3 0.025 0.031 0.802 0.423 

dBM3FS3 0.037 0.029 1.260 0.208 

dBM4FS3 0.048 0.026 1.850 0.064 

dBM5FS3 0.039 0.037 1.050 0.292 

Förklaringsgrad (R^2) 0.097       

F-test(16, 9021) = 60.72 [0.000]**     

 

 

Tabell B.1.2. 
Small Cap           

  B/M-Grupp1 B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 B/M-Grupp5 

F-Score-Grupp1 -0.122 -0.060 0.060 -0.056 -0.094 

F-Score-Grupp2 -0.062 -0.009 α 0.038 0.031 

F-Score-Grupp3 -0.013 0.025 0.037 0.048 0.039 
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Tabell A.1.3. 

Medium Cap 
Regressioner på aktieavkastningar. Antal observationer: 5895 

Regressionsmodell 1:         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.115 0.073 -1.580 0.114 

Marknad 0.814 0.027 29.900 0.000 

LMV 0.015 0.010 1.610 0.108 

LBM 0.030 0.008 3.840 0.000 

Förklaringsgrad (R^2) 0.146       

F-test (3, 5895) = 335 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 2         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.112 0.073 -1.550 0.122 

Marknad 0.814 0.027 29.900 0.000 

LMV 0.015 0.010 1.590 0.113 

LBM 0.030 0.008 3.820 0.000 

dFS1 -0.022 0.024 -0.922 0.357 

dFS3 0.002 0.014 0.150 0.881 

Förklaringsgrad (R^2) 0.146       

F-test (5, 5895) = 201.2 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 3         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.113 0.073 -1.550 0.121 

Marknad 0.814 0.027 29.900 0.000 

LMV 0.015 0.010 1.580 0.115 

LBM 0.028 0.008 3.460 0.001 

DFS1* LBM 0.030 0.022 1.340 0.180 

DFS3* LBM 0.007 0.015 0.430 0.667 

Förklaringsgrad (R^2) 0.146       

F-test (5, 5895) = 201.8 [0.000]**     
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Regressionsmodell 4         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.125 0.074 -1.700 0.089 

Marknad 0.827 0.027 30.700 0.000 

LMV 0.014 0.010 1.480 0.138 

dBM1FS1 -0.137 0.061 -2.230 0.026 

dBM2FS1 -0.015 0.044 -0.344 0.731 

dBM3FS1 -0.027 0.044 -0.610 0.542 

dBM4FS1 0.033 0.045 0.729 0.466 

dBM5FS1 0.013 0.092 0.140 0.888 

dBM1FS2 -0.023 0.015 -1.500 0.134 

dBM2FS2 -0.026 0.013 -2.060 0.040 

dBM4FS2 0.006 0.013 0.443 0.658 

dBM5FS2 -0.007 0.020 -0.320 0.749 

dBM1FS3 -0.040 0.039 -1.040 0.299 

dBM2FS3 -0.005 0.029 -0.182 0.855 

dBM3FS3 0.025 0.024 1.050 0.292 

dBM4FS3 -0.004 0.025 -0.159 0.874 

dBM5FS3 -0.035 0.047 -0.736 0.462 

Förklaringsgrad (R^2) 0.145       

F-test(16, 5895) = 62.35 [0.000]**     

 

 

Tabell A.1.3. 
Medium Cap           

  B/M-Grupp1 B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 B/M-Grupp5 

F-Score-Grupp1 -0.137 -0.015 -0.027 0.033 0.013 

F-Score-Grupp2 -0.023 -0.026 α 0.006 -0.007 

F-Score-Grupp3 -0.040 -0.005 0.025 -0.004 -0.035 
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Tabell B.1.4. 

Large Cap 
Regressioner på aktieavkastningar. Antal observationer: 2533 

Regressionsmodell 1:         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.023 0.069 -0.326 0.744 

Marknad 0.910 0.033 27.600 0.000 

LMV 0.003 0.007 0.374 0.708 

LBM 0.034 0.010 3.240 0.001 

Förklaringsgrad (R^2) 0.243       

F-test (3,2533) = 270.9 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 2         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.025 0.069 -0.365 0.715 

Marknad 0.908 0.033 27.500 0.000 

LMV 0.003 0.007 0.354 0.723 

LBM 0.034 0.010 3.260 0.001 

dFS1 0.014 0.022 0.620 0.535 

dFS3 0.030 0.016 1.860 0.063 

Förklaringsgrad (R^2) 0.244       

F-test (5, 2533) = 163.2 [0.000]**     

 
        

Regressionsmodell 3         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstant -0.023 0.070 -0.337 0.736 

Marknad 0.908 0.033 27.400 0.000 

LMV 0.003 0.007 0.383 0.702 

LBM 0.036 0.011 3.310 0.001 

DFS1* LBM -0.003 0.017 -0.192 0.848 

DFS3* LBM -0.018 0.013 -1.410 0.160 

Förklaringsgrad (R^2) 0.244       

F-test (5, 2533) = 163 [0.000]**     
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Regressionsmodell 4         

Variabel Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstat -0.022 0.071 -0.305 0.761 

Marknad 0.925 0.033 28.100 0.000 

LMV 0.000 0.007 0.009 0.993 

dBM1FS1 -0.032 0.044 -0.735 0.462 

dBM2FS1 -0.013 0.040 -0.320 0.749 

dBM3FS1 -0.034 0.058 -0.596 0.551 

dBM4FS1 0.050 0.042 1.180 0.239 

dBM5FS1 0.070 0.064 1.090 0.276 

dBM1FS2 -0.048 0.020 -2.370 0.018 

dBM2FS2 -0.017 0.019 -0.909 0.363 

dBM4FS2 0.010 0.021 0.486 0.627 

dBM5FS2 -0.052 0.030 -1.700 0.090 

dBM1FS3 -0.019 0.032 -0.583 0.560 

dBM2FS3 0.026 0.027 0.956 0.339 

dBM3FS3 0.019 0.027 0.700 0.484 

dBM4FS3 0.004 0.051 0.078 0.938 

dBM5FS3 0.063 0.093 0.680 0.497 

Förklaringsgrad (R^2) 0.243       

F-test(16, 2533) = 50.4 [0.000]**     

 

 

Tabell B.1.4. 
Large Cap           

  B/M-Grupp1 B/M-Grupp2 B/M-Grupp3 B/M-Grupp4 B/M-Grupp5 

F-Score-Grupp1 -0.032 -0.013 -0.034 0.050 0.070 

F-Score-Grupp2 -0.048 -0.017 α 0.010 -0.052 

F-Score-Grupp3 -0.019 0.026 0.019 0.004 0.063 
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BILAGA C  

Figur C.1.1. 

     
Genomsnittliga månatliga avkastningar 

       
Figurerna nedan presenterar indexerade månatliga genomsnittliga avkastningar av Tillväxt- och Värde-portföljerna i studien. Den svärtade solida 

linjen representerar alla företag i respektive samplen. Tabellerna nedan presenterar utvecklingen av indexen med basen 100 börjande i maj 
månad.  

 

MicroCap år 1981-2008 

 
 

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
  jun jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr Maj 

TillväxtSälj 97.6 95.2 93.2 92.6 89.7 88.9 87.1 92.1 92.6 91.7 91.3 90.3 

VärdeSälj 98.9 97.5 96.4 94.4 91.1 91.7 91.7 96.1 98.4 98.5 98.9 100.3 

TillväxtKöp 98.3 95.1 93.5 91.0 87.6 87.6 86.7 89.7 89.3 87.3 87.0 88.3 

VärdeKöp 100.4 100.4 99.0 97.8 96.8 97.0 97.5 101.5 102.5 102.9 103.6 106.5 

Alla 99.7 98.1 96.8 95.7 93.2 93.2 93.5 96.9 97.4 97.1 97.1 98.2 
 
 
 

            

             SmallCap år 1981-2008 
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  jun jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr Maj 

TillväxtSälj 100.4 96.0 95.1 95.6 91.5 92.7 92.8 92.1 90.1 87.3 87.6 90.0 

VärdeSälj 97.2 97.6 95.8 90.7 89.8 90.2 90.0 88.2 86.7 87.5 89.3 89.9 

TillväxtKöp 102.7 100.6 101.6 101.3 99.4 100.4 103.5 102.8 103.0 102.7 101.6 101.7 

VärdeKöp 101.8 99.7 99.2 98.8 98.4 98.9 102.9 105.2 103.8 106.5 106.6 107.2 

Alla 100.2 98.0 97.5 96.3 94.9 96.3 98.2 98.2 97.6 98.4 99.6 100.7 

 

MediumCap år 1981-2008 

 

 
 

            

             
             
             
             

             

             

             

             

             

             
  jun jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj 

TillväxtSälj 100.4 99.5 96.0 90.4 90.7 91.2 93.2 96.7 91.4 92.3 93.1 90.4 

VärdeSälj 96.4 94.7 99.5 98.2 96.2 98.9 102.3 104.1 103.6 103.7 102.2 105.7 

TillväxtKöp 100.5 100.1 99.4 97.1 97.0 97.3 99.7 98.7 98.0 98.8 100.3 100.6 

VärdeKöp 99.7 99.2 96.7 97.0 97.3 97.8 98.5 96.2 95.2 95.8 99.4 100.5 

Alla 99.2 98.0 97.9 96.2 95.9 96.9 98.7 98.7 98.2 99.4 101.5 102.8 

             LargeCap år 1981-2008 
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  jun jul aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj 

TillväxtSälj 100.3 98.5 98.6 93.8 98.5 103.9 99.0 98.5 97.5 95.7 95.9 100.1 

VärdeSälj 103.3 105.8 103.4 104.7 100.3 97.7 101.8 103.4 106.0 107.2 114.6 109.2 

TillväxtKöp 99.2 99.4 97.8 96.4 96.8 99.0 100.3 100.1 97.8 97.4 100.0 102.0 

VärdeKöp 99.0 100.2 100.0 98.8 96.8 99.1 101.7 106.0 109.2 108.2 105.9 110.1 

Alla 99.3 98.3 97.8 95.8 95.5 96.5 97.6 97.4 96.1 97.2 99.5 100.7 
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BILAGA D 

Tabell D1.1. 

Beta-estimat för portföljerna år 1981 - 2008 
 

Tabellen visar en resultaten från en standard OLS-regression med årliga avkastningar av tillväxt- och 
värdeportföljerna. 

TillväxtSälj Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstat (alfa) -0.207 0.037 -5.57 0.000** 

Beta 1.212 0.197 6.16 0.000** 

TillväxtKöp Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstat (alfa) -0.159 0.025 -6.37 0.000** 

Beta 1.37 0.132 10.4 0.000** 

VärdeSälj Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstat (alfa) -0.105 0.039 -2.68 0.013* 

Beta 0.894 0.208 4.31 0.000** 

VärdeKöp Koefficient Standardfel t-värde  p-tal 

Konstat (alfa) -0.019 0.039 -0.482 0.634 

Beta 0.799 0.204 3.92 0.000** 

 


