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Sammandrag: 

I denna avhandling undersöks om momentumeffekten kan utnyttjas av småsparare på 
den finska marknaden. Datamaterialet som används sträcker sig från 1990 till 2019 
och innefattar alla företag som varit aktiva på OMX Helsingfors någon gång under 
denna tidsperiod. 

I undersökningen skapas momentumportföljer genom att ta långa positioner i de 
aktier som presterat bäst under sorteringsperioden. Undersökningen omfattar enbart 
vinnarsidan av momentumeffekten, för att undvika likviditetsproblem som kan uppstå 
vid blankning. I alla undersökta portföljer används en sorteringsperiod på fem 
månader och en skipperiod på en månad, det vill säga en total portföljformningsperiod 
på sex månader. Momentumportföljerna byggs upp med sju olika aktiemängder från 
1 till 20 aktier, sju olika innehavsperioder från 1 till 24 månader och fem olika 
startkapital från 5 000 € till 90 000 €. Detta ger totalt 245 undersökta 
portföljkombinationer. Som transaktionskostnader används courtage enligt Nordnets 
prislista. 

Resultaten antyder att det finns en momentumeffekt som överlever 
transaktionskostnader och kan utnyttjas av småsparare. Den momentumstrategi som 
presterar bäst över hela tidsperioden är en strategi med sex månaders innehavsperiod. 
En sådan strategi ger överavkastningar som är signifikanta på 5% nivå redan vid ett 
startkapital på 5 000 €. Med en aktieportfölj bestående av sju aktier ger en sådan 
strategi en överavkastning på över 1.30% oberoende av startkapitalets storlek över hela 
den undersökta tidsperioden. 

Resultaten i denna avhandling stöder hypotesen om en momentumeffekt på den finska 
marknaden. Dock kan inga absoluta slutsatser dras. 

Nyckelord: Momentum, momentumeffekten, småsparare, transaktionskostnader, 

vinnarportfölj, anomali 
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1 INLEDNING 

Målet för investerare är ofta att försöka prestera bättre än marknaden, att hitta en 

strategi som slår alla andra. Om hypotesen om effektiva marknader, som formulerades i 

och med Fama (1970), är sann borde sådana strategier inte kunna förekomma på en 

effektiv marknad. Med effektiv marknad menas en marknad där priset alltid helt och 

hållet avspeglar den information som finns om en tillgång. Om detta antagande är sant 

skulle det innebära att alla aktier alltid är korrekt prissatta, vilket i sin tur skulle 

eliminera alla motiv att syssla med teknisk eller fundamental analys. 

En stor utmaning till hypotesen om effektiva marknader kom när Jegadeesh och Titman 

(1993) presenterade sin undersökning om anomalin som idag är känd som den 

medellånga momentumeffekten. Enligt Jegadeesh & Titman är momentumeffekten en 

anomali som kan utnyttjas genom att köpa tidigare vinnare och sälja tidigare förlorare. 

Praktiskt betyder detta att man köper aktier som presterat bättre än andra aktier på 

marknaden över de senaste månaderna, och på samma sätt säljer (blankar) aktier som 

gått sämre än marknaden under samma tidsperiod. Enligt Jegadeesh & Titman kommer 

vinnarna att fortsätta att vinna, medan förlorarna kommer att fortsätta förlora över de 

följande månaderna. Denna metod kallas alltså momentumstrategi och ger i 

undersökningen upphov till signifikanta överavkastningar. 

Sedan Jegadeesh & Titman (1993) har många studier gjorts på området och bevisen för 

en momentumeffekt är många. Vissa studier söker förklaringar i den traditionella 

finansiella ekonomin medan andra föreslår behavioristiska förklaringar till effekten. 

Ännu idag har man inte kunnat enas om ett slutgiltigt svar, vilket gör att frågan 

fortfarande är lika aktuell. Om momentumeffekten är verklig utgör den ett stort hot mot 

hypotesen om effektiva marknader. Problemet med en anomali som momentumeffekten 

är att anomalier testas genom olika prissättningsmodeller. Samma 

prissättningsmodeller används även när man testar om hypotesen om effektiva 

marknader är sann. Om man hittar en anomali kan det därmed betyda att hypotesen om 

effektiva marknader kan förkastas eller att prissättningsmodellen är felaktig. 

I denna avhandling undersöks om momentumeffekten kan utnyttjas av småsparare i 

Finland. I avhandlingen undersöker man endast vinnarsidan av momentumstrategin, 

vilket innebär att man enbart köper tidigare vinnare utan att blanka tidigare förlorare. 

Resultaten antyder att det finns en momentumeffekt som överlever 

transaktionskostnader på den finska marknaden. 



 

 

2 

1.1 Problemområde 

Den finländska marknaden är en relativt liten marknad i förhållande till stora börser 

såsom till exempel New York Stock Exchange. Detta gör att marknaden inte är ett 

naturligt val för undersökningar om anomalier. Som även konstateras av Leivo (2012) är 

likviditeten på Finlands börs låg, vilket kan ha stora effekter på resultaten i sådana 

undersökningar. I Finland har därför endast ett fåtal större undersökningar gjorts om 

momentumeffekten. En sådan är Grinblatt & Keloharju (2000) som undersökte 

marknadsbeteende på finska marknaden, men kom fram till att det främst är 

sofistikerade utländska investerare som använder sig av momentumstrategier i Finland. 

Leivo (2012) undersökte momentumstrategier i kombination med värdestrategier i 

Finland. Resultaten i denna undersökning visar att användning av momentumeffekten 

ger signifikant mervärde vid marknadsuppgång, men det motsatta vid nedgång på 

marknaden. Det har även gjorts en hel del magisteravhandlingar på området, och de 

flesta finner belägg för en momentumeffekt i Finland. 

Ett annat problem inom forskningen om momentumeffekten är att de flesta 

undersökningar endast presenterar resultat som kan tillämpas på stora investerare. 

Sådana studier har så stora startkapital att transaktionskostnader inte har någon 

betydelse. Några exempel på sådana studier är Rouwenhorst (1998) och Griffin, Ji & 

Martin (2003) som båda undersöker stora geografiska områden med stora portföljer 

utan att beakta transaktionskostnader. Dessutom bortser man från begränsningar som 

en småsparare möter, till exempel de extra kostnader och begränsningar som tillkommer 

om man vill blanka aktier. Detta kombinerat med den låga likviditeten på finska 

marknaden som konstaterades tidigare, gör att det finns ett stort behov av 

undersökningar som beaktar småsparare. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om det finns lönsamma 

momentumstrategier för småsparare på den finländska börsen. 

1.3 Omfattning 

Denna undersökning undersöker momentumstrategier ur en småsparares synvinkel. 

Detta innebär att det största startkapitalet som undersöks är 90 000 €. I 

undersökningen används endast momentumstrategier som tar långa positioner, det vill 

säga strategier där man köper aktier. Detta är först och främst för att undvika 

begränsningar på grund av låg likviditet, eftersom det kan vara svårt att sälja en tidigare 
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förlorare. På detta sätt undviker man även de extra kostnader som kan tillkomma vid 

blankning. Som transaktionskostnader används courtage (avgift för orderläggning) 

enligt Nordnets prislista. Skillnaderna mellan topp och bottennoteringarna för en viss 

tidsperiod beaktas inte i transaktionskostnaderna, utan enbart stängningskursen 

används för de månatliga avkastningarna. Studien undersöker endast en portfölj per 

tidsperiod, vilket innebär att strategier med överlappande och parallella portföljer inte 

beaktas.  

Studien berör alla aktier som varit aktiva på den finländska börsen OMX Helsingfors 

någon gång under tidsperioden juli 1990 till mars 2019. För företag som har flera aktier 

listade undersöks endast de mest handlade aktierna, och för företag som har aktier på 

andra marknader undersöks endast de som finns på OMX Helsingfors. Totalt undersöks 

344 perioder med aktieavkastningar. 

I studien byggs momentumportföljer med olika variabler upp. Alla portföljer har en 

sorteringsperiod på fem månader och en skipperiod på en månad. Detta innebär alltså 

att man sorterar aktierna enligt deras prestation under fem månader och därefter hoppar 

över en månad innan man formar portföljer. Eftersom endast vinnarsidan beaktas, 

undersöks endast aktier som presterat bäst i förhållande till marknaden under 

sorteringsperioden. I studien används sju olika innehavsperioder mellan 1 och 24 

månader, fem olika startkapital mellan 5 000 € och 90 000 € och sju olika 

portföljstorlekar mellan 1 och 20 aktier. Detta innebär att studien totalt undersöker 245 

olika portföljkombinationer. 

1.4 Disposition 

Efter denna inledande del presenteras i kapitel 2 den teoretiska bakgrunden som behövs 

för undersökningen. I kapitlet diskuteras momentumeffekten, hypotesen om effektiva 

marknader och behavioristisk finansiell ekonomi. I kapitel 3 presenteras tidigare studier 

om momentumeffekten. Kapitlet presenterar både studier från olika geografiska 

marknader och olika faktorer som påverkar momentumeffekten. I slutet av kapitlet finns 

en litteraturöversikt med de studier som presenterats. I kapitel 4 presenteras den metod 

som använts i undersökningen. Här diskuteras själva genomförandet av de olika 

delundersökningar som gjorts. I kapitel 5 presenteras datamaterialet som ligger till 

grund för undersökningen. I kapitlet presenteras källor och även deskriptiv statistik. 

Kapitel 6 presenterar resultatet för hela undersökningen. En del tabeller och grafer 

presenteras i texten, men alla resultat finns även i bilagorna längst bak i avhandlingen. 
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Kapitel 7 är ett sammandrag av avhandlingen. I detta kapitel diskuteras resultaten. 

Kapitlet innehåller även en kritisk diskussion och förslag till fortsatta studier. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som behövs för att förstå 

momentumeffekten. Inledningsvis presenteras momentumeffekten och strategin som 

först användes för att upptäcka den. Därefter presenteras hypotesen om effektiva 

marknader, som använts som utgångspunkt i många tidigare studier. Efter detta 

diskuteras prissättning av tillgångar och problematiken som uppkommer när man 

försöker förutspå marknaden. Avslutningsvis presenteras som motvikt till traditionell 

finansiell ekonomi den behavioristiska finansiella ekonomin, där man även beaktar 

marknadsaktörers psykologiska aspekter. 

2.1 Momentumeffekten 

Redan på 1980-talet undersökte De Bondt & Thaler (1985) hur tidigare vinnare och 

förlorare presterade under en lång tidsperiod: upp till fem år efter att man format vinnar- 

och förlorarportföljer. Med vinnare menas aktier med högre avkastning (bättre 

prisutveckling) än andra på marknaden, medan förlorare är aktier med sämre avkastning 

än andra på marknaden. Resultaten visade att tidigare förlorare presterade signifikant 

bättre än de tidigare vinnare över en tre till fem års tidsperiod, detta trots att vinnarna 

hade högre risk. Liknande resultat publicerades senare av Lehmann (1990) som 

undersökte hur tidigare vinnare och förlorare presterade under en kort tidsperiod: en 

vecka efter formationsperioden. Lehmann hittade signifikanta bevis för att tidigare 

förlorare presterade bättre än tidigare vinnare under en tidsperiod från en vecka upp till 

en månad. Dessa två studier visar att det både på kort och lång sikt finns en tydlig 

återgångseffekt, där tidigare förlorare blir vinnare och vice versa. En sådan effekt kallas 

contrarianeffekt och innebär att man handlar aktier mot marknadstrenderna (Jegadeesh 

& Titman 1993). Förklaringen till effekterna som noterades i dessa studier konstaterades 

vara överreaktion på marknaden. Dock menade Lo & MacKinley (1990) att effekterna på 

kort sikt inte beror på överreaktion, utan på försenade prisreaktioner. 

Några år senare publicerade Jegadeesh & Titman (1993) sin undersökning Returns to 

Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Detta 

blev starten på vad som idag är känt som momentumeffekten. Jegadeesh & Titman 

undersökte, i förhållande till De Bondt & Thaler (1985) och Lehmann (1990), en 

medellång tidsperiod. Eftersom man tidigare hittat bevis för en återgång på marknaden 

för perioder upp till en månad och perioder över tre år, valde Jegadeesh & Titman att 

undersöka strategier med innehavsperioder på tre till tolv månader. Undersökningen 



 

 

6 

utfördes i USA på New York Stock Exchange (NYSE) och American Stock Exchange 

(AMEX) med aktier från 1965 till 1989. 

Jegadeesh & Titman undersökte hur tidigare prestationer på marknaden kunde förutspå 

framtida avkastningar. Detta gjordes genom att rangordna aktier på marknaden enligt 

hur de presterat ett till fyra kvartal (J månader) tidigare. När man rangordnat alla aktier 

på marknaden, delades marknaden in i tio portföljer. Därefter togs långa positioner i den 

portfölj som presterat bäst, och korta positioner i den portfölj som presterat sämst. Man 

köpte alltså tidigare vinnare och sålde tidigare förlorare. Detta innebär alltså att man 

använder nollkostnadsportföljer, det vill säga portföljer där summan av intäkterna från 

försäljningen och utgifterna från köpen är noll. Genom att hålla dessa portföljer i ett till 

fyra kvartal (K månader) kunde man därefter utläsa hur varje strategi presterat. Olika 

kombinationer av sorteringsperioder (perioden som användes för sortering) och 

innehavsperioder (perioden som aktier innehas) döptes till J-månad/K-månad 

strategier (eng. J-month/K-month strategies) beroende på värdena på J och K.  

För att undvika den kortsiktiga tillbakagången som presenterades i Lehmann (1990), 

valde man även att undersöka samma strategier men med en veckas mellanrum mellan 

sorterings- och innehavsperioden, alltså en skipperiod. Totalt testades 32 olika 

portföljstrategier. För att strategiernas startdatum inte skulle ha någon betydelse, så 

räknade man med överlappande portföljer. Detta innebär att man startade en ny portfölj 

varje månad, alltså med en innehavsperiod på tre månader skulle man vid varje tidpunkt 

inneha tre olika portföljer.  

Resultaten i Jegadeesh & Titman (1993) är väldigt tydliga. Alla portföljer som testades, 

förutom 3-månader/3-månader strategin utan en veckas mellanrum, visade signifikanta 

avkastningar. Den bästa strategin som testades var 12-månader/3-månader strategin, 

som utan veckomellanrum avkastade 1.31% per månad och med mellanrum 1.49% per 

månad. Portföljer med sex månaders formningsperiod avkastade jämnast, ca 1% per 

månad oberoende av innehavsperiod. Man tittade även närmare på 6-månader/6-

månader strategin, och kom fram till att det är vinnarportföljerna som står för största 

delen av avkastningen. Dessutom kom man fram till att avkastningen på 

nollkostnadsportföljerna inte beror på systematisk risk, utan på företagsspecifik risk. 

Man undersökte även avkastningarna 36 månader efter formationsperioden. Under de 

första tolv månaderna efter formationsperioden hade alla förutom den första månaden 

signifikanta överavkastningar. Såg man däremot på längre tidsperioder märkte man att 

hälften av överavkastningarna avtog under de två därpå följande åren. Detta är alltså 
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konsistent med både den kort- och långsiktiga återgången som beskrevs av Lehmann 

(1990) och De Bondt & Thaler (1985). Momentumeffekten som presenterades av 

Jegadeesh & Titman är ett hårt slag emot hypotesen om effektiva marknaden som 

tidigare använts som grundantagande i många studier. 

2.2 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader (eng. Efficient Market Hypothesis, härefter EMH) är 

ingen ny hypotes. En tidig uppfattning om effektiva marknader fanns redan i Gibson 

(1889) som skrev att när aktier blir offentligt tillgängliga på öppna marknader, kan det 

värde de får antas vara omdömet av den bästa vetskap som finns om dem. Fastän man 

inte då hade en klar teori om effektiva marknader, var detta en av grundtankarna som 

sedan växte vidare. 

En annan aspekt, som också grundar sig i tanken om effektiva marknader, framkom i 

Keynes (1923). Enligt Keynes belönas inte investerare på finansiella marknader för att 

veta bättre än marknaden, utan för benägenheten och viljan att bära risk. Detta 

påstående grundar sig alltså på att aktier alltid har rätt värde enligt den information som 

finns om dem, och att investerare därmed endast väljer vilken risk de tar på sig. I Cowles 

(1933) undersöktes prestationerna hos investeringsproffs på aktiemarknaden. Cowles 

konstaterade att prognosmakarna inte kunde förutspå marknaden vilket alltså stärker 

det som Keynes tidigare påstått. I Working (1934) presenterades ett resultat som kan ses 

som en tidig jämförelse med vad som senare ska komma att kallas slumpvandring (eng. 

Random Walk). Working konstaterade i sin undersökning att aktieavkastningar beter sig 

som nummer från ett lotteri och alltså kan jämföras med slumpen. 

Det var först i och med Fama (1970) som EMH fick en klar definition. I sitt arbete säger 

Fama att endast en marknad där priserna alltid helt och hållet reflekterar den 

information som finns kan kallas effektiv. Detta innebär alltså att all tillgänglig 

information alltid beaktas i aktiepriset, och att aktiepriset därför justeras med all ny 

information som kommer ut på marknaden. En grundförutsättning för denna hypotes är 

att all information skall vara tillgänglig utan kostnad för alla intressenter på marknaden 

och att alla investerare är rationella.  
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2.2.1 Olika stadier av effektivitet 

Fama drog också upp riktlinjer för olika grader av effektivitet som råder på en marknad. 

Enligt Fama (2003) och Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. (2011, s. 347–348) kan EMH 

delas in i tre olika former som presenteras nedan: svag, mellanstark och stark. 

Enligt den svaga formen av EMH reflekteras all marknadsdata redan i en akties pris, till 

exempel historiska priser och försäljningsvolymer. Detta innebär att det är meningslöst 

att försöka analysera trender och om sådana trender skulle ge information om framtida 

avkastningar, skulle de direkt utnyttjas av investerare och således ge upphov till 

prishöjningar. 

Med den mellanstarka formen av EMH menar man att aktiepriser, förutom tidigare 

nämnda information, även reflekterar all offentlig fundamental information om en 

tillgång till exempel redovisningspraxis, kvaliteten av företagsförvaltningen och 

resultatprognoser. På en sådan marknad skulle alltså fundamentalanalys vara onödig. 

 Starka formen av EMH menar att aktiepriser reflekterar all information som är relevant 

för en viss tillgång. Detta inkluderar, förutom all offentlig information, även privat 

information som besitts av till exempel insiders. Denna form av EMH är extrem och har 

av många setts som ett komplement till hypotesens olika delar, vilket bland annat 

diskuteras i Jensen (1978).  

2.2.2 Slumpvandring 

Om EMH är sann så följer marknaden naturligt en slumpvandring. I Malkiel (1973) 

definieras en slumpvandring som en rörelse som inte kan bestämmas på basis av tidigare 

information. Tillämpat på marknaden innebär detta att all analys av prisrörelser eller 

fundamentala data är fruktlös, vilket stöder det som observerades av Cowles och 

Working redan på 1930-talet. 

Orsaken till slumpvandringen är att om man kan förutspå att en aktie idag är 

underprissatt, kan den ge upphov till framtida avkastning. Investerare med denna 

information kommer då att investera i denna aktie idag och således pressa upp priset till 

den nivå den borde vara på i framtiden. Enligt EMH borde alltså information om en 

underprissatt aktie redan ingå i den information som finns för tillfället, och således 

reflekteras i priset. Om en aktie redan reflekterar all tillgänglig information, sker alla 

prisförändringar endast på basis av ny information. Ny, oförutsägbar information skapar 
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oförutsägbara prisförändringar, vilket leder till en slumpvandring. (Bodie et al. 2011, s. 

344–345) 

Slumpmässiga prisförändringar bör dock inte blandas ihop med irrationella prisnivåer. 

Om priserna är rationellt bestämda, ändras de endast vid uppkomsten av ny information. 

En slumpvandring är alltså en naturlig effekt av att priserna hela tiden avspeglar den 

senaste informationen. (Bodie et al. 2011, 344–345) 

2.2.3 Bevis emot effektiva marknader 

Efter Fama (1970) blev forskningen inom EMH snabbt väldigt omfattande. Redan året 

efter konstaterade Kemp & Reid (1971) att prisrörelserna på den brittiska börsen var 

påfallande icke-slumpmässiga. Detta skulle alltså betyda att brittiska marknaden var 

ineffektiv. Några år senare konstaterade Grossman & Stiglitz (1980) att det är omöjligt 

för en marknad att vara helt informellt effektiv. Eftersom informationssamlande är 

kostsamt, kan inte marknadspriserna reflektera all tillgänglig information. Om den 

gjorde det skulle investerare som satsar pengar på analys i så fall inte vinna något på det. 

Man menade alltså att en vettig modell måste räkna med en viss motivation för 

informationssamlande, för att någon överhuvudtaget skall sätta resurser på det. År 1985 

hittar man bevis för svag form av marknadsineffektivitet i och med att De Bondt & Thaler 

(1985) publicerar sin undersökning Does the stock market overreact?. I undersökningen 

upptäckte man att aktiepriser överreagerar på ny information. Detta anses också vara 

starten för den beteendevetenskapliga forskningen inom finansiell ekonomi kallad 

behavioristisk finansiell ekonomi (eng. Behavioral Finance), se kapitel 2.4. Dessutom 

märkte man att långsiktiga tidigare förlorare vinner över långsiktiga tidigare vinnare 

över en tidsperiod på tre till fem år. 

I Jegadeesh (1990) hittas signifikanta bevis för ett förutsägbart beteende hos 

avkastningar på värdepapper, vilket utmanar hela teorin om slumpvandring. Bara några 

år senare publicerar Jegadeesh & Titman (1993) det som kan anses vara grunden till 

teorin om den medellånga momentumeffekten. Jegadeesh & Titman märkte att man 

kunde skapa signifikanta överavkastningar genom att köpa tidigare vinnare och sälja 

tidigare förlorare. Några år senare publicerar Haugen (1995) sin bok The New Finance: 

The Case Against Efficient Markets. I boken sägs det att den initiala överreaktionen som 

skapar momentum, över tid ger upphov till en tillbakagång när marknaden upptäcker 

sitt misstag. Enligt detta påstående är marknaden alltså ineffektiv på kort sikt, men på 

längre sikt effektiv. Denna upptäckt stöddes också av De Bondt & Thalers forskning som 
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diskuterades tidigare. Chan et al. (1996) undersökte om momentumstrategin beror på 

initial underreaktion av marknaden, men kom fram till att marknaden endast reagerar 

gradvis på ny information. Även detta skulle alltså tala emot EMH. I Bernstein (1999) 

kritiseras Famas definition av EMH. Bernstein anser att marginalnyttan av att agera på 

information måste överstiga marginalkostnaden, annars skulle Wall Street och all annan 

analyserande verksamhet vara irrationell och onödig. Eftersom det alltid finns friktioner 

på marknaden kommer någon alltid att tolka något annorlunda eller se information på 

ett annat sätt, vilket kommer att leda till olika beslut. Detta behavioristiska synsätt stöder 

alltså Grossman & Stiglitz (1980). 

2.2.4 Bevis för effektiva marknader 

Fastän det finns mycket forskning emot EMH, finns det lika mycket som stöder 

hypotesen. Jensen (1978) skriver till exempel att han tycker att det inte finns några andra 

påståenden inom ekonomi som har så säkra bevis som EMH. Jensen ansåg att en 

marknad är effektiv i förhållande till en viss information om man inte kan göra vinst 

genom att handla baserat på den informationen. I sin litteraturstudie har Jensen sett på 

olika studier som gjorts om EMH, men de flesta resultat som antytt att marknaden är 

ineffektiv beror antingen på att transaktionskostnader inte beaktats eller på att 

prissättningsmodellen varit bristfällig (se mera i kapitel 2.3.2). Denna artikel hävdar 

alltså det motsatta till vad Bernstein kom fram till år 1999. I Fama (1991), som blev 

Famas andra av tre litteraturöversikter, diskuteras avkastningars förutsägbarhet. Enligt 

Fama är det största problemet inte om marknaden är effektiv eller inte, utan snarare en 

fråga om problem med en förenad hypotes (eng. Joint Hypothesis Problem), se kapitel 

2.3.4. 

En annan syn på EMH presenterades av Roll (1994), som själv testat att utnyttja olika 

ineffektiviteter på marknaden. Roll konstaterade att fastän han följt olika 

investeringsstrategier som fungerar i teorin, blev resultatet efter transaktionskostnader 

aldrig bättre än en passiv strategi. Roll menade också att marknaden kan anses effektiv 

eftersom de flesta investerare har någon form av irrationalitet, men att den stora 

mängden investerare gör att irrationaliteten diversifieras och summan kan anses 

rationell. 

År 1998 kom Fama (1998) med sin tredje litteraturöversikt. I denna undersökning 

konstaterar Fama att EMH överlever den litteratur som finns om långsiktiga 

överavkastningar. Fama menar att den över- och underreaktion som diskuteras inom 



 

 

11 

behavioristisk finansiell ekonomi endast är ett resultat av slumpen, men att dessa 

avvikelser över tid alltid korrigeras. Detta stöddes även av Rubinstein (2001) som 

undersökte några av de största bevisen emot en rationell marknad, men konstaterade att 

marknaderna är rationella. 

Malkiel (2003) analyserade också några stora händelser som skulle tala emot en effektiv 

marknad, bland annat IT-bubblan. Malkiel konstaterade att fastän marknaden är 

effektiv kan missbedömningar ske, men att sådana alltid korrigeras förr eller senare. 

Detta innebär att ingen marknadsaktör kan skapa en bättre riskjusterad avkastning än 

någon annan. Enligt detta tankesätt borde vilken portfölj som helst med slumpmässigt 

valda aktier avkasta detsamma som en annan slumpmässigt vald portfölj med jämförbar 

risk. Detta byggde han också vidare på i Malkiel (2005). I denna studie konstaterar 

Malkiel att marknaderna är effektivare än man kan tro. Om marknaderna inte vore 

effektiva skulle aktivt förvaltade tillgångar prestera mycket bättre än passivt förvaltade. 

Resultaten som presenteras visar dock att passiva indexfonder i majoriteten av fallen slår 

aktiv förvaltning på lång sikt. Denna hypotes stöds även av ekonomer som tidigare sökt 

bevis emot den effektiva marknaden såsom Benjamin Graham och till och med Warren 

Buffett, som själv slagit marknaden i över 30 år. 

En hel del kritik riktades mot EMH i samband med finanskrisen 2008. En förklaring 

som framkom i Ball (2009) är att EMH användes fel under finanskrisen: folk trodde att 

priserna reflekterade all information och investerade. Detta berodde i sin tur på att 

bankerna och kreditvärderingsinstituten dolde den verkliga risken som fanns i 

bolåneinstrumenten. Även Yen & Lee (2008) undersökte litteratur inom EMH genom 

tiderna. De kom fram till att konceptet EMH är ett mycket viktigt grundkoncept som 

används som utgångspunkt i de flesta undersökningar, och att EMH är här för att stanna. 

2.3 Prissättning av tillgångar 

Enligt Stout (2003) kan en marknad anses effektiv om priserna reagerar på information 

både snabbt och korrekt. För att åstadkomma en sådan koppling mellan information och 

värde, söker man modeller för hur marknadsaktörer använder information för att 

prissätta aktier. En sådan prissättningsmodell skapades redan på 1960-talet av Sharpe 

(1964), Lintner (1965) och Mossin (1966). Denna tidiga modell kallades Capital Asset 

Pricing Model (härefter CAPM) och beskrev förhållandet mellan risk och förväntad 

avkastning på marknaden. En känd definition av CAPM är: 

 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓], (1) 
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där 𝐸(𝑅𝑖) är den förväntade avkastningen för en tillgång och 𝑅𝑓 den riskfria räntan. 

Tillsammans kallas 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 riskpremium, det vill säga kompensationen för den risk 

man tar utöver den riskfria räntan.  𝐸(𝑅𝑚) är den förväntade avkastningen för 

marknaden, och tillsammans med den riskfria räntan kallas 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 för 

marknadspremium. Detta är alltså marknadens överavkastning i förhållande till den 

riskfria räntan. 𝛽𝑖 kallas Beta och visar en tillgångs känslighet i förhållande till 

marknaden. Normalvärdet är 1, det vill säga om 𝛽𝑖 är 1 har tillgången samma risk som 

marknaden. Är 𝛽𝑖 lägre är risken lägre och vice versa. 

CAPM är en prissättningsmodell som endast använder två kriterier: förväntad 

avkastning (riskpremium) och marknadsrisk (marknadspremium). Som man kan se i 

ekvation (1) finns ett linjärt förhållande mellan dessa två faktorer, vilket innebär att om 

risknivån höjs kräver investerare en högre avkastning (Stout, 2003). 

Om CAPM är sann borde alla investeringsmöjligheter på en marknad följa en Security 

Market Line (härefter SML), det vill säga en aktiemarknadslinje som kopplar risk till 

avkastning (Brealey, Myers & Allen 2011, s. 192–193). Detta motbevisades dock redan av 

Lintner (1965) som konstaterade att SML var plattare än den borde vara. Detta innebär 

alltså att aktier med högre risk inte ger proportionellt högre avkastning, vilket de borde 

om de skulle befinna sig på SML. 

2.3.1 Flerfaktormodeller 

En akties risk kan enligt Bodie et al. (2011, s. 320) delas upp i två delar: systematisk risk 

(marknadsrisk) som beror på makroekonomiska händelser och idiosynkratisk risk 

(företagsspecifik risk) som kan diversifieras bort i stora portföljer. Makroekonomiska 

händelser kan vara allt från inflation till ränteförändringar. Ett problem med en 

enfaktormodell som CAPM är att man indirekt antar att alla aktier har samma relativa 

känslighet i förhållande till marknadsrisken. Eftersom olika företag och aktier reagerar 

olika till olika riskfaktorer är det alltså klart att en flerfaktormodell borde ge ett bättre 

resultat än en sådan modell. 

Som ett resultat av detta byggde Fama & French (1993) vidare på CAPM, men satte till 

två andra faktorer. Denna trefaktormodell innehöll förutom marknadsfaktorn, en 

storleksfaktor och en värdefaktor. En definition av den modellen är: 

 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑏𝑠𝑆𝑀𝐵 + 𝑏𝑣𝐻𝑀𝐿, (2) 
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där man utöver CAPM har tillsatt faktorerna 𝑆𝑀𝐵 och 𝐻𝑀𝐿. 𝑆𝑀𝐵 (Small Minus Big) som 

kallas storleksfaktorn, beskriver överavkastningen för små företag i förhållande till stora 

företag. Koefficienten för storleksfaktorn är 𝑏𝑠 och anger om förhållandet till 

företagsstorlek är positivt eller negativt, det vill säga om 𝑏𝑠 är positivt avkastar små 

företag bättre än stora. 𝐻𝑀𝐿 (High Minus Low) kallas värdefaktorn och beskriver 

överavkastningen för värdeföretag, det vill säga företag som har högt bokföringsvärde i 

förhållande till marknadsvärde (Book-to-Market). Koefficienten för värdefaktorn är 𝑏𝑣, 

och precis som i tidigare fall anger en positiv koefficient att ett värdeföretag avkastar 

bättre än ett tillväxtföretag och vice versa (Bodie et al. 2011, s. 335). 

Trefaktormodellen som togs fram av Fama & French har fungerat som utgångspunkt för 

flera andra prissättningsmodeller, bland annat kompletterade Carhart (1997) modellen 

med en momentumfaktor. Den modell som kanske är mest känd från de senaste åren är 

dock Fama & French (2015) femfaktormodell. Denna modell bygger vidare på deras 

trefaktormodell, men har fått ytterligare två faktorer: en lönsamhetsfaktor och en 

investeringsfaktor. En definition på den modellen är: 

 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑏𝑠S𝑀𝐵 + 𝑏𝑣𝐻𝑀𝐿 + 𝑏𝑝𝑅𝑀𝑊 + 𝑏𝑖𝐶𝑀𝐴, (3) 

där man förutom trefaktormodellen har ytterligare två faktorer: 𝑅𝑀𝑊 och 𝐶𝑀𝐴. 𝑅𝑀𝑊 

(Robust Minus Weak) kallas lönsamhetsfaktorn och menar att företag med bättre 

operativ lönsamhet avkastar bättre. Koefficienten för lönsamhetsfaktorn är 𝑏𝑝 och är 

alltså positiv om ett företag med bra operativ lönsamhet avkastar bättre än företag med 

dåligt operativ lönsamhet. 𝐶𝑀𝐴 (Conservative Minus Aggressive) kallas 

investeringsfaktorn och beskriver överavkastningen för företag som investerar mindre, 

det vill säga företag som har mindre förändring i totala tillgångar. I detta fall anger en 

positiv koefficient 𝑏𝑖 att konservativa företag avkastar bättre än aggressivt investerande 

företag. 

Femfaktormodellen är en av de senaste modellerna som används som benchmark i 

forskning. Modellen förklarar större del av prisvariationen på marknaden än både CAPM 

och trefaktormodellen. Fastän dessa flerfaktormodeller växt fram under en lång tid finns 

det dock fortfarande en hel del kritik mot dem. Bland annat kritiserar Blitz et al. (2018) 

att femfaktormodellen fortfarande behåller samma förhållande mellan risk och 

avkastning som presenterades i CAPM. Detta trots att en hel del forskning presenterat 

bevis mot det linjära förhållandet. En annan sak man kritiserar är faktumet att man 
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fortsätter att ignorera momentumeffekten fastän den idag är allt mer accepterad som en 

prisfaktor. Dessutom fortsätter forskningen kontinuerligt att komma fram med nya 

prissättningsmodeller, vilket visar att prissättningsforskningen är långt ifrån ett 

slutgiltigt, entydigt svar. 

2.3.2 Arbitrage och irrationalitet 

Den kanske mest grundläggande principen inom kapitalmarknadsteori är tanken att 

rationella priser tar bort arbitragemöjligheter. Arbitrage innebär att man utnyttjar en 

felprissatt aktie för att få en riskfri vinst. Detta kan göras genom att en investerar köper 

en tillgång som ligger under sitt korrekta, fundamentala värde och samtidigt säljer den 

till sitt rätta värde, till exempel på två olika marknader (Bodie et al. 2011, s. 318–320). 

Arbitrageprissättningsteorin (eng. Arbitrage Pricing Theory, härefter APT) infördes först 

av Stephen Ross 1976. Teorin har tre grundtankar: avkastningar kan beskrivas med en 

faktormodell, det finns tillräckligt med investeringsmöjligheter för att diversifiera bort 

idiosynkratisk risk (företagsspecifik risk) och välfungerande aktiemarknader tillåter inte 

bestående arbitragemöjligheter (Bodie et al. 2011, s. 323–324). 

En allmän åsikt har varit att irrationella investerares handlande på marknaden snabbt 

utnyttjas av rationella marknadsaktörer, vilket korrigerar felprissättningar. Detta beror 

just på arbitragemöjligheterna som annars skulle finnas kvar. Detta händelseförlopp 

bygger på två antaganden, nämligen att:  

1. så fort värdet på en aktie avviker från sitt fundamentala värde skapas en attraktiv 

investeringsmöjlighet och, 

2. rationella investerare snappar snabbt upp denna möjlighet och utnyttjar den, 

vilket korrigerar felprissättningen. 

Enligt Barberis & Thaler (2003) kan dock det första antagandet ifrågasättas. Detta 

eftersom strategier som försöker utnyttja en felprissättning kan vara både dyra och 

riskfyllda vilket leder till att möjligheterna blir oattraktiva. Detta leder i sin tur till att 

felprissättningen får fortsätta utan att utnyttjas. Man menar alltså att begränsade 

arbitragemöjligheter kan tillåta felprissättningar på marknaden, eftersom frånvaro av en 

lönsam investeringsstrategi inte automatiskt betyder frånvaro av felprissättning. 

Detta understöds även av Shleifer & Vishny (1997). Grundtanken med arbitrage är att en 

stor mängd små investerare utnyttjar arbitragemöjligheter, vilket över tid pressar 
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priserna mot sina fundamentala värden. Dock menar Shleifer & Vishny att små 

investerare oftast inte besitter kunskaperna eller möjligheterna att utnyttja arbitrage, 

utan att det främst är stora, specialiserade fondförvaltare som utnyttjar detta. Problemet 

med stora fonder är dock att det finns agentkostnader eftersom informationen och 

finansieringen är separerad. Om en fondförvaltare märker en felprissättning och 

försöker utnyttja den, kan felprissättningen på kort sikt bli ännu värre. Detta kan 

investeraren (finansiären) tolka som bristande kompentens hos fondförvaltaren och 

kräva tillbaka sina pengar, vilket leder till att fondförvaltaren måste likvidera för tidigt. 

Enligt Shleifer & Vishny leder detta till att fondförvaltare blir allt mer konservativa ju 

mer ett pris avviker från det fundamentala värdet, det vill säga ju extremare 

felprissättningen är.  

2.3.3 Anomalier 

Enligt EMH borde man inte kunna hitta två aktier med samma risknivå men olika 

avkastningar. Detta innebär alltså att man inte borde kunna hitta någon 

investeringsstrategi som ger bättre riskjusterad avkastning än någon annan (Brealey et 

al. 2011, s. 321–323). Om man genom teknisk eller fundamental analys kan hitta sådana 

strategier som kan förutspå riskjusterade onormala avkastningar, har man hittat 

avvikelser i EMH. Dessa avvikelser kallas för marknadsanomalier (eng. Market 

Anomalies). 

Några exempel på marknadsanomalier är storleksanomalin, värdeanomalin och 

momentumanomalin. Storleksanomalin presenterades först av Banz (1981) och visade 

att företag med lägre marknadskapitalisering generellt hade högre medelavkastning än 

större firmor. Värdeanomalin som bland annat presenterades av Rosenberg, Reid & 

Lanstein (1985) och Fama & French (1992) är en annan anomali som visade att firmor 

med högt bokföringsvärde i förhållande till marknadsvärdet för eget kapital (eng. Book-

to-Market), hade en högre medelavkastning än tillväxtföretag. Momentumanomalin, 

som är huvudtemat för denna avhandling, presenterades först av Jegadeesh & Titman 

(1993). Denna studie fann att aktier med hög avkastning under ett visst antal förgående 

månader, fortsatte att ha en högre avkastning under en tid framåt och vice versa för 

förlorare.  

Ser man på storleksanomalin som först upptäcktes vid användning av CAPM, kan det 

enligt Brealey et al. (2011, s. 321–323) finnas några olika förklaringar. Först och främst 

kan det innebära att investerare kräver en extra kompensation för någon riskfaktor som 
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inte upptas av CAPM. En annan förklaring är att storleksanomalin beror på att en stor 

mängd forskare sökt mönster i stora data, vilket resulterat i mönster som kanske inte har 

några verkliga samband utan enbart är resultat av data mining. Det skulle även kunna 

vara så att man felprissatt små företag fram tills denna upptäckt av Banz (1981), eftersom 

anomalin så gott som försvunnit sedan dess. Den tredje förklaringen menar att 

storleksanomalin helt enkelt är en avvikelse från EMH, som eventuellt justeras i och med 

att den upptäcks. Som diskuterades i föregående kapitel menar Barberis & Thaler (2003) 

dock att det kan vara kostsamt och riskfyllt att utnyttja dessa avvikelser, vilket kan 

utplåna dess teoretiska överavkastning. 

Traditionell ekonomi har svårt att förklara de empiriska bevis som finns för 

marknadsanomalier. Enligt Brav & Heaton (2002) har det därför vuxit fram två olika 

förklaringar till dessa avvikelser. Enligt den första förklaringen menar man att 

investeraren inte har fullständig information om alla fundamentala faktorer på 

marknaden, vilket innebär att man inte kan ta fullt informerade beslut. Den andra 

förklaringen kritiserar istället antagandet att investerare är rationella. Detta antagande 

menar att investerare påverkas av kognitiva snedvridningar, vilket gör att man inte är 

rationella hela tiden. Detta tankesätt är grundtanken inom behavioristisk finansiell 

ekonomi (se kapitel 2.4). 

2.3.4 Gemensamt hypotesproblem 

Enligt Karell (2018) kan EMH inte testas utan en jämviktsmodell, det vill säga en 

prissättningsmodell där priset sätts så att den aggregerade efterfrågan är densamma som 

det aggregerade utbudet. En sådan modell kan till exempel vara CAPM eller någon 

flerfaktormodell. Enligt Bodie et al. (2011, s. 360) kan man inte heller utvärdera en 

anomali utan att justera den anormala avkastningen med en riskmodell, såsom till 

exempel CAPM. Detta innebär alltså att man testar två olika hypoteser med samma test, 

vilket skapar ett gemensamt hypotesproblem (eng. Joint Hypothesis Problem). Denna 

problematik diskuterades också redan av Fama (1991) där det konstaterades att 

marknadseffektiviteten inte är testbar som sådan, utan kräver en prissättningsmodell. 

En sådan prissättningsmodell ska alltså avgöra om en aktie är ”korrekt” prissatt, vilket 

ger tvetydiga svar ifall man hittar anomalier. 

Att undersöka den riskjusterade avkastningen innebär alltså att man både testar om 

marknaden är effektiv och själva riskjusteringsproceduren. Om det är så att man hittar 

en strategi som verkar ge onormala avkastningar måste man därför välja mellan att 
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avfärda EMH eller avfärda riskjusteringsmodellen, det vill säga prissättningsmodellen. 

Detta problem gör att man inte med säkerhet kan dra något entydigt svar. Eftersom 

prissättningsmodellen bygger på lösare antaganden är det oftast lättare att avfärda den, 

vilket gör att man lämnar utan slutsatser om EMH (Bodie et al. 2011, s. 360–361).  

Man kan ifrågasätta användningen av CAPM och andra prissättningsmodeller i och med 

de problem som presenterats ovan. Dessutom skriver Stout (2003) att användningen av 

CAPM utgår från att alla investerare har samma uppfattning om framtida risk och 

avkastning för en aktie. Enligt detta antagande borde alltså alla investerare dela samma 

åsikt. Stout menar dock att det inte är sant, och att om det vore så är det till exempel 

svårt att motivera varför de flesta fonder är aktivt förvaltade. 

2.4 Behavioristisk finansiell ekonomi 

Behavioristisk finansiell ekonomi (eng. Behavioral Finance, härefter BFE), alltså studier 

om investerarens beteende på marknaden, introducerades redan i början på 1980-talet i 

och med Shiller (1981). Shiller märkte i sin undersökning att aktiernas marknadspriser 

svängde mycket mera än förändringarna i dividendpolicy. Grundtanken i detta var att 

dividenderna är den fundamentala faktor som påverkar aktiepriset, alltså att alla 

framtida dividender diskonterade till dagens värde ger aktiepriset. I sin undersökning 

kom Shiller dock fram till att en prissättning baserat på framtida dividender är mycket 

jämnare än vad historiska priserna varit. Detta skulle alltså betyda att man förväntar sig 

mycket större variation i dividenderna framöver än vad det varit historiskt sätt. De Bondt 

& Thaler (1985) byggde vidare på Shillers tankar, men försökte koppla ihop 

investerarpsykologi med marknadsbeteendet. I sin studie hittade De Bondt & Thaler 

bevis för att marknaden initialt överreagerar till ny information vilket senare åtföljs av 

en tillbakagång. Denna studies ses som startskottet för vad som sedan skulle definieras 

som behavioristisk finansiell ekonomi.  

Under 1990-talet och början på 2000-talet gjordes stora framsteg inom BFE. Några 

sådana framsteg är till exempel Hong and Stein (1999) som presenterade en modell som 

förklarade initial underreaktion följt av överreaktion på marknaden och Barber and 

Odean (2001) som undersökte individuella investerare och fann stora skillnader mellan 

kön vad gäller beteende på marknaden. Under början av 2000-talet blev BFE också mera 

allmänt accepterat i och med att ett Nobelpris delades ut inom forskningsgrenen år 2001. 

Under 2010-talet trodde många att ett mål var att hitta en gemensam teori som skulle 

förena traditionell finansiell ekonomi med BFE, men i stället verkar splittringen ha blivit 
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värre (Illiashenko, 2017). Denna oenighet ses i många olika artiklar, bland annat ser 

Thaler (2015) BFE som en mera öppen version av traditionell finansiell ekonomi, medan 

Fama (2014) ser BFE som en litteraturgren med främsta uppgift att försöka motbevisa 

EMH. 

2.4.1 Definitioner 

Det finns många olika definitioner av BFE, så det är svårt att ge en entydig bild av 

begreppet. En syn på BFE som presenteras i Statman (2014) utgår ifrån de skillnader 

som teorin givit upphov till i förhållande till traditionell finansiell ekonomi. Statman 

menar att BFE expanderar det finansiella området till att innefatta mera än prissättning 

av tillgångar och effektiva marknader. BFE undersöker beteendet hos investerare och 

chefer och ser hur det påverkar beslutsfattandet. 

Thaler & Sunstein (2008) beskriver två olika typer av beslutsfattare beroende på vilken 

synvinkel man väljer: Econs är beslutsfattare så som de ses i traditionell finansiell 

ekonomi och Humans är beslutsfattare så som de ses inom BFE. Econs är rationella 

varelser som endast försöker maximera sitt personliga värde med maximal kontroll över 

riskerna. Econs är förenklade modeller av hur människans behov tillgodoses, och har 

använts som grund för traditionella finansiella modeller, så som EMH. Humans däremot 

påverkas också av psykologiska och sociala faktorer som kan anses triviala, men som 

ändå har väldigt stora konsekvenser för individens beslutsfattande. Det är dessa 

skillnader som tas fram inom BFE. 

I Bodie et al. (2011, s. 381) sägs det att BFE är en ny forskningsgren som ifrågasätter den 

första grundtanken inom EMH: nämligen att priserna är korrekta. Precis som 

diskuterades i kapitel 2.3.2, konstaterar man här att fastän priserna är fel kan det vara 

väldigt svårt att upptäcka och utnyttja dessa felprissättningar. Därför behöver inte 

avsaknaden av lönsamma investeringsstrategier automatiskt betyda att marknaden är 

effektiv. Dessutom antar BFE, där konventionella teorier antar att investeraren än 

rationell, att investeraren kanske inte är det.   

2.4.2 Behavioristiskt beslutsfattande 

Om EMH är sann innebär det att all information alltid reflekteras i aktiepriset, att alla 

investerare kan anses rationella och att avkastning endast baseras på vilken risk som tas. 

Statman (2008) anser dock att verkligheten ser annorlunda ut: den normala, irrationella 

investeraren känner inte av en förlust förrän den realiserats, det vill säga omsatts till 
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pengar. Så länge en aktie innehas finns hoppet att den ska prestera bättre, fastän man 

upplever en kraftig nedgång. Statman menar också att den normala investeraren ofta 

delar upp sin portfölj i olika delar, det vill säga man ser den inte som en enda helhet. 

Detta talar också emot rationellt beteende, eftersom en rationell investerare alltid är 

obenägen till risk och ser hela portföljen som en helhet. Detta stöds även av Shefrin & 

Statman (2000) som menar att den normala investeraren har olika mål för olika delar 

av sin portfölj, till exempel en säker del för pensionssparande och en mera riskfylld del 

som ger en chans att bli förmögen. 

Så vad är det som skiljer beslutsfattandet hos Econs från Humans? Enligt Shefrin (2002) 

är det största skillnaden att den normala investeraren använder sig av heuristiska 

metoder. Heuristiska metoder kan ses som metoder eller genvägar som investerare 

själva utvecklat genom att lära sig av sina misstag. Detta är alltså tumregler som 

investerare använder i sitt beslutsfattande för att inte behöva ta in all information som 

finns tillgänglig. Detta leder ofta till felbedömningar eller oinformerade beslut som inte 

borde uppkomma vid rationellt beslutsfattande. I Barberis & Thaler (2003) förklaras 

några av de vanligaste metoderna som leder till olika övertygelser hos investerare. Dessa 

nämns även i Bodie et al. (2011, s. 382–384). 

Den första faktor som nämns av Barberis & Thaler är överdrivet självförtroende. Med 

detta menas att investerare ofta har allt för hög tro på sitt eget omdöme. Exempel på 

detta ses till exempel i Fischhoff, Slovic & Lichtenstein (1977) som visar att händelser 

som folk tror kommer att inträffa med största sannolikhet, ofta bara händer med 80% 

säkerhet. Detsamma gäller händelser som anses helt osannolika, vilka istället händer 

med 20% sannolikhet. Liknande resultat presenteras av Barber & Odean (2001) som 

jämförde investeringsbeteende mellan kvinnor och män. Man fann att män hade mycket 

högre självförtroende när det gällde investeringar, vilket ledde till överdrivet handlande. 

Detta medförde kostnader som reducerar männens nettoavkastning med hela 2.65% där 

motsvarande siffra för kvinnor låg på endast 1.72%. Detta kan också kopplas till en annan 

faktor som nämns av Barberis & Thaler, nämligen optimism och önsketänkande. Detta 

innebär att investerare har allt för positiv syn på sin egen förmåga, till exempel anser 

90% av deltagarna i en undersökning att deras humor och körförmåga är bättre än 

medeltalet. 

Från optimism är det nära till en av de mest använda heuristiska metoderna som nämns 

i Shefrin (2002): känslomässiga beslut. Detta innebär att man låter känslorna påverka 

beslut, vilket man fann belägg för redan på 1990-talet i och med Thaler & Johnson 
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(1990). I sin undersökning märkte Thaler & Johnson att investerare som presterat bra 

under en viss tid blir mera benägna att ta på sig risk, medan det motsatta gäller för 

investerare som presterat dåligt. Detta stöddes även av Hirshleifer (2001) som menade 

att känslor och humör inverkar på en investerares benägenhet att ta på sig risk. 

En annan heuristisk metod som ofta används av investerare är representativitet. 

Representativitet innebär att man försöker uppskatta sannolikheten att ett objekt hör till 

en viss grupp, baserat på gruppens egenskaper. Representativitet är enligt Barberis & 

Thaler (2003) ofta en väldigt användbar metod men kan ge upphov till grova 

snedvridningar. Försummelse av provstorlek är ett exempel på representativitet, vilket 

innebär att man inte beaktar antalet iakttagelser när man bedömer sannolikheten för ett 

visst utfall. Detta kan till exempel innebära att man efter tio myntsinglingar fått fem 

kronor och fem klavar, vilket är lika representativt som utfallet av 1000 singlingar där 

man fått 500 kronor och 500 klavar. På grund av representativitet anser man att båda 

myntsinglingarna är lika informativa, fastän den senare har mycket starkare bevis för 

utfallet. Ett mera praktiskt exempel presenteras i De Bondt (1992) där man menar att 

investerare är mycket positivare till aktier som tidigare presterat bra, medan man är 

pessimistiska gentemot aktier som tidigare presterat dåligt. Detta kan alltså även vara en 

bidragande faktor till momentumeffekten. 

Som motpol till representativitet nämner Barberis & Thaler (2003) konservatism. 

Konservatism innebär att man trots en stark egenskap hos en grupp, misslyckas att 

uppskatta sannolikheten för en viss händelse inom gruppen. Enligt Shefrin (2002) beror 

ett sådant misslyckande på att man inte reagerar tillräckligt starkt eller snabbt på ny 

information. Ett praktiskt exempel på detta är Chan et al. (1996) som diskuterades i 

kapitel 2.2.3, där man kom fram till att marknaden endast reagerar delvis på ny 

information. En annan egenskap som investerare besitter som nämns i Shefrin (2002) 

är riskaversion. Detta innebär att man ofta tar det säkra före det osäkra, vilket kan leda 

till allt för försiktigt beslutsfattande. I Heath & Tversky (1991) påstår man att investerare 

helst håller sig till områden där de anser sig kompetenta, fastän bättre 

investeringsmöjligheter kanske existerar inom andra områden. Detta påstående stöds 

även i Barberis & Thaler (2003) som kom fram till att investerare strävar till att hålla sig 

ifrån riskfyllda investeringar. 

Vidareutvecklingar av konservatism och riskaversion är ihärdig övertygelse och 

förankring. Ihärdig övertygelse innebär att när en investerare väl format en åsikt, så 

håller man sig fast vid den allt för hårt och länge. Detta leder till att man inte sätter någon 
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vikt på att söka forskning som motbevisar sin ståndpunkt, och om man hittar sådan 

forskning är man mycket skeptisk till dess resultat. I vissa fall kan man till och med 

förvrida motbevisande forskning till att stöda sin egen ståndpunkt (Barberis & Thaler, 

2003). En variation på detta är förankring, som innebär att man oftast utgår från en viss 

referensram när man skapar sig en uppfattning. Denna utgångspunkt kan snedvrida den 

verkliga uppfattningen, vilket visas av bland annat Kahneman & Tversky (1974). 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som givit signifikanta resultat om 

momentumeffekten. Först presenteras forskning som gjorts om momentumeffekten 

runt om i världen. Efter detta diskuteras momentum i andra sammanhang än 

aktieportföljer, och därefter följer några olika faktorer som förekommit i flera av 

studierna som presenterats. Avslutningsvis presenteras förklaringar till 

momentumeffekten från två olika forskningsområden. I slutet av kapitlet hittas också en 

översikt av de studier som presenterats, i kronologisk ordning. 

3.1 Momentumeffekten i olika delar av världen 

Efter Jegadeesh & Titman (1993) som fann momentumeffekten på den amerikanska 

marknaden, började man även intressera sig för momentumeffekten på andra 

marknader. Rouwenhorst (1998) testade den europeiska marknaden genom att 

undersöka aktiedata från tolv länder mellan åren 1980 och 1995. I sin undersökning kom 

Rouwenhorst fram till att momentumeffekten existerar i alla de undersökta länderna. 

Dessutom konstaterades att momentumeffekten existerar hos både små och stora 

företag, men att effekten är starkare hos mindre företag. En annan upptäckt i 

Rouwenhorsts undersökning är att momentumavkastningarna är signifikant korrelerade 

med momentumavkastningarna i USA. Detta skulle alltså antyda att det finns en prissatt 

momentumfaktor som är gemensam mellan olika länders marknader. 

Rouwenhorst (1999) fortsätter med att undersöka momentumeffekten i 

utvecklingsländer. Resultaten visar att momentumeffekten är signifikant endast i 6 av 

20 undersökta länder. Med en innehavsperiod på 6 månader kommer man till en 

avkastning på 0.39% per månad, vilket är mindre än snittet på över 1% som 

presenterades i industriländerna. Om man räknar in transaktionskostnader och 

likviditetskostnader blir alltså stödet för momentumeffekten i de undersökta 

utvecklingsländerna obefintligt. Hameed & Yuanto (1999) fortsätter på Rouwenhorst 

linje genom att undersöka momentumeffekten på tillväxtmarknader i Asien. Man 

använde data från sex länders aktiemarknader från en tidsperiod mellan 1979 och 1994. 

Resultatet i denna undersökning visar att en obegränsad momentumstrategi misslyckas 

att skapa signifikanta avkastningar på dessa marknader. Om man däremot begränsar 

strategierna till att enbart använda de minsta 30% av företagen eller de 30% mest 

omsatta aktierna så hittar man signifikanta avkastningar. Detta antyder alltså att det 

finns ett visst förhållande mellan momentum, storlek och aktieomsättning.  
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Flera undersökningar har även utförts enbart på landnivå. Schiereck, De Bondt och 

Weber (1999) undersökte momentumeffekten i Tyskland med data från Frankfurt Stock 

Exchange mellan åren 1961 och 1991. Resultaten visar på en stark momentumeffekt, men 

inga klara kopplingar till företagsstorlek eller risk kan dras. Dock konstaterar man att 

resultaten är väldigt lika de som gjorts på NYSE. Även på den australiensiska börsen 

dokumenteras en stark och signifikant momentumeffekt av Hurn & Pavlov (2003). 

Dessutom märker man att momentumportföljer som håller sig inom en viss industri 

uppvisar ännu starkare momentumeffekter. Man hade använt data från åren 1973 till 

1998 och dessutom begränsat sig till de 200 största företagen. Orsaken till detta var för 

att mindre företag har så låg likviditet i Australien. Dessa resultat motsägs dock direkt 

av Durand, Limkriangkrai & Smith (2006) som inte alls finner någon momentumeffekt 

i Australien. Deras data sträcker sig från 1980 till 2011 och innefattar alla företag. 

Det har också gjorts flera undersökningar på global nivå. En sådan undersökning är till 

exempel Griffin, Ji & Martin (2003) som undersökte momentum i 40 olika länder värden 

över. Man kom i undersökningen fram till att momentumeffekten är stark och signifikant 

i de flesta undersökta länderna. Griffin et al. kom även fram till att det inte finns något 

samband mellan olika länders och kontinenters momentumavkastningar, vilket talar 

emot en makroekonomisk riskfaktor som orsakar momentum. Detta talar alltså emot 

vad Rouwenhorst (1998) kom fram till i sin undersökning. Ett annat resultat i 

undersökningen är att momentum inte verkar kunna förklaras av några 

makroekonomiska faktorer som kan iakttas bland de undersökta länderna. 

En annan global undersökning är Chui, Titman & Wei (2010) som undersökte hur 

momentum skilde sig mellan länder beroende på om kulturen är individualistisk eller 

kollektivistisk. I denna undersökning ingick data från 55 länder världen över under 

tidsperioden 1980 till 2003. Ett intressant resultat är att momentum verkar vara svagare 

i länder där människor är mindre individualistiska. Detta antyder alltså att investerare i 

sådana länder tar mindre egna beslut, vilket verkar vara en drivkraft för 

momentumeffekten. Fama & French (2012) kommer till liknande resultat som Chui et 

al., det vill säga en stark momentumeffekt i alla undersökta länder förutom Japan. I sin 

undersökning använde Fama & French data från 23 olika länder under tidsperioden 1989 

till 2011. Dock menar man att avsaknaden av momentumeffekten i Japan inte beror på 

kollektivism, utan på slumpen. 

Även i Finland har det gjorts en del undersökningar om momentumeffekten. Grinblatt & 

Keloharju (2000) undersökte hur beteendet på den finska börsen berodde på tidigare 



 

 

24 

prestationer. I undersökningen använde man sig av aktie- och transaktionsdata för åren 

1994–1997. Resultatet visar att de mest sofistikerade investerarna på den finska börsen 

är de utländska investerarna, ofta försäkringsbolag. Dessa stora investerare försöker ofta 

använda sig av momentumstrategier, vilket skapar bäst avkastning i Finland. Man 

kommer också fram till att de finska hushållen använder sig av contrarianstrategier, det 

vill säga man försöker köpa förlorare och sälja vinnare. Dock har sådana strategier sällan 

varit lönsamma i Finland. En mera nyligen utförd undersökning är Leivo (2012) som 

undersökte om momentum i kombination med värdestrategier gav något mervärde. 

Datat som användes är aktiedata från OMX Helsingfors mellan åren 1993 och 2009. 

Resultatet av denna undersökning visade att momentum ger mervärde om det används 

i värdeportföljer när marknaden går uppåt. Däremot är effekten motsatt när marknaden 

går neråt. Men eftersom marknaden i snitt går mera uppåt än neråt, konstaterar man att 

momentum är ett bra tillägg till vanliga värdeportföljer.  

En hel del magistersavhandlingar har också gjorts om momentum i Finland. Bland annat 

undersökte Jaakkola (2005) om momentumeffekten existerar i Finland och vilken 

inverkan handelsvolymen har på den. Datat som använts är från OMX Helsingfors 

mellan åren 1994 och 2003. Resultatet visar att momentum existerar och att det är 

positivt relaterat till handelsvolym. Dock visar resultaten också att nästan all avkastning 

kommer från förlorarsidan, vilket gör att momentumstrategier är svåra att utnyttja på 

grund av dålig likviditet och blankningsbegränsningar. Även på Hanken har det gjorts 

några magistersavhandlingar om momentumeffekten. Flemming (2017) undersökte 

momentum på den finska marknaden och Grahn (2017) undersökte momentum på den 

nordiska marknaden. Båda avhandlingarna kom fram till att en momentumeffekt 

existerar och ger signifikanta avkastningar i förhållande till marknadsindexet, men man 

går inte in på om det är vinnar- eller förlorarsidan som producerar dessa resultat. 

3.2 Momentumeffekten inom olika marknadsinstrument 

Som diskuterats tidigare har det gjorts flera undersökningar om momentum på olika 

geografiska marknader världen över, men momentumeffekten har även påvisats i andra 

sammanhang. Moskowitz & Grinblatt (1999) fann i sin undersökning en 

momentumeffekt på industrinivå. Detta industrimomentum påverkar individuellt 

momentum starkt, och man konstaterade att strategier som använder 

industrimomentum är klart starkare än strategier som baseras på individuellt 

momentum. Dessa resultat är alltså konsistenta med resultaten i Hurn & Pavlov (2003) 

som presenterades tidigare. 
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Chan, Hameed & Tong (2000) riktade i sin undersökning in sig på aktieindex och 

huruvida dessa uppvisar någon momentumeffekt. Man fann att det finns en statistiskt 

och ekonomiskt signifikant momentumeffekt hos aktieindex. Dock är denna effekt 

tydligast vid korta innehavsperioder, det vill säga under fyra veckor. Man kunde även 

konstatera att momentumeffekten blev tydligare när man implementerade sådana 

strategier på marknader som nyligen upplevt förhöjd handelsvolym.  

Menkhoff, Sarno, Schmeling & Schrimpf (2012) gick I sin undersökning bort från 

aktiemarknaden och såg istället på valutamarknaden. Även här hittades en signifikant 

momentumeffekt som kunde jämföras med den på aktiemarknaden. Detta resultat kan 

tyckas extra intressant eftersom valutamarknaden har så olika begränsningar och 

aktörer i jämförelse med aktiemarknaden. Enligt undersökningsmakarna kan resultatet 

tyda på att det finns en gemensam momentumfaktor som bidrar till effekten inom olika 

tillgångar. 

I Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) undersöker man hur momentum- och 

värdestrategier korrelerar och presterar över olika tillgångar såsom aktier, aktieindex, 

valutor, statsobligationer och terminskontrakt. I undersökningen användes globala data 

från tidsperioden 1972 till 2011. Resultaten visar att det finns ett signifikant premium för 

momentum- och värdestrategier över alla undersökta tillgångsklasser, vilket talar för en 

gemensam underliggande faktor. Dessutom finner man bevis, om än svaga, för att 

likviditet är en bidragande orsak till dessa fenomen. 

3.3 Faktorer som påverkar momentumeffekten 

Som diskuterats en hel del i tidigare delkapitel är det många faktorer som påverkar 

momentumeffekten. I denna del presenteras mera ingående några av dessa faktorer och 

studier som riktat in sig på dessa. Först diskuteras om det är vinnar- eller förlorarsidan 

som driver momentumeffekten. Därefter presenteras några studier som riktat in sig på 

hur storleken på företagen och handelsvolymen inverkar på momentumeffekten. 

Därefter presenteras marknadstrenders inverkan och till sist några studier som 

undersökt om momentumeffekten överlever transaktionskostnader. 

3.3.1 Vinnare och förlorare 

En faktor som återkommer i flera undersökningar som gjorts om momentum är om 

momentumeffekten beror mest på vinnar- eller förlorarsidan av portföljen. Av de 

undersökningar som redan presenterats menade bland annat Moskowitz & Grinblatt 
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(1999) att momentumavkastningarna främst kommer från vinnarsidan, men detta var 

främst inom industrimomentum. Däremot menar Jaakkola (2005) att 

momentumeffekten i Finland till största del drivs av förlorarsidan, vilket gör den svår att 

utnyttja. 

I Hong, Lim & Stein (2000) undersöker man hur företagsstorlek och analytikerintresse 

påverkar momentumeffekten. I undersökningen testar man även hur vinnar-, medel- 

och förlorarportföljerna presterar över olika storleksklasser, och kom fram till att största 

delen av momentumavkastningarna beror på förlorar- och medelportföljerna. Av tio 

möjliga storleksklasser uppvisar åtta klasser detta beteende. 

Ser man däremot på Daniel & Moskowitz (2016) som undersökt amerikanska aktier 

mellan 1927 och 2013 visar resultaten det motsatta. I denna undersökning avkastar 

vinnarportföljen över hela tidsperioden i snitt 15.3% per år medan förlorarportföljen 

endast avkastar -2.5% per år. Denna utklassning överstiger till och med skillnaden 

mellan aktiemarknaden och statsobligationsmarknaden. 

Flera nya studier visar dock på att både förlorar- och vinnarsidan skulle bidra med lika 

mycket. En sådan studie är till exempel Israel & Moskowitz (2013) som undersökte hur 

blankning, storlek och tidpunkt inverkade på olika investeringsstrategier. I 

undersökningen användes internationella data från 1978 till 2011. Resultaten visar att 

både vinnar- och förlorarportföljerna bidrar lika mycket till momentumeffekten. 

Dessutom konstaterar man att vart efter företagsstorleken minskar, minskar även 

påverkan av förlorarsidan. Detta talar alltså helt emot resultaten som tidigare 

presenterades av Hong, Lim & Stein (2000). Dock finner man ingen övrig koppling 

mellan momentum och företagsstorlek, så detta resultat kan bara vara ett 

sammanträffande. 

I Asness, Frazzini, Israel & Moskowitz (2014) fokuserar man på att motbevisa myter om 

momentum. Här bemöter man påståendet att ”momentumeffekten endast kan utnyttjas 

på förlorarsidan”. Bevisen man använder är data från Kenneth Frenchs databibliotek 

som sträcker sig från 1927 till 2013. Resultatet visar att båda sidor bidragit så gott som 

lika mycket till momentumeffekten om man ser på hela testperioden. Ser man på senare 

delperioder (1963–2013) har vinnarsidan till och med bidragit med mera.  

I Foltice & Langer (2015) har man testat en momentumstrategi som anpassats till 

småsparare. Detta innebär att man endast tar långa positioner (investerar i 
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vinnarportföljer) och optimerar innehavsperioden för att minimera 

transaktionskostnader. Data som används i denna undersökning är från NYSE mellan 

1991 och 2010. Även i denna studie finner man en signifikant överavkastning vid 

användning av denna ensidiga momentumstrategi. Liknande resultat finner man i 

Korajczyk & Sadka (2002) som undersöker momentum med enbart vinnarportföljer på 

den amerikanska börsen. Dessa resultat är viktiga för denna avhandling, eftersom den 

utgår från en liknande strategi. 

3.3.2 Storlek och handelsvolym 

Redan tidigare diskuterades storlek i samband med Rouwenhorst (1998). Enligt 

Rouwenhorst fanns momentumeffekten både hos stora och små företag, men var 

starkare hos mindre. Liknande resultat presenterades av Hameed & Yuanto (1999) som 

konstaterade att momentum på asiatiska tillväxtmarknader endast förekom hos små och 

aktivt handlade företag. En förklaring presenterades också tidigare av Hong, Lim & Stein 

(2000) som menade att storlek och analytikerintresse påverkar momentumeffekten. I 

deras undersökning kom man fram till att momentum och storlek hade ett negativt 

förhållande, det vill säga ju mindre företag desto större momentumeffekt. 

Detta motsägs dock helt och hållet av resultaten i Israel & Moskowitz (2013). I denna 

undersökning hittade man ingen klar koppling mellan storlek och momentum. Däremot 

noterade man att förlorarsidan i momentumportföljen fick allt mindre betydelse, ju 

mindre företagen blev. Detta understöds även av Asness, Frazzini, Israel & Moskowitz 

(2014) som igen presenterar bevis med data från Kenneth Frenchs databibliotek. Över 

hela testperioden (1927–2013) har små bolag en något högre avkastning än stora, men 

både stora och små bolag har en signifikant avkastning. Skillnaden menar man dock 

beror på att små företag är mera riskfyllda och att informationsflödet från dessa bolag är 

sämre. 

3.3.3 Transaktionskostnader 

Den kanske mest ifrågasatta faktorn när det gäller momentumeffekten är om den 

överlever transaktionskostnader. Redan i och med Jegadeesh & Titman (1993) nämnde 

man att med en 0.5% envägs transaktionskostnad gav momentumstrategin 

fortsättningsvis en årlig överavkastning på 9.29%. Detta var även fallet i deras 

upprepning av undersökningen i och med Jegadeesh & Titman (2001). 
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En undersökning som stöder Jegadeesh & Titmans resultat är Korajczyk & Sadka (2004) 

som undersökte aktier på den amerikanska börsen mellan 1967 och 1999. I sin 

undersökning fokuserade man på om momentumeffekten överlever 

transaktionskostnader, och då främst vinnarportföljen. Detta eftersom blankning ofta 

medför andra transaktionskostnader såsom dålig likviditet hos förlorare. Resultaten är 

signifikanta hos alla undersökta portföljer och visar en avkastning på mellan 1,93% och 

2.13% per månad när transaktionskostnader beaktats. Detta resultat är intressant, 

särskilt om man kombinerar det med tidigare påstående om att förlorarportföljen bidrar 

med största delen av momentumavkastningarna. Om detta vore sant skulle man förvänta 

sig att Korajczyk & Sadkas resultat inte skulle vara signifikanta. 

Ett intressant motbevis till dessa studier är Lesmond, Schill & Zhou (2004) som 

undersökte transaktionskostnaders inverkan på momentumstrategier. I denna 

undersökning användes amerikanska aktiedata från åren 1980–1998. Resultaten visar 

att de aktier som ger upphov till momentumeffekten, det vill säga extrema vinnare och 

förlorare, också är aktier som ger upphov till högst transaktionskostnader. I denna 

undersökning kommer man därför fram till att momentumstrategierna inte överlever 

transaktionskostnader. 

En annan studie som är intressant för denna avhandling är Siganos (2010) som 

undersöker om även småinvesterare kan dra nytta av momentumstrategin. I denna 

undersökning använder man sig av data från den brittiska börsen mellan åren 1988 och 

2006. Syftet med undersökningen är att testa om momentumstrategin ger signifikanta 

avkastningar även när man beaktar transaktionskostnader såsom orderkostnader, 

blankningsavgifter och likviditet. Resultatet visar att man kan skapa signifikanta 

avkastningar med en tolvmånaders momentumcykel med ett ingångskapital på minst 

£15 000 utspritt på 20 vinnare och 20 förlorare. 

Foltice & Langer (2015), som diskuterades i kapitel 3.3.1, tar Siganos (2010) 

undersökning ett steg längre. De väljer att enbart använda momentumstrategier som tar 

långa positioner (köper vinnare). Resultatet de kommer fram till liknar Siganos (2010), 

men man menar att initiala kapitalet endast behöver vara $5 000 för att skapa en 

signifikant momentumavkastning. I denna undersökning använder man sig också av 

överlappande portföljer för att diversifiera riskerna bättre genom mera frekventa 

transaktioner. Denna strategi leder i början till en förhöjd riskjusterad avkastning, men 

därefter domineras den av transaktionskostnaderna. Slutsatsen är att det finns en 
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optimal investeringsfrekvens beroende på vilket startkapital man utgår ifrån, som 

balanserar risk och transaktionskostnader.  

3.4 Förklaringar till momentumeffekten 

Det finns en hel del olika förklaringar till vad som orsakar momentum. Redan i och med 

De Bondt & Thaler (1985) och Lehmann (1990) var man överens om att orsaken till 

kortsiktig (en vecka till en månad) och långsiktig (tre till fem år) contrarianeffekt var att 

marknaden överreagerade på ny information. Detta innebär alltså på kort sikt att tidigare 

vinnare kan reagera väldigt negativt på en negativ nyhet, men återhämta sig inom en 

månad. På lång sikt innebär det att tidigare vinnare som överstigit sitt fundamentala 

värde, efter en tid söker sig tillbaka till detta fundamentala värde. 

I och med Jegadeesh & Thaler (1993) kom dock en annan förklaring till den medellånga 

momentumeffekten. I denna undersökning menade man att momentumeffekten beror 

på en initial underreaktion till ny information. Detta innebär att aktiepriset inte direkt 

reagerar helt och hållet på ny information, och därmed att en positiv trend kan pågå i 

flera år och vice versa. Detta understöds också av Chan, Jegadeesh & Lakonishok (1996) 

som undersökte hur marknaden reagerar på resultatnyheter. I undersökningen kom man 

fram till att tidigare prestationer kan förutspå stora drifter i framtida resultat. Man 

konstaterade också att aktieanalytikers prognoser reagerar väldigt trögt på ny 

information, speciellt negativ information. Detta skulle alltså antyda en marknad som 

endast reagerar gradvis på ny information. 

En annan undersökning av Hong & Stein (1999) skapar en marknadsmodell som har två 

olika aktörer: nyhetstittare (eng. newswatchers) och momentumhandlare (eng. 

momentumtraders). Enligt denna modell samlar nyhetstittaren upp privat information 

om aktier, men misslyckas med att extrahera den information som övriga aktörer på 

marknaden besitter. Detta leder till att informationen sprids endast gradvis, vilket i sin 

tur leder till en underreaktion. Detta kan momentumhandlarna då utnyttja genom att 

analysera trenderna på marknaden. Momentumhandlarnas strategier måste dock förr 

eller senare leda till en överreaktion eftersom trenderna inte kan fortsätta för alltid. 

Denna förklaring stöder alla de tidigare nämnda förklaringarna. 

De tidigare nämnda förklaringarna till momentumeffekten kan kategoriseras till 

beteendevetenskapliga bevis, alltså behavioristisk finansiell ekonomi. Det har också 

gjorts en del studier som försöker finna en rationell förklaring till momentum. En sådan 

studie är till exempel Conrad & Kaul (1998) som menade att momentumavkastningarna 
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endast är kompensation för den risk investeraren tar på sig. Enligt denna studie innebär 

momentumstrategin att man delar upp vinnare och förlorare, där vinnarna har en hög 

förväntad positiv avkastning och förlorarna har en hög förväntad negativ avkastning. 

Hög förväntad avkastning innebär högre risk, vilket även är fallet när man tar en kort 

position i förlorarna. Denna studie stöds även av Johnson (2002) som kom fram till 

liknande resultat i sin studie. Johnson försökte dock ge en mera detaljerad beskrivning 

genom att koppla de förväntade avkastningarna till tillväxthastighet, men i det stora hela 

var studierna väldigt lika. 

Som man kan förstå från all tidigare forskning som presenterats ovan, finns det lika 

många förklaringar till momentumeffekten som det finns forskare inom ämnet. 

Eftersom det råder stor oenighet mellan olika grupper av forskare presenterar denna 

avhandling enbart ett urval av förklaringar från vardera huvudgruppen: traditionell 

finansiell ekonomi och behavioristisk finansiell ekonomi. Den verkliga förklaringen är 

kanske en kombination av dessa, men eftersom avhandlingens syfte inte är att undersöka 

orsaken till momentumeffekten dras inga slutsatser. 

3.5 Litteraturöversikt 

Nedan presenteras en översikt av alla studier som diskuterats i detta kapitel. Studierna 

presenteras i kronologisk ordning och kan därför avvika från den ordning de 

presenterats tidigare i kapitlet. Ett sammandrag med de viktigaste resultaten finns för 

varje studie. 

Tabell 1  Litteraturöversikt 

Översikt över alla studier som diskuterats i kapitel 3. Studierna presenteras i kronologisk ordning. 
För varje studie presenteras även ett sammandrag över de viktigaste resultaten för denna 
avhandling. 

Årtal Författare Sammandrag    

1985 De Bondt & Thaler Fann att tidigare förlorare presterade signifikant bättre 

än tidigare vinnare över en tre till fem års period. 

Menade att marknaden överreagerar på ny 

information. Ses som starten för behavioristisk 

finansiell ekonomi.    

1990 Lehmann Visade att tidigare förlorare presterade signifikant 

bättre än tidigare vinnare från en vecka upp till en 

månad efter formationsperioden. Detta är idag känt 

som contrarianeffekt.    
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1990 Lo & MacKinley Menade att effekterna på kort sikt som presenterats av 

Lehmann inte berodde på överreaktion utan på 

försenade reaktioner.    

1993 Jegadeesh & Titman Hittade den medellånga momentumeffekten, där 

tidigare vinnare presterar bättre än tidigare förlorare 

över en tidsperiod från ett kvartal upp till tre år efter 

formationsperioden.    

1996 Chan, Jegadeesh & 
Lakanishok 

Visade att marknaden reagerar väldigt trögt på ny 

information och att tidigare prestationer kan förutspå 

stora framtida resultatdrifter.    

1998 Conrad & Kaul Menade att momentumeffekten har en rationell 

förklaring: endast kompensation för den risk man tar. 

Tidigare vinnare och förlorare har stora förväntade 

avkastningar och har därmed högre risk.    

1998 Rouwenhorst Hittade momentumeffekten hos europeiska företag. 

Menade att effekten är starkare hos små företag och att 

det finns en korrelation till momentumavkastningarna i 

USA.    

1999 Hameed & Yuanto Undersökte momentumeffekten på tillväxtmarknader i 

Asien. Fann endast signifikanta 

momentumavkastningar om man begränsade sig till 

små och likvida företag.    

1999 Hong & Stein Presenterade en modell med "nyhetstittare" och 

"momentumhandlare" som visade på initial 

underreaktion följt av överreaktion på marknaden.    

1999 Moskowitz & 
Grinblatt 

Fann en industriell momentumeffekt som är starkare 

än momentumeffekten för individuella aktier.    

1999 Rouwenhorst Undersökte momentumeffekten i 20 utvecklingsländer, 

men fann endast svaga bevis i sex av dessa.    

1999 Schiereck, De Bondt 
& Weber 

Fann en stark momentumeffekt på Frankfurt Stock 

Exchange. Dock fann man ingen koppling till 

företagsstorlek eller risk.    

2000 Chan, Hameed & 
Tong 

Fann en momentumeffekt hos aktieindex, men endast 

med innehavsperioder under en månad. Man fann även 

en starkare effekt på mera likvida marknader.    
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2000 Grinblatt & 
Keloharju 

Undersökte beteendet på den finska marknaden och 

noterade att sofistikerade utländska investerare 

använder sig av momentumstrategier.    

2000 Hong, Lim & Stein Undersökte hur företagsstorlek och analytikerintresse 

inverkar på momentumeffekten. Noterade även att 

förlorarsida påverkar momentumeffekten starkare.    

2001 Jegadeesh & Titman Gjorde om undersökningen från 1993 för att se om det 

endast berodde på tillfälligheter, men kom fram till 

samma resultat.    

2002 Johnson En undersökning liknande Conrad och Kaul men med 

kopplingar till tillväxthastighet. Men resultaten är lika: 

en rationell förklaring till momentumeffekten.    

2002 Korajczyk & Sadka Testade om momentumeffekten överlever 

transaktionskostnader. Man använde även endast 

vinnarportföljer, men fann likväl starka bevis för 

momentumeffekten.    

2003 Griffin, Ji & Martin En globalundersökning som fann en stark 

momentumeffekt i de flesta av de 40 undersökta 

länderna. Hittade däremot ingen koppling mellan olika 

länders momentumavkastningar.    

2003 Hurn & Pavlov Fann en stark momentumeffekt på den australiensiska 

marknaden. Hittade även belägg för ett 

industrimomentum.    

2004 Lesmon, Schill & 
Zhou 

Undersökte om momentumeffekten överlever 

transaktionskostnader på den amerikanska 

marknaden. Noterade att vinnare och förlorare oftast 

har högst transaktionskostnader, och därmed inte 

överlever dessa.    

2005 Jaakkola Fann en stark momentumeffekt på den finska 

marknaden, men mest driven av förlorarsidan.    

2006 Durand, 
Limkriangkrai & 
Smith 

Hittade ingen momentumeffekt i Australien, vilket talar 

emot Hurn och Pavlov. 
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2010 Chui, Titman & Wei Undersökte om det är någon skillnad mellan 

individualistiska och kollektivistiska kulturer. Fann att 

momentumeffekten är starkare i mera individualistiska 

länder.    

2010 Siganos Undersökte om småinvesterare kan dra nytta av 

momentumeffekten på brittiska marknaden. Fann 

starka bevis redan vid ett startkapital på £15 000, med 

både vinnare och förlorare.    

2012 Fama & French En annan global undersökning som fann starka bevis 

för momentumeffekten i alla undersökta länder 

förutom Japan.    

2012 Leivo Undersökte momentumstrategier i kombination med 

värdestrategier på den finska marknaden. Fann att 

momentumstrategier gav ett signifikant mervärde när 

marknaden går uppåt, men det motsatta vid nedgång.    

2012 Menkhoff, Sarno, 
Schmeling & 
Schrimpf 

Hittade en stark momentumeffekt på 

valutamarknaden. Menade också att det kan finnas en 

gemensam momentumfaktor som sträcker sig över 

olika tillgångar.    

2013 Asness, Moskowitz & 
Pederson 

Fann starka momentumeffekter över tillgångar såsom 

aktier, statsobligation, valutor och terminer. Hittade 

också en viss positiv korrelation till likviditet.    

2013 Israel & Moskowitz Fann att både vinnar- och förlorarsidan bidrar lika 

mycket till momentumeffekten. Visade också att ju 

mindre storlek ett företag har, desto mindre effekt har 

förlorarsidan.    

2014 Asness, Frazzini, 
Israel & Moskowitz 

Motbevisade myter om momentum, bland annat att 

endast förlorarsidan kan utnyttja effekten och att 

endast små företag uppvisar en stark momentumeffekt.    

2015 Foltice & Langer Testade om småsparare kan utnyttja 

momentumeffekten på amerikanska marknaden. 

Hittade starka bevis för en ensidig momentumeffekt 

redan vid startkapital på $5 000.    

2016 Daniel & Moskowitz Fann att vinnarportföljen under en mycket lång 

tidsperiod avkastat signifikant högre än 

förlorarportföljen.    
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2017 Flemming Hittade en stark momentumeffekt på den finska 

marknaden.     

2017 Grahn Hittade en stark momentumeffekt i alla de nordiska 

länderna. 
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4 METOD 

Detta kapitel presenterar de metoder som tillämpats i denna avhandling. Först 

presenteras momentumportföljernas uppbyggnad. Därefter presenteras och diskuteras 

de olika delar som ingår i själva undersökningen. Först diskuteras startperiodens 

påverkan, därefter riskjustering med CAPM och Fama & French femfaktormodell, och 

slutligen riskjustering med Sharpe ratio. 

4.1 Momentumportföljer 

Denna avhandling kommer att undersöka om en småsparare kan dra nytta av 

momentumstrategier för att skapa överavkastning. Undersökningen baserar sig på 

samma metodik som användes av Jegadeesh & Titman (1993), men har modifierats med 

inspiration av Siganos (2010) och Foltice & Langer (2015) för att passa bättre för 

småspararens möjligheter. Med en småsparare menas i denna avhandling en investerare 

med ett startkapital på mellan 5 000 € och 90 000 €. 

En gemensam faktor i de flesta studier som presenterades i kapitel 3, är att de undersöker 

momentumstrategier som köper vinnare och säljer förlorare. Eftersom det vid blankning 

förekommer extra avgifter och eftersom det på en liten marknad som Helsingfors OMX 

kan förekomma likviditetsproblem vid blankning, används i denna avhandling en 

momentumstrategi som enbart tar långa positioner (köper aktier). 

En annan återkommande faktor i tidigare studier är att man använder sig av 

”överlappande” portföljer. Med detta menas att man påbörjar en ny portfölj varje månad 

av den undersökta tidsperioden, oberoende av innehavsperiod. Om man har en 

innehavsperiod som är längre än en månad, leder detta till att man vid varje tidpunkt 

kommer att inneha aktier i flera olika portföljer. Avkastningen som därefter beräknas för 

en viss tidpunkt är således ett medeltal av alla portföljers avkastning vid den tidpunkten. 

I denna avhandling undersöks istället strategier som enbart håller en portfölj åt gången. 

Detta innebär att man efter varje innehavsperiod byter ut hela portföljen. 

Avkastningarna kommer därför enbart från en portfölj vid varje tidpunkt. 

Tidigare studier använder sig ofta av strategier som tar långa och korta positioner i en 

viss andel av marknaden. Uppdelningar i tio, fem eller tre delar är vanliga i de studier 

som presenterades i kapitel 3. Att dela in marknaden i olika delar innebär att man måste 

ta positioner i väldigt många aktier samtidigt. Detta är inte möjligt för den lilla 

investeraren eftersom det skulle resultera i väldigt stora transaktionskostnader. Därför 
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undersöks i denna avhandling portföljer av olika mängder tidigare vinnare, från 1 till 20 

olika aktier. 

Ett första steg i undersökningen är att skapa portföljer som genererar avkastningar. 

Momentumportföljer i de flesta studier innehåller tre tidsperioder: en sorteringsperiod 

(eng. sort period), en skipperiod (eng. skip period) och en innehavsperiod (eng. hold 

period). Sorteringsperioden och skipperioden kan tillsammans kallas 

portföljformningsperioden. Nedan presenteras i detalj hur sådana portföljer skapas.  

Sorteringsperioden är den period man ser på när man sorterar alla aktiva aktier enligt 

deras avkastningar. I denna undersökning används en sorteringsperiod på fem månader. 

Detta innebär att de logaritmiska avkastningarna summeras ihop under de fem tidigare 

månaderna för varje aktie, för att få en total avkastning för sorteringsperioden. Därefter 

sorteras alla aktier enligt denna totala avkastning, från bäst till sämst. 

Efter att ha sorterat aktierna enligt deras avkastning under sorteringsperioden hoppar 

man över en månad. Denna månad kallas skipperiod och används för att undvika den 

kortsiktiga contrarianeffekten som presenterades tidigare av Lehmann (1990). Den 

totala portföljformningsperioden innan ”köpet” består alltså av totalt sex månader: en 

fem månaders sorteringsperiod och en månads skipperiod. Denna tidsperiod har 

använts i många tidigare studier, bl.a. används den som generellt exempel i Jegadeesh & 

Titman (1993) och även i Foltice & Langer (2015). Därefter tas jämnt värdeviktade långa 

positioner i de (1, 2, 4, 7, 10, 15, 20) bäst presterande aktierna som hålls under hela 

innehavsperioden. 

Innehavsperioden är den period då man innehar aktierna som köpts baserat på 

sorteringsperioden. I denna avhandling undersöks avkastningarna för sju olika långa 

innehavsperioder (1, 3, 6, 9, 12, 18 och 24 månader). 

I undersökningen används transaktionskostnader för att få så verkliga avkastningar som 

möjlig, i enlighet med hur det skulle vara för verkliga småinvesterare. Som 

transaktionskostnader används courtage enligt Nordnets prislista. Orsaken till att 

Nordnet valts är eftersom det enligt Ranta-Aho (2017) är den aktiemäklare som används 

och rekommenderas av flest finländare. Enligt denna undersökning hade Nordnet inte 

absolut lägst courtage, men var ändå populärast med nästan hälften av alla röster. Vid 

Nordnet bestäms courtageklass enligt hur aktivt man handlar, men eftersom endast 

strategier med 1 månads innehavsperiod kan ge bättre courtagepriser, används i denna 
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avhandling den courtagenivå som har högst pris: 0.2% av ordersumman eller minst 9 € 

per order. 

Från avkastningsdata skapas portföljer med alla olika kombinationer av startkapital, 

innehavsperioder och antal aktier. Detta ger totalt 245 olika portföljer som kan användas 

i analyserna. 

4.2 Startmånadens inverkan 

I och med att överlappande portföljer inte beaktas, utan enbart en portfölj vid varje 

tidpunkt, kan en portföljs framgång bero mycket på vilket startperiod som väljs. Därför 

är det första steget i denna avhandling att undersöka om den valda startperioden avviker 

signifikant från övriga perioder. Detta görs för varje innehavsperiod, eftersom även den 

kan inverka på hur strategin presterar över till exempel en ekonomisk kris. 

Eftersom det prisdatamaterial som används börjar från juli 1990, fås avkastningar från 

augusti 1990. Alla portföljer har en sorteringsperiod på fem månader och en månads 

skipperiod. Detta innebär att alla portföljer skulle införskaffa sina första innehav i slutet 

av januari 1991. De perioder som kommer att testas är därför varje månad från februari 

1991 till december 1991. 

Testet som används är ett vanligt dubbelsidigt t-test mellan två populationer med 

antagande om olika varianser. På detta sätt kan man undersöka om det finns någon 

signifikant skillnad för avkastningarna om man börjar i januari 1991 eller någon av de 

andra månaderna mellan februari 1991 och december 1991. T-testet resulterar i en t-

statistika som anger om medelvärdena i de båda populationerna kan anses lika eller inte. 

Om t-statistikan avviker mycket från 0, kan man anse att det är en signifikant skillnad 

mellan populationerna. Hypotesen ser därmed ut som nedan: 

 𝐻𝑜: 𝜇0 = 𝜇1, (4) 

 𝐻1: 𝜇0 ≠ 𝜇1, (5) 

där 𝐻𝑜 är nollhypotesen som säger att de båda populationerna har samma medelvärde, 

medan 𝐻1 är den alternativa hypotesen som säger att det är en skillnad mellan 

populationerna. Beroende på t-testets värde kan man med en viss säkerhet säga om ett 

resultat är signifikant. De vanligaste signifikansnivåer som används är 10%, 5% och 1%. 

Vid ett dubbelsidigt t-test är gränsvärdena för t-statistikan 1.65, 1.96 och 2.58 respektive 

för dessa signifikansnivåer. Dessa gränsvärden gäller vid höga frihetsgrader. Ett resultat 
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som är signifikant på 5% nivån innebär att sannolikheten att man skulle få detta resultat 

är mindre än eller lika med 5%, vilket i sin tur innebär att man kan förkasta 

nollhypotesen. 

Innehavsperioden är den enda variabel som ändras i detta test. De övriga variablerna 

hålls konstanta: startvärdet är 20 000 €, antalet vinnaraktier är 7 stycken, 

sorteringsperioden 5 månader och skipperioden 1 månad. 

Om majoriteten av alla testade perioder är icke-signifikanta, kan man anta att deras 

medelvärden är samma som den ursprungliga startperioden. Detta innebär att man kan 

genomföra följande test med enbart startperioden januari 1991. Om många perioder är 

signifikanta, måste man överväga att eventuellt byta startperiod eller beräkna månatliga 

avkastningar av överlappande portföljer. 

4.3 Riskjustering med CAPM och Fama & French femfaktormodell 

I följande del av undersökningen justeras momentumavkastningarna enligt CAPM och 

Fama & French femfaktormodell. Med CAPM innebär det att marknadsavkastningarna 

regresseras på portföljavkastningarna enligt: 

 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = α𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝜀, (6) 

där 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 är portföljpremiet (portföljavkastningen över den riskfria räntan) och 𝑅𝑚 −

𝑅𝑓 marknadspremiet (marknadsavkastningen över den riskfria räntan). Koefficienten 𝛽𝑖 

berättar hur stor del av marknadsvariansen som förklarar portföljvariansen. I detta 

skede är α𝑖 den del av variansen i portföljavkastningarna som inte kan beskrivas av 

marknadsavkastningarna och 𝜀 är en felterm. 

Eftersom man vill ta reda på hur portföljerna presterar i förhållande till marknaden är 

det α𝑖 som är intressant i dessa regressioner. Om man har ett positivt signifikant α𝑖 för 

en portfölj innebär det att momentumportföljen avkastar signifikant mera än 

marknaden. Därför beräknas α𝑖 och dess signifikans för alla portföljkombinationer. 

Detsamma görs med Fama & French femfaktormodell. Femfaktormodellen kan 

definieras som: 

 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑏𝑠𝑆𝑀𝐵 + 𝑏𝑣𝐻𝑀𝐿 + 𝑏𝑝𝑅𝑀𝑊 + 𝑏𝑖𝐶𝑀𝐴 + 𝜀, (7) 
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där man förutom de faktorer som presenterades i CAPM har SMB (storleksfaktorn, 

Small-Minus-Big), HML (värdefaktorn, High-Minus-Low), RMW (lönsamhetsfaktorn, 

Robust-Minus-Weak) och CMA (investeringsfaktorn, Conservative-Minus-Aggressive). 

Dessa beskrevs mera ingående i kapitel 2.3.1. Förutom faktorerna finns deras respektive 

koefficienter 𝑏𝑠, 𝑏𝑣, 𝑏𝑝 och 𝑏𝑖. Som tidigare är α𝑖 den del av variansen som inte kan 

förklaras av modellen medan 𝜀 är en felterm. Precis som med CAPM är det storleken, 

signifikansen och förtecknet på α𝑖 som är intressant för undersökningen. Därför 

beräknas α𝑖 igen för alla portföljkombinationer. 

Att riskjustera med CAPM eller Fama & French femfaktormodell innebär att man 

beaktar de avkastningar som genereras av de riskfaktorer som ingår i dessa modeller. 

Det som blir kvar, som alltså inte kan förklaras av modellerna, är α𝑖. Om α𝑖 är positivt 

och signifikant innebär det att man har en strategi som avkastar mera än vad som skulle 

vara berättigat enligt den modell man testat med. Som redan konstaterades i kapitel 

2.3.4 kan detta dock betyda två saker: antingen har man hittat en dominant modell 

(vilket inte borde vara möjligt enligt EMH) eller så är modellen man riskjusterat med 

bristfällig. Detta kallas ett gemensamt hypotesproblem. 

4.4 Riskjustering med Sharpe ratio 

Ett annat sätt att mäta effektiviteten av en investeringsstrategi är genom att använda 

Sharpe ration. Sharpe ratio definieras enligt Brealey et al. (2011, s. 191–192) som 

förhållandet mellan riskpremiet (avkastningen över den riskfria räntan) och 

standardavvikelsen. Man mäter alltså mängden avkastning per riskenhet. Formeln för 

att beräkna Sharpe ratio är: 

 Sharpe ratio =
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝜎𝑖
, (8) 

där 𝑅𝑖 är portföljavkastningarna, 𝑅𝑓 den riskfria räntan och 𝜎𝑖 standardavvikelsen. 

Denna metod riskjusterar alltså avkastningarna i förhållande till deras volatilitet. Detta 

är användbart om man till exempel vill jämföra en hög och volatil avkastning med en låg 

och stabil. 

I detta fall jämförs Sharpe ratio för momentumportföljavkastningarna med Sharpe ratio 

för marknadsindexavkastningarna (OMX Helsingfors). Detta görs genom att beräkna 

den överstigande Sharpe ration för varje portfölj. Detta görs med formeln: 
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 Överstigande Sharpe ratio =
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝜎𝑖
−

𝑅𝑚−𝑅𝑓

𝜎𝑚
, (9) 

där 𝑅𝑖 är momentumavkastningarna, 𝑅𝑓 den riskfria räntan och 𝜎𝑖 standardavvikelsen 

för momentumportföljen (mätt 24 månader bakåt). 𝑅𝑚 är 

marknadsindexavkastningarna och 𝜎𝑚 standardavvikelsen för marknadsportföljen 

(mätt 24 månader bakåt). Denna uträkning görs för alla portföljer. 

För att mäta signifikansen av den överstigande Sharpe ration, används ett vanligt 

dubbelsidigt t-test för en population. I detta fall undersöks om den överstigande Sharpe 

ration är signifikant olika noll, vilket ger följande hypotes: 

 𝐻𝑜: 𝜇 = 0, (10) 

 𝐻1: 𝜇 ≠ 0, (11) 

där 𝐻𝑜 är nollhypotesen som stämmer om medeltalet av populationen kan anses vara 

noll. Om medelvärdet för populationen däremot är olika noll är det den alternativa 

hypotesen 𝐻1 som gäller (man förkastar nollhypotesen). Beroende på t-statistikan kan 

man därmed dra slutsatser på samma sätt som i det tidigare t-testet. 

I de fall där man kan förkasta nollhypotesen med en positiv t-statistika, betyder det att 

momentumportföljen ger en signifikant högre riskjusterad avkastning än vad 

marknadsindexet ger. Om t-statistikan däremot är signifikant negativ innebär det att 

marknadsindexet ger en signifikant högre riskjusterad avkastning än 

momentumportföljen. I de fall där t-statistikan inte är signifikant kan man inte förkasta 

nollhypotesen, vilket innebär att momentumportföljen kan anses ge samma 

riskjusterade avkastning som marknadsindexet. 
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5 DATA 

I detta kapitel presenteras det datamaterial som ligger till grund för avhandlingen. Först 

presenteras vilka datakällor som använts. Därefter diskuteras nödvändig 

databehandling som tillämpats innan själva undersökningen. I slutet av kapitlet 

presenteras deskriptiv statistik för det datamaterial som legat till grund för hela 

avhandlingen. 

5.1 Datakällor 

I denna avhandling har datamaterial från flera olika källor använts. Aktieavkastningarna 

som använts i portföljerna är totalavkastningsindex (eng. Return Index) från Thompson 

Reuters Datastream. Orsaken till att totalavkastningsindex använts är för att beakta 

dividender, splits och andra utbetalningar som annars skulle påverka aktiekursen. I 

totalavkastningsindexet beräknas dessa utbetalningar som om de återinvesterats. 

Datamaterialet täcker alla företag som varit listade på OMX Helsingfors under 

tidsperioden 31.7.1990 till 29.3.2019. Det totala antalet månader med prisdata är 345 

och antalet avkastningar är således 344. Även marknadsindexdata för OMX Helsingfors 

som används som benchmark är taget från Datastream, och även här används 

totalavkastningsindex. För marknadsindexet finns endast totalavkastningsdata från 

31.1.1991, men detta räcker till eftersom man med en portföljformningsperiod på sex 

månader endast behöver benchmarkdata för 338 månader. 

Som substitut för den riskfria räntan, som används för att beräkna riskpremium för de 

olika portföljerna, används räntan på tioåriga finländska statsobligationer. Data för 

finska statsobligationer har också tagits från Datastream och det är månatliga medeltal 

som används. Faktordata för regressionerna med CAPM och Fama & French 

femfaktormodell har hämtats från Kenneth Frenchs databibliotek. Faktorerna som 

används är de europeiska månatliga faktorerna. Däremot används inte Frenchs faktorer 

för marknaden och den riskfria räntan, utan istället används marknadsindexdata som 

marknadssubstitut och statsobligationsräntan som substitut för den riskfria räntan. 

5.2 Databehandling 

Rådata med aktiepriser som hämtats från Datastream innehåller alla företag som varit 

listade på Helsingforsbörsen någon gång under den undersökta tidsperioden. Om ett 

företag av någon anledning inte längre är verksamt på börsen, ligger dess aktie 

fortfarande kvar på sitt sista slutpris. Dessa ”döda” aktier kännetecknas av att de inte har 
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några avkastningar (prisförändringar) efter ”dödsdatumet”, och därför har prisdata efter 

detta datum tagits bort. 

Enbart aktier som har data för minst sju på varandra följande månader har tagits med i 

undersökningen, eftersom det krävs för den kortaste portföljformnings- och 

innehavsperioden. För företag där det finns flera olika aktier att välja på, används endast 

data för den aktie med flest observationer och högst likviditet (genom att undersöka 

standardavvikelsen). För företag med aktier listade även på andra marknader, har endast 

aktier som är listade på Helsingforsbörsen beaktats. 

Aktieavkastningar har tagits fram från totalavkastningsindexen genom att beräkna deras 

logaritmiska avkastning per månad. Detta har gjorts enligt nedanstående formel: 

 𝑅𝑙𝑜𝑔 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
), (12) 

där 𝑅𝑙𝑜𝑔 är den logaritmiska avkastningen,  𝑃𝑡 totalavkastningsindexet för aktien i 

perioden t, 𝑃𝑡−1 totalavkastningsindexet för aktien i föregående månad (perioden t-1) 

och 𝑙𝑛 den naturliga logaritmen. Orsaken till att de logaritmiska avkastningarna använts, 

är för att dessa kan summeras för att få avkastningen över en längre tidsperiod. Detta är 

något som utnyttjas när man sorterar aktierna enligt tidigare avkastning. För att återfå 

reella avkastningar använder man sedan följande formel: 

 𝑅𝑟 = 𝑒𝑅𝑙𝑜𝑔 − 1, (13) 

där 𝑅𝑟 är den reella avkastningen, 𝑅𝑙𝑜𝑔 den logaritmiska avkastningen och 𝑒 Nepers tal 

(basen i den naturliga logaritmen). Dessa formler har även använts när avkastningarna 

på marknadsindexet beräknats. 

Datamaterialet för de finländska statsobligationerna anges som månatliga medeltal av 

kontinuerliga kumulativa räntan. Dessa avkastningar är inte jämförbara med de 

månatliga avkastningarna i undersökningen och därför har de räknats om enligt 

nedanstående formel:  

 𝑅𝑚 = √𝑒𝑅𝑘
12

, (14) 

där 𝑅𝑚 är den månatliga avkastningen,  𝑅𝑘 är den kontinuerliga kumulativa räntan och 

𝑒 är Nepers tal. På detta sätt får man fram avkastningar som är jämförbara med de 

månatliga portföljavkastningarna. 
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Fama & French faktorer behandlas inte, utan används i den form de är. Detta är möjligt 

eftersom de endast används i regressionerna för att beskriva varianserna, och inte som 

absoluta värden. 

5.3 Deskriptiv statistik 

Tabell 2 presenterar statistik för de olika datamaterialen som använts i denna 

undersökning, det vill säga data för totalavkastningsindex, statsobligationer och 

marknadsindex. Totalavkastningsindex är månatliga avkastningar för all aktiedata som 

använts i undersökningen, marknadsindex är månatliga avkastningar för 

totalavkastningsindexet för OMX Helsingfors och statsobligationer är månatliga 

avkastningar på tioåriga statsobligationerna. 

Högst upp i tabellen presenteras månatliga medelavkastningarna. Högst är 

medelavkastningen för marknadsindexet med 1.25%, men medeltalet för aktiedatat 

ligger tätt efter med ett medeltal på 1.08%. En sak som bör beaktas här är att 

marknadsindexet är värdeviktat, vilket innebär att större företag påverkar indexet mera 

än mindre. Medeltalet för aktiedatats totalavkastningsindex är istället likaviktat, vilket 

innebär att alla aktier påverkar medeltalet lika mycket. Detta innebär att företag med 

väldigt volatila aktier (t.ex. små obevakade företag) påverkar medeltalet lika mycket som 

mindre volatila företag. Detta kan vara en orsak till skillnaden mellan 

medelavkastningarna. Lägst är förstås statsobligationerna med en medelavkastning på 

0.38%. 

Ser man på standardavvikelserna är det de enskilda aktiernas totalavkastningsindex som 

har absolut högst värde. Orsaken till detta ser man på max- och min-värdena: hos 

aktiedatat återfinns avkastningar från -84.86% till 1 257.12%. Dessa extrema värdena har 

undersökts närmare för att undvika felaktiga rådata. De mest extrema positiva 

avkastningarna har oftast uppkommit i samband med uppköpserbjudanden, väldigt 

positiva bokslut, forskningsframsteg (ofta inom medicinföretag) eller bara spekulation 

på marknaden. Den största positiva avkastningen på 1 257.12% innehas av företaget 

Afarak och skedde i januari 2000. I slutet av december 1999 var Afaraks aktiekurs 0.07 

€/aktie, medan den i slutet av januari 2000 var uppe i 0.95 €/aktie. Under år 2000 

gjorde man därefter två 2:1 splits, vilket också upprepades två gånger under de följande 

fem åren. Detta tyder alltså på en kraftig tillväxt. De extremt negativa värdena i sin tur 

beror ofta på stundande konkurser, ekonomiska problem eller bara nergångar på börsen.  
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Tabell 2 Deskriptiv statistik 

Totalavkastningsindex består av avkastningar för alla aktieobservationer på den finska 
marknaden under tidsperioden juli 1990 till mars 2019. Marknadsindex är avkastningar för OMX 
Helsingfors totalavkastningsindex för tidsperioden januari 1991 till mars 2019. Statsobligationer 
är avkastningar för tioåriga finska statsobligationer. Alla avkastningar är månatliga. 

  Totalavkastningsindex Marknadsindex Statsobligationer 

Medel 1.08 % 1.25 % 0.38 % 

Stand.Avv. 14.70 % 7.54 % 0.26 % 

Max 1257.12 % 29.37 % 1.11 % 

Min -84.86 % -26.88 % 0.01 % 

Median 0.00 % 1.39 % 0.34 % 

Skevhet 18.94 0.21 0.86 

Kurtosis 1 395.18 1.91 0.27 

Observationer 41 243 338 338 

Medel obs./per 119.89 1 1 

Max obs./per. 154 1 1 

Min obs./per. 60 1 1 

 

Den mest negativa avkastningen på -84.86% innehas av företaget Nobiscum som söktes 

i konkurs i september 1992. 

För marknadsindexet är standardavvikelsen endast hälften av aktiedatats, vilket också 

syns på max- och min-värdena. Även här inverkar det faktum att marknadsindexet är 

värdeviktat medan aktiedatat är likaviktat. Statsobligationerna har som väntat den mest 

stabila utvecklingen med en standardavvikelse på enbart 0.26% och både max- och min-

värden som är positiva. Vad gäller skevhet och kurtosis borde dessa anta värden nära 

noll och tre respektive om dataseten ska kunna anses normalfördelade. Både 

statsobligationerna och marknadsindexet har en skevhet som är under ett. Detta 

kombinerat med en kurtosis under tre för båda dataseten, visar att de har väldigt 

koncentrerade positiva värden. Den låga kurtosisen innebär att dessa dataset inte 

innehåller några extrema värden. 

Ser man däremot på skevhet och kurtosis för totalavkastningsindexen antar de värden 

om 18.94 och 1 395.18 respektive. Detta innebär alltså kraftig positiv skevhet med väldigt 

extrema värden. Detta noterades redan i och med den höga standardavvikelsen. Detta 

har ändå ingen större betydelse för undersökningarna som ska göras, eftersom det i de 

fallen är portföljavkastningarna som är viktigast. Inget av de tre dataseten kan anses 

normalfördelade. 
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I tabellen anger Observationer varje observation där man kunnat skapa en avkastning. 

För statsobligationerna och marknadsindexet innebär det en observation per månad 

över hela den undersökta tidsperioden. Som tidigare konstaterades behövs endast data 

för 338 tidsperioder, på grund av en portföljformningsperiod på sex månader. 

För totalavkastningsindexet finns däremot en hel del fler observationer, totalt 41 243 

avkastningar. Detta innebär ett snitt på 119.89 observationer per månad över 344 

månader. Maximala antalet observationer någon månad är 154 och minimiantalet är 60. 

Eftersom den största portfölj som används av momentumstrategierna innehåller 20 

aktier, innebär det att man aldrig kan äga mera än hälften av marknadens olika aktier. 

Minst antal observationer finns det i början av tidsperioden, och under den senare delen 

är antalet ganska jämnt. Detta syns även på det höga medeltalet. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från de undersökningar som gjorts. Resultaten 

presenteras i samma ordningsföljd som metodkapitlet. I slutet av kapitlet presenteras 

även resultat för undersökningar av delperioder, som ett robusthetstest till 

huvudresultaten. 

6.1 Startmånadens inverkan 

Som diskuterades i kapitel 4.2 kan valet av startperiod ha en stor inverkan på hur 

resultatet i resten av undersökningen ser ut. Därför är det första steget att testa hur 

avkastningarna skiljer sig åt när man använder olika startperioder. I Tabell 3 presenteras 

resultatet från denna undersökning. Den första kolumnen i Tabell 3 visar de olika 

innehavsperioderna som undersökts. Aktiedatat som använts innehåller data från juli 

1990, men eftersom portföljformningsperioden som tillämpats är sex månader lång 

infaller de första avkastningarna i januari 1991. Kolumn två till tolv presenterar därför t-

statistikorna när man jämfört avkastningarna för startperioden januari 1991 med de 

övriga elva startmånaderna 1991.  

Ingen av startperioderna som undersökts är statistisk signifikant ens på 10% 

signifikansnivå. Den högsta t-statistikan som uppmätts är om man använt augusti 1991 

som startperiod med en innehavsperiod på 18 månader. Då är t-statistikan 1.22, vilket är 

lång ifrån 1.65 som skulle krävas för 10% signifikans. Det lägst värdet som uppmätts är 

om man använder maj 1991 som startperiod med en innehavsperiod på sex månader. I 

detta fall är t-statistikan -1.44, vilket är närmare -1.65 men fortfarande inte signifikant. 

Tabell 3 Jämförelse av olika startperioder 

I denna tabell presenteras t-statistikor för jämförelse mellan olika startperioders avkastning. 
Första kolumnen anger innehavsperiod och översta raden anger startmånad. Varje månad 
jämförs med januari och därför har den månaden utlämnats. T-statistikorna kommer från ett t-
test mellan två populationer med antagande om olika varianser. Signifikans markeras */**/*** 
för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

Period Startperiod 

 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1 0.05 0.10 0.13 0.10 0.12 0.11 0.15 0.21 0.24 0.24 0.30 

3 -0.69 -0.52 -0.01 -0.75 -0.50 0.01 -0.74 -0.44 0.06 -0.64 -0.39 

6 -0.84 -0.47 -0.79 -1.41 -1.19 0.02 -0.87 -0.40 -0.72 -1.31 -1.08 

9 -0.47 -0.50 0.43 -0.18 0.92 0.58 0.53 -0.10 0.10 -0.40 -0.35 

12 -0.44 -0.55 -0.78 0.27 0.42 1.10 0.88 0.55 0.64 -0.11 -0.01 

18 -0.23 -0.39 0.00 0.31 0.37 0.25 1.22 -0.34 0.06 -0.56 -0.34 

24 0.20 0.51 -0.39 -0.20 0.29 0.84 0.52 0.12 0.40 -0.38 -0.69 
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I allmänhet är t-statistikorna jämnt spridda runt noll. Vad som kan noteras är att alla 

startmånader har svagt positiva t-statistikor vid en innehavsperiod på en månad. Detta 

kan jämföras med innehavsperioden tre månader, där alla förutom två t-statistikor är 

svagt negativa. För högre innehavsperioder kan man se en trend där t-statistikorna är 

positivare ju längre från januari de infaller och vice versa. Detta kan främst bero på 

säsongsvisa svängningar eller slumpen, men har ingen betydelse för undersökningen 

eftersom inga värden är statistiskt signifikanta.  

6.2 Riskjustering med CAPM och Fama & French femfaktormodell 

Följande steg i undersökningen är att riskjustera momentumavkastningarna med CAPM 

och Fama & French femfaktormodell. Eftersom undersökningen omfattar 245 olika 

portföljkombinationer, presenteras endast ett urval av de undersökta portföljerna i 

texten. De portföljer som visat starkast stöd för momentumeffekten i alla 

undersökningar är portföljer med sex månaders innehavsperioder, därför presenteras 

dessa i texten. Övriga portföljer behandlas också, men resultaten för alla portföljer kan 

ses i bilagorna i slutet av denna avhandling. 

I Tabell 4 presenteras alphavärden och t-statistikor för portföljer med sex månaders 

innehavsperiod som justerats med Fama & French femfaktormodell. Från tabellen kan 

man se att endast portföljer med fler än två aktier har signifikanta värden, men endast 

på 5% nivå. Den högsta t-statistikan som uppmätts är 2.53 och återfinns i portföljerna 

med sju aktier och startkapital från 40 000 € och uppåt. Jämför man olika 

portföljstorlekar per startkapital är det i alla fall portföljerna med sju aktier som har 

högst t-statistika, och alla dessa har en månatlig överavkastning på över 1.40%. 

De lägsta t-statistikorna återfinns i portföljer med två aktier, vilket är väntat eftersom 

dessa portföljer är väldigt dåligt diversifierade. Dock skulle man även förvänta sig att 

portföljer med endast en aktie skulle höra hit, men dessa portföljer har alla en t-statistika 

på 1.65 vilket gränsar till 10% signifikansnivå. Även för stora portföljer med ett 

startkapital på 5 000 € ser man minskande signifikans. Detta beror på att 

transaktionskostnaderna äter upp överavkastningen ju fler aktier som tas med i 

portföljen. 

Från Tabell 4 skulle man kunna uttyda en momentumeffekt som åtminstone är 

signifikant på 5% nivå. Ser man på de andra innehavsperioderna som presenteras i  
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Tabell 4 Alpha för riskjustering med CAPM, 6 mån. 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med CAPM. Innehavsperioden och portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. 
Inom parentes under varje alphavärde presenteras t-statistikan. Första kolumnen anger 
startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. Alla T-statistikor är Newey-West 
justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras */**/*** för respektive 
signifikansnivå 10%/5%/1%. 

6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.18 0.88 1.01** 1.43** 1.15** 0.88* 0.59 

(1.65) (1.45) (2.26) (2.45) (2.28) (1.88) (1.56) 

10 000 
1.18 0.89 1.03** 1.46** 1.21** 0.96** 0.75** 

(1.65) (1.47) (2.30) (2.50) (2.39) (2.07) (1.98) 

20 000 
1.18 0.89 1.04** 1.47** 1.23** 1.00** 0.80** 

(1.65) (1.48) (2.32) (2.52) (2.43) (2.14) (2.10) 

40 000 
1.18 0.89 1.04** 1.47** 1.24** 1.01** 0.82** 

(1.65) (1.48) (2.32) (2.53) (2.44) (2.16) (2.15) 

90 000 
1.18 0.89 1.04** 1.48** 1.24** 1.01** 0.83** 

(1.65) (1.48) (2.32) (2.53) (2.45) (2.17) (2.17) 

                
 

Bilaga 1 finns det dock inget entydigt mönster. För portföljer med en månads 

innehavsperiod är inte en enda portfölj signifikant positiv. Däremot är flera större 

portföljer signifikant negativa, vilket beror på att transaktionskostnaderna i dessa fall 

äter upp hela avkastningen. För portföljer med tre till nio månaders innehavsperiod 

finns en del positivt signifikanta portföljer, varav de flesta återfinns i portföljer med sju 

eller tio aktier. Dock finns inte en enda portfölj som är positivt signifikant på 1% nivå, 

men däremot flera stora som är negativt signifikanta. Med tolv månaders innehavsperiod 

är det endast portföljer med en aktie som är positivt signifikanta på 5% nivå, vilka skulle 

ge en månatlig överavkastning på 1.70%. Detta resultat är förvånande eftersom alla dessa 

portföljer är helt odiversifierade. I övrigt är alla portföljer med en innehavsperiod på tolv 

månader eller längre icke signifikanta.   

Som konstaterades redan i kapitel 2.3 antar man vid användning av CAPM att alla aktier 

har samma relativa känslighet gentemot marknaden. Detta är oftast inte fallet, och 

därför har momentumavkastningarna även riskjusterats med Fama & French 

femfaktormodell. Resultatet för dessa beräkningar presenteras i Tabell 5. 

För avkastningar justerade med Fama & French femfaktormodell skulle man förvänta 

sig att resultaten inte skulle vara lika signifikanta som när man justerat med CAPM. 

Detta eftersom faktorerna som ingår i denna prissättningsmodell skulle fånga upp en 
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större del av avkastningsvariansen från momentumportföljerna. Detta avspeglas även i 

resultaten som presenteras i Tabell 5. T-statistikorna är nu lägre för varje undersökt 

portfölj, och portföljer med fyra och tjugo aktier som tidigare var signifikanta på 5% nivå 

är nu endast signifikanta på 10% nivå. Dock är alla portföljer med sju och tio aktier, samt 

alla portföljer med femton aktier förutom den med 5 000 € startkapital, fortfarande 

signifikanta på 5% nivå. Den högsta uppmätta t-statistikan för portföljer med sex 

månaders innehavsperiod är nu 2.25 och återfinns hos samma portföljer som tidigare. 

Dock ger dessa portföljer nu en månatlig överavkastning på 1.36%, istället för 1.70% som 

vid justering endast mot marknaden.  

Även när man riskjusterar med Fama & French femfaktormodell antyder resultaten 

alltså att det finns en momentumeffekt. Ser man på resultaten av alla innehavsperioder 

som presenteras i Bilaga 2 är slutsatsen dock inte lika klar. Nu är det endast fyra 

portföljer med innehavsperioder kortare än sex månader som visar signifikanta resultat, 

och då endast på 10% nivå. Från nio månaders innehavsperioder och uppåt är 

majoriteten av alla portföljer icke signifikanta. Dock kvarstår positiva t-statistikor för 

portföljer med tolv månaders innehavsperiod och endast en aktie. I detta fall är de 

signifikanta på 5% nivå och skulle ge en månatlig överavkastning på hela 2.10%, alltså 

högre än 1.70% som riskjusteringen med CAPM visade. 

Tabell 5 Alpha för riskjustering med Fama & French 5F, 6 mån. 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med Fama & French femfaktormodell. Innehavsperioden och portföljformningsperioden för alla 
portföljer är sex månader. Inom parentes under varje alphavärde presenteras t-statistikan. Första 
kolumnen anger startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. Alla T-statistikor är 
Newey-West justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras */**/*** för 
respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.02 0.49 0.69* 1.32** 1.14** 0.82* 0.53 

(1.44) (0.83) (1.75) (2.19) (2.03) (1.82) (1.44) 

10 000 
1.02 0.50 0.70* 1.35** 1.19** 0.89** 0.66* 

(1.44) (0.84) (1.79) (2.23) (2.11) (1.98) (1.80) 

20 000 
1.02 0.50 0.71* 1.36** 1.20** 0.91** 0.70* 

(1.44) (0.84) (1.80) (2.24) (2.14) (2.03) (1.91) 

40 000 
1.02 0.50 0.71* 1.36** 1.21** 0.92** 0.71* 

(1.44) (0.84) (1.80) (2.25) (2.15) (2.05) (1.95) 

90 000 
1.02 0.50 0.71* 1.36** 1.21** 0.92** 0.72** 

(1.44) (0.84) (1.80) (2.25) (2.15) (2.06) (1.96) 
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Av alla portföljer som riskjusterats med CAPM och Fama & French femfaktormodell är 

det alltså främst portföljer med fler än fyra aktier och tre till nio månaders 

innehavsperiod som visar tecken på en momentumeffekt som överlever 

transaktionskostnader. Förutom detta finns även tecken på en momentumeffekt hos 

portföljer med 12 månaders innehavsperiod, men då enbart hos portföljer med en enda 

aktie. För portföljer med enbart en aktie är dock den idiosynkratiska risken onödigt stor, 

och därför är nästa steg att riskjustera med Sharpe ratio.  

6.3 Riskjustering med Sharpe ratio 

Förutom riskjustering med CAPM och Fama & French femfaktormodell är det intressant 

att veta om momentumstrategin är effektivare än en passiv strategi. Detta görs genom 

att jämföra Sharpe ratio för momentumportföljerna med Sharpe ratio för 

marknadsindexet. I Tabell 6 presenteras resultatet för dessa uträkningar. Även i detta 

fall presenteras endast portföljer med en innehavsperiod på sex månader här, men resten 

av portföljerna kan ses i Bilaga 3. Som tidigare är portföljformningsperioden för alla 

portföljer sex månader. 

Från Tabell 6 kan man se att resultatet stöder det som presenterades vid riskjustering 

med CAPM och Fama & French femfaktormodell. Portföljer med färre än sju aktier är 

inte signifikanta. Däremot är de flesta portföljer med sju eller fler aktier signifikanta på 

5% nivå. Precis som tidigare är det också portföljerna med 5 000 € startkapital som har 

avtagande signifikans när portföljerna blir stora, på grund av transaktionskostnaderna. 

Inte heller här finns en enda portfölj som når 1% signifikansnivå. De högsta t-

statistikorna finns precis som tidigare i portföljerna med sju aktier. I motsats till tidigare 

ser man nu att portföljer med en enda aktie har en negativ, men inte signifikant, t- 

statistika. Detta beror på att risken, alltså volatiliteten, för en portfölj med endast en aktie 

inte väger upp för den avkastning som de tidigare riskjusteringarna visade. 

Enligt Tabell 6 har startkapitalet främst betydelse vid 5 000 €, eftersom dessa portföljer 

har lägre signifikans än de portföljer med högre startkapital. Redan vid ett startkapital 

på 10 000 € har alla portföljer samma signifikansnivå som med ett startkapital på 

90 000 € och endast marginellt lägre t-statistika. För portföljer med 5 000 € startkapital 

ser man att transaktionskostnaderna äter upp avkastningarna vid större portföljer. Detta 

anas även på t-statistikan för portföljen med 10 000 € startkapital och 20 aktier. Skulle 

man undersöka portföljer med fler än 20 aktier skulle alltså större startkapital krävas för 

att klara av transaktionskostnaderna. 
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Tabell 6 Överstigande Sharpe ratio, 6 mån. 

I denna tabell presenteras t-statistikor för överstigande Sharpe ratio för olika 
portföljkombinationer. Innehavsperioden och portföljformningsperioden för alla portföljer är sex 
månader. Första kolumnen anger startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. T-
statistikorna kommer från ett t-test för en population. Testet undersöker om Sharpe ratio för 
momentumavkastningarna är signifikant högre än Sharpe ratio för marknadsavkastningarna. 
Signifikans markeras */**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 -0.23 0.20 1.46 2.25** 2.08** 1.86* 1.56 

10 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.14** 2.01** 1.96** 

20 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.16** 2.06** 2.05** 

40 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.17** 2.07** 2.08** 

90 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.17** 2.07** 2.09** 

                
 

I Bilaga 3 presenteras överstigande Sharpe ratio för alla olika portföljkombinationer som 

undersökts. Även här är resultaten väldigt blandade. Innehavsperioden har stor 

betydelse för både portföljernas förtecken och signifikans. För portföljer med en månads 

innehavsperiod är alla portföljer antingen icke signifikanta eller signifikant negativa. De 

mest negativa portföljerna är precis som tidigare de med lägre startkapital och/eller få 

aktier. Detta är naturligt eftersom transaktionskostnaderna i dessa fall äter upp 

överavkastningarna. Portföljer med tre månaders innehavsperiod är negativt 

signifikanta vid lägre startkapital, men signifikant positiva vid högre startkapital. Detta 

gäller dock enbart stora portföljer, de mindre är icke signifikanta. Hos portföljer med 

innehavsperioder på nio eller fler månader är t-statistikorna icke signifikanta i de flesta 

fall. De portföljer med 12 månader innehavsperiod och endast en aktie som tidigare 

noterades med signifikanta överavkastningar är inte längre signifikanta. Detta beror på 

att de justerats med sin volatilitet: avkastningen motsvarade inte den risk portföljerna 

medförde. 

Även när man riskjusterar med Sharpe ratio finns en antydan till momentumeffekt i 

Finland. När Sharpe ratio beaktas är det främst portföljer med sju eller fler aktier, 

startkapital från 10 000 € och uppåt och en innehavsperiod på sex månader som 

uppvisar denna effekt. Detta gäller alltså vid icke överlappande portföljer. 

Figur 1 visar en jämförelse mellan en momentumportfölj, marknadsindexet och tioåriga 

statsobligationer. Den momentumportfölj som valts är den med högsta möjliga Sharpe  
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Figur 1 Kumulativ jämförelse av portföljer 

En kumulativ jämförelse av en momentumportfölj, marknadsindexet och statsobligationer. Ett 
värde på 20 000 € investeras i alla portföljer i januari 1991. Momentumportföljen innehåller sju 
aktier och har en innehavsperiod på sex månader. Det är tioåriga statsobligationer som används. 

 

ratio, högst avkastning enligt riskjustering med Fama & French femfaktormodell och 

lägst startkapital. Därför blev valet momentumportföljen med sju aktier, 20 000 € som 

startkapital och en innehavsperiod på sex månader. I alla tre instrument investeras 

20 000 € i januari 1991. Portföljvärdena som syns i grafen är kumulativa. I Bilaga 7 

presenteras grafer för portföljer med sju aktier, 20 000 € startkapital men olika långa 

innehavsperioder. 

På grund av den stora skalan kan man i Figur 1 endast ana en viss skillnad mellan de 

olika portföljerna under 1990-talet. Däremot svänger momentumportföljen upp 

ordentligt i samband med IT-bubblan och har i början av år 2000 ett värde på 1 700 000 

€. Efter IT-bubblan svänger momentumportföljen tillbaka ner och har år 2003 ett värde 

på knappt 800 000 €. I mitten av 2007, innan 2008 års finanskris, har portföljvärdet 

igen vuxit till hela 5 200 000 €. Efter finanskrisen har portföljvärdet 2009 igen fallit ner 

till 1 700 000 € och är alltså på samma nivå som efter IT-bubblan. Därefter börjar dock 

en lång positiv trend som hållit i sig fram till 2017. I slutet av 2018 har 

statsobligationerna ett värde av 72 498.48 €, vilket ger en årlig avkastning på 3.51%. 

Marknadsindexet har vuxit till ett slutvärde av 465 731.41 €, vilket ger en årlig avkastning 

på 11.72%. Momentumportföljen har växt till ett slutvärde av 11 303 031.30 €, vilket ger 

en årlig avkastning på hela 25.39%.  
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Den kanske mest extrema effekten av momentumeffekten noteras år 1999, vilket syns i 

tydligt i Figur 1. Under tidsperioden maj 1998 till maj 2000 växte marknadsindexet med 

238%. Detta är alltså början på vad som idag är känt som IT-bubblan. Under samma 

tidsperiod växte momentumstrategin med 437%, det vill säga nästan 200% mera. Här 

ser man tydligt effekten av att endast utnyttja vinnarsidan av momentumeffekten. När 

hela marknaden går upp under en längre tid, blir momentumeffekten som en 

förstärkning av denna uppgång. 

6.4 Robusthetstest 

De test som presenterats tidigare i detta kapitel har visat på en viss momentumeffekt på 

den finska marknaden, även fast man endast testat vinnarsidan. Tidigare har endast 

tester över hela tidsperioden presenterats, men för att testa om resultaten är robusta görs 

även deltester på det ursprungliga datamaterialet. Detta görs genom att dela in 

datamaterialet i tre delar: en från 1990 till 1998, en från 1999 till 2008 och en från 2009 

till 2019. På detta sätt borde man kunna se hur momentumstrategin presterar under 

olika tidsperioder. Den mittersta perioden täcker både IT-bubblan och 2008 års 

finanskris. 

Precis som tidigare diskuteras endast delar av resultaten i texten, men de fullständiga 

resultaten presenteras i Bilaga 4, 5 och 6. Resultaten i delperioderna är delvis lika de för 

hela tidsperioden. Ser man på CAPM-justeringarna i Bilaga 4 är det fortsättningsvis sex 

månaders innehavsperioder som uppvisar mest positivt signifikanta portföljer i alla 

delperioder. Dock är flera portföljer med sex månaders innehavsperiod i delperiod 

1990–1998 signifikanta på 1% nivå, med 3.10 som högsta t-statistika och en 

överavkastning på över 1.80% per månad. I delperiod 1999–2009 är det förutom 

portföljer med sex månaders innehavsperiod, också portföljer med nio och tolv 

månaders innehavsperioder som uppvisar signifikanta överavkastningar. Detta gäller 

främst stora portföljer med stora startkapital. Högsta t-statistikan under denna 

delperiod är 2.60 (alltså signifikant på 1% nivå) och återfinns hos en portfölj med 15 

aktier, 20 000 € som startkapital och tolv månaders innehavsperiod. En sådan portfölj 

skulle ge en månatlig överavkastning på 2.27%. Under delperiod 2009–2019 är läget det 

motsatta: nu är det portföljer med tre eller sex månaders innehavsperioder som har höst 

t-statistikor. Den högsta t-statistikan under denna period är 3.86 och återfinns hos en 

portfölj med 20 aktier, 90 000 € som startkapital och tre månaders innehavsperiod. I 

övrigt är de flesta portföljer i alla delperioder icke signifikanta. 
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Ser man på riskjusteringarna med Fama & French femfaktormodell i Bilaga 5 finns det 

vissa likheter med CAPM riskjustering. För delperiod 1990–1998 är det sex och nio 

månaders innehavsperioder som uppvisar mest positivt signifikanta portföljer. I 

delperiod 1999–2008 är det portföljer med längre innehavsperioder som uppvisar mest 

positivt signifikanta portföljer. Över hälften av portföljerna med 24 månaders 

innehavsperiod är signifikanta på 1% nivå under denna period. De mest signifikanta 

portföljerna innehåller fortsättningsvis sju aktier med överavkastningar på över 4%. 

Under denna period är en större del av alla portföljer signifikanta på någon nivå, vilket 

tyder på att momentum fungerar bäst under turbulenta tider. Detta fastän man endast 

beaktar vinnarsidan. Under delperiod 2009–2019 är det igen kortare innehavsperioder 

som dominerar. Här är stora portföljer med tre eller sex månaders innehavsperioder som 

har höst t-statistikor, en del är till och med signifikanta på 1% nivå. Dock är 

överavkastningarna under denna period mycket mindre än under delperiod 1999–2008. 

De största skillnaderna mellan hela perioden och delperioderna noteras när man ser på 

överstigande Sharpe ratio som presenteras i Bilaga 6. Ser man på delperioderna 1990–

1998 och 2009–2019. Finns inte en enda positivt signifikant portfölj. De portföljer som 

är signifikanta är väldigt negativa, och detta gäller främst för korta innehavsperioder och 

små startkapital. Övriga portföljer är icke signifikanta. Detta innebär alltså att 

momentumeffekten under icke turbulenta perioder inte presterar bättre än indexet. 

Ser man istället på delperioden 1999–2008 hittar man helt andra värden. För kortare 

innehavsperioder är resultaten fortfarande negativt signifikanta eller icke signifikanta. 

Däremot återfinns för längre innehavsperioder, och främst för stora portföljer, en hel del 

portföljer som är positivt signifikanta. Ju längre innehavsperiod desto bättre, vilket syns  

Tabell 7Överstigande Sharpe ratio, delperiod 1999–2008, 24 mån. 

Första kolumnen presenterar olika startkapital. Översta rader presenterar mängde aktier per 
portfölj. T-statistikorna kommer från ett t-test för en population. Testet undersöker om Sharpe 
ratio för momentumavkastningarna är signifikant högre än Sharpe ratio för 
marknadsavkastningarna. Signifikans markeras */**/*** för respektive signifikansnivå 
10%/5%/1%. 

24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 1.00 1.68* 2.09** 2.91*** 3.33*** 3.20*** 2.99*** 

10 000 1.01 1.70* 2.13** 2.94*** 3.38*** 3.28*** 3.12*** 

20 000 1.01 1.72* 2.15** 2.95*** 3.40*** 3.31*** 3.18*** 

40 000 1.01 1.72* 2.15** 2.95*** 3.41*** 3.32*** 3.20*** 

90 000 1.01 1.72* 2.15** 2.95*** 3.41*** 3.32*** 3.20*** 
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i Tabell 7 som visar portföljerna med 24 månaders innehavsperiod. Av dessa portföljer 

är 20 positivt signifikanta på 1% nivå, fem på 5% nivå och fem på 10% nivå. Endast fem 

portföljer är icke signifikanta. De mest signifikanta är också de portföljer med tio aktier. 

Dessa resultat skulle alltså antyda att en momentumstrategi med lång innehavsperiod 

och tillräckligt med aktier för att diversifiera bort största delen av den idiosynkratiska 

risken lämpar sig bäst under turbulenta perioder på marknaden. 

Det är intressant att det är just delperiod 1999–2008 som presterar bäst av de 

delperioder som undersökts. Speciellt eftersom undersökningen endast drar nytta av 

vinnarsidan av momentumeffekten. Under just denna delperiod inträffar två större 

ekonomiska kriser med stora nedgångar som följd, vilket skulle vara till fördel för 

förlorarsidan. Som diskuterades tidigare var värdet efter 2008 års finanskris nästan 

detsamma som på toppen av IT-bubblan, vilket betyder att avkastningen under nästan 

tio år då varit noll. I Figur 2 presenteras en mera detaljerad bild av delperiod 1999–2008. 

I denna figur investeras 20 000 € i juli 1999 i samma instrument som i kapitel 6.3. I 

dessa fall kan man se att skillnaden inte är lika stor som över hela tidsperioden, men 

ändå väldigt tydlig.  

I dessa deltest kan man konstatera att olika portföljer beter sig olika beroende på 

marknadsläget. Vid turbulenta marknadsförhållanden lämpar sig en strategi med lång 

 

Figur 2 Kumulativ jämförelse av portföljer, delperiod 1999–2008 

En kumulativ jämförelse av en momentumportfölj, marknadsindexet och 
statsobligationer under delperiod 1999–2008. Ett värde på 20 000 € investeras i alla 
portföljer i juli 1999. Momentumportföljen innehåller sju aktier och har en 
innehavsperiod på sex månader. Det är tioåriga statsobligationer som används. 
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innehavsperiod bäst, medan en kortare lämpar sig bättre när marknaden normaliserats. 

Stora portföljer med innehavsperioder på sex månader gav signifikanta avkastningar 

över alla delperioder. Detta stämmer överens med de tester som gjordes över hela 

tidsperioden. Dock verkar den verkliga effekten av momentumstrategin komma fram 

först vid turbulent marknadsläge. 
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7 SAMMANFATTNING 

Denna avhandling har undersökt om en småsparare kan dra nytta av momentumeffekten 

i Finland. Datamaterialet som undersökts sträcker sig från 1990 till 2019 och omfattar 

enbart finländska marknaden. Endast momentumstrategier med sex månaders 

portföljformningsperioder har undersökts, men olika kombinationer av innehavsperiod, 

startkapital och aktiemängd har gjort att undersökningen omfattar 245 portföljer. 

Resultaten visar att det finns en momentumeffekt som överlever transaktionskostnader 

och ger signifikanta avkastningar i Finland. De momentumstrategier som är mest 

signifikanta över hela den undersökta tidsperioden är strategier med sju aktier och sex 

månaders innehavsperiod. I dessa fall är resultaten signifikant redan från ett startkapital 

på 5 000 €. En momentumstrategi med sju aktier, en innehavsperiod på sex månader 

och 20 000 € startkapital skulle över den undersökta tidsperioden riskjusterat med 

Fama & French femfaktormodell ge en månatlig överavkastning på 1.36% på 5% 

signifikansnivå. 

När delperioder undersökts noterades signifikanta momentumstrategier för alla 

delperioder. Dock är det endast delperioden 1999–2008 som har signifikanta 

överavkastningar när man beaktar överstigande Sharpe ratio i förhållande till 

marknadsindexet. Samtidigt kan man konstatera att momentumstrategier med kortare 

innehavsperioder (sex månader eller kortare) fungerar bättre under normala 

omständigheter, medan strategier med längre innehavsperioder (sex månader eller 

längre) passar bättre vid turbulenta marknadsförhållanden. Orsaken till detta kan 

eventuellt förklaras med vad Daniel & Moskowitz (2016) konstaterade i sin 

undersökning. Enligt Daniel & Moskowitz fungerar en normal momentumstrategi dåligt 

när marknaden återhämtar sig efter en krasch, eftersom avkastningen för 

förlorarportföljen då stiger. Detta gör att effektiviteten av den vanliga 

momentumstrategin blir sämre vi turbulenta marknadsförhållanden. Däremot uppvisar 

resultaten i denna avhandling motsatt effekt för den ensidiga momentumstrategin, som 

alltså bara utnyttjar vinnare. 

Slutligen kan man konstatera att en momentumeffekt verkar finnas i Finland, och den 

kan utnyttjas av småsparare redan från startkapital så små som 5 000 €. 

Portföljstorleken bör vara större än fyra aktier, för att diversifiera bort en del av den 

idiosynkratiska risken. Dock bör antalet aktier vid startkapital som är 10 000 € eller 

mindre inte överstiga 15 stycken eftersom nyttan då äts upp av transaktionskostnaderna. 

Den momentumstrategi som historiskt sätt fungerat bäst över hela tidsperioden är en 
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strategi med sex månaders portföljformningsperiod (inklusive en skipperiod) och en 

innehavsperiod på sex månader. 

7.1 Kritisk diskussion 

De metoder som ligger till grund för denna avhandling har i alla lägen dimensionerats 

för att avspegla så verkliga förhållanden som möjligt för småspararen. Ett exempel på 

detta är användningen av den dyraste courtagenivån hos Nordnet. Detta innebär alltså 

att ju högre frekvensen för portföljförändringarna blir, desto mera överdimensionerade 

är transaktionskostnaderna. I denna avhandling är det endast momentumstrategier med 

en månads innehavsperiod som skulle kunna dra nytta av lägre courtagenivåer, men 

detta har inte undersökts. Om vidare forskning görs med överlappande portföljer eller 

tätare portföljförändringar, bör detta dock beaktas. Vad gäller transaktionskostnader har 

inte heller skillnaden mellan topp- och bottennotering på datumet för prisdata beaktats. 

Detta anses inte nödvändigt eftersom månatliga data används och man därmed inte 

beaktar svängningar på daglig nivå. 

Vad gäller valet att enbart beakta vinnarsidan av momentumeffekten är det för att 

undvika transaktionskostnader som är svåra att mäta. En aspekt är just de extra 

kostnader som tillkommer för att blanka aktier för småinvesterare. En annan aspekt är 

likviditeten på marknaden, det vill säga hur lätt det är att köpa och sälja. Enligt Leivo 

(2012) är Finlands börs relativt liten och likviditeten låg. Detta innebär att man 

eventuellt inte alltid kan sälja en tidigare förlorare, som man skulle göra enligt den 

traditionella momentumstrategin. 

Fastän resultaten som presenteras i undersökningen antyder att det existerar en 

momentumeffekt på den finländska marknaden, kan man inte dra någon säker slutsats. 

Detta på grund av det gemensamma hypotesproblemet som diskuterades i kapitel 2.3.4. 

Resultaten i denna avhandling kan antingen betyda att det finns en anomali 

(momentumeffekten) som innebär att hypotesen om effektiva marknader kan förkastas, 

eller att riskjusteringsmodellerna felaktiga.  

7.2 Förslag på fortsatta studier 

Ett förslag på fortsatta studier är först och främst en studie som istället för en enda 

portfölj åt gången använder sig av överlappande portföljer, som i Foltice & Langer 

(2015). Med överlappande portföljer skulle man kunna sprida riskerna både över tid och 

mellan olika portföljer. Detta skulle alltså leda till lägre idiosynkratisk risk än med bara 
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en portfölj som byts helt och hållet. I samband med detta vore det också intressant att 

testa överlappande portföljer med olika köpfrekvens. I resultaten i denna avhandling 

verkade strategier med kortare innehavsperioder (högre köpfrekvens) passa bättre för 

normala marknadsförhållanden, medan längre innehavsperioder passade bäst för 

turbulenta perioder. I en sådan undersökning skulle man alltså kunna undersöka 

köpfrekvensens inverkan på både den ensidiga och dubbelsidiga momentumstrategin. 

Som komplement till denna avhandling skulle det också vara intressant att undersöka 

momentumstrategin på den finska marknaden, men med enbart förlorarsidan. Enligt 

Jaakkola (2005) drivs den största delen av momentumeffekten på finska marknaden av 

förlorarsidan, vilket direkt säger emot resultaten i denna avhandling. I kombination med 

denna avhandling skulle en sådan avhandling ge nyttig information om hur 

momentumeffekten fungerar i Finland. 
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BILAGA 1 CAPM: MÅNATLIGA ALPHA 

Tabell 8 Alpha för riskjustering med CAPM 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med CAPM. Inom parentes under varje alphavärde presenteras t-statistikan. Första kolumnen 
anger startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. Portföljformningsperioden för 
alla portföljer är sex månader. Alla T-statistikor är Newey-West justerade för att undvika 
autokorrelation. Signifikans markeras */**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-2.44* -0.41 -2.23** -1.96* -1.73 -1.97 -1.59 
(-1.79) (-0.67) (-2.03) (-1.85) (-1.56) (-1.48) (-1.43) 

10 000 
-1.96* -0.18 0.10 0.12 -2.10** -1.96* -1.94 
(-1.71) (-0.29) (0.23) (0.36) (-2.38) (-1.79) (-1.57) 

20 000 
-2.26 -0.17 0.17 0.31 0.36 0.14 -2.37* 

(-1.64) (-0.27) (0.38) (0.90) (1.28) (0.54) (-1.86) 

40 000 
-2.57* -0.17 0.18 0.35 0.44 0.39 0.27 
(-1.89) (-0.27) (0.40) (1.00) (1.55) (1.60) (1.07) 

90 000 
-2.39* -0.17 0.18 0.35 0.45 0.43* 0.37 
(-1.90) (-0.27) (0.40) (1.01) (1.59) (1.75) (1.51) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.99 1.23 0.85 0.90* 0.76 -2.07*** -1.57** 

(0.82) (0.95) (1.12) (1.77) (1.56) (-2.58) (-2.56) 

10 000 
3.00 1.25 0.91 1.00** 0.97** 0.70 0.53 

(0.82) (0.96) (1.20) (1.98) (2.05) (1.60) (1.48) 

20 000 
3.00 1.25 0.93 1.04** 1.03** 0.81* 0.74** 

(0.82) (0.97) (1.22) (2.04) (2.19) (1.87) (2.08) 

40 000 
3.00 1.25 0.93 1.04** 1.05** 0.85** 0.79** 

(0.82) (0.97) (1.22) (2.06) (2.23) (1.96) (2.25) 

90 000 
3.00 1.25 0.93 1.04** 1.05** 0.86** 0.81** 

(0.82) (0.97) (1.22) (2.06) (2.23) (1.98) (2.30) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.18 0.88 1.01** 1.43** 1.15** 0.88* 0.59 

(1.65) (1.45) (2.26) (2.45) (2.28) (1.88) (1.56) 

10 000 
1.18 0.89 1.03** 1.46** 1.21** 0.96** 0.75** 

(1.65) (1.47) (2.30) (2.50) (2.39) (2.07) (1.98) 

20 000 
1.18 0.89 1.04** 1.47** 1.23** 1.00** 0.80** 

(1.65) (1.48) (2.32) (2.52) (2.43) (2.14) (2.10) 

40 000 
1.18 0.89 1.04** 1.47** 1.24** 1.01** 0.82** 

(1.65) (1.48) (2.32) (2.53) (2.44) (2.16) (2.15) 

90 000 
1.18 0.89 1.04** 1.48** 1.24** 1.01** 0.83** 

(1.65) (1.48) (2.32) (2.53) (2.45) (2.17) (2.17) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-2.78** 0.08 0.47 0.54* 0.62** 0.46 0.23 
(-2.50) (0.13) (1.13) (1.69) (2.04) (1.53) (0.79) 

10 000 
-0.37 0.13 0.48 0.57* 0.66** 0.54* 0.40 

(-0.44) (0.21) (1.17) (1.78) (2.21) (1.81) (1.37) 

20 000 
-0.13 0.14 0.49 0.58* 0.68** 0.57* 0.45 

(-0.15) (0.23) (1.19) (1.81) (2.27) (1.91) (1.56) 

40 000 
-0.05 0.14 0.49 0.59* 0.69** 0.58* 0.47 

(-0.06) (0.23) (1.19) (1.82) (2.29) (1.96) (1.63) 

90 000 
-0.02 0.14 0.49 0.59* 0.69** 0.59** 0.48* 

(-0.03) (0.23) (1.19) (1.83) (2.29) (1.97) (1.65) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.70** 0.54 0.48 0.37 0.27 0.09 0.10 
(2.49) (1.19) (1.29) (1.19) (0.93) (0.33) (0.38) 

10 000 
1.70** 0.55 0.49 0.39 0.32 0.19 0.23 
(2.49) (1.21) (1.33) (1.27) (1.09) (0.69) (0.91) 

20 000 
1.70** 0.55 0.50 0.40 0.34 0.22 0.28 
(2.49) (1.21) (1.34) (1.30) (1.15) (0.82) (1.08) 

40 000 
1.70** 0.55 0.50 0.41 0.35 0.23 0.29 
(2.49) (1.21) (1.34) (1.31) (1.17) (0.86) (1.15) 

90 000 
1.70** 0.55 0.50 0.41 0.35 0.24 0.30 
(2.49) (1.21) (1.34) (1.31) (1.18) (0.88) (1.17) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.38 0.16 0.33 0.28 0.47 0.28 0.14 

(1.47) (0.24) (0.68) (0.59) (1.03) (0.70) (0.38) 

10 000 
1.38 0.19 0.35 0.31 0.51 0.33 0.22 

(1.47) (0.29) (0.72) (0.65) (1.11) (0.83) (0.62) 

20 000 
1.38 0.20 0.35 0.32 0.52 0.35 0.25 

(1.47) (0.30) (0.74) (0.68) (1.15) (0.88) (0.71) 

40 000 
1.38 0.20 0.36 0.32 0.53 0.36 0.26 

(1.47) (0.31) (0.74) (0.68) (1.16) (0.90) (0.74) 

90 000 
1.38 0.20 0.36 0.33 0.53 0.37 0.27 

(1.47) (0.31) (0.74) (0.68) (1.17) (0.91) (0.75) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.44 -0.24 0.07 0.25 0.40 0.38 0.29 

(-0.70) (-0.53) (0.21) (0.85) (1.32) (1.50) (1.18) 

10 000 
-0.42 -0.23 0.08 0.26 0.41 0.40 0.33 

(-0.67) (-0.51) (0.24) (0.89) (1.37) (1.60) (1.32) 

20 000 
-0.42 -0.23 0.09 0.27 0.42 0.41 0.34 

(-0.66) (-0.50) (0.25) (0.90) (1.39) (1.63) (1.38) 

40 000 
-0.42 -0.23 0.09 0.27 0.42 0.41 0.35 

(-0.66) (-0.50) (0.25) (0.91) (1.40) (1.65) (1.40) 

90 000 
-0.42 -0.23 0.09 0.27 0.42 0.41* 0.35 

(-0.66) (-0.50) (0.25) (0.91) (1.40) (1.65) (1.41) 
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BILAGA 2 FAMA & FRENCH 5F: MÅNATLIGA ALPHA 

Tabell 9 Alpha för riskjustering med Fama & French 5F 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med Fama & French femfaktormodell. Inom parentes under varje alphavärde presenteras t-
statistikan. Första kolumnen anger startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. 
Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. Alla T-statistikor är Newey-West 
justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras */**/*** för respektive 
signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-1.65** -0.75 -2.36** -1.94* -1.68** -2.01* -1.52 
(-2.00) (-1.19) (-2.07) (-1.90) (-2.04) (-1.76) (-1.44) 

10 000 
-2.14* -0.51 -0.27 -0.23 -1.55*** -1.98* -1.91* 
(-1.70) (-0.80) (-0.59) (-0.67) (-3.40) (-1.91) (-1.86) 

20 000 
-2.28* -0.49 -0.20 -0.05 0.05 -0.10 -2.87* 
(-1.85) (-0.78) (-0.45) (-0.14) (0.17) (-0.40) (-1.75) 

40 000 
-2.80* -0.49 -0.20 -0.02 0.12 0.14 0.02 
(-1.93) (-0.78) (-0.43) (-0.05) (0.42) (0.57) (0.10) 

90 000 
-2.37* -0.49 -0.20 -0.01 0.13 0.18 0.12 
(-1.82) (-0.78) (-0.43) (-0.04) (0.46) (0.71) (0.49) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
3.13 0.84 0.56 0.60 0.56 -1.66*** -1.78** 

(0.75) (0.66) (0.75) (1.13) (1.12) (-2.91) (-2.37) 

10 000 
3.13 0.86 0.61 0.69 0.75 0.50 0.37 

(0.75) (0.68) (0.82) (1.30) (1.52) (1.17) (1.03) 

20 000 
3.13 0.86 0.62 0.72 0.81 0.60 0.57 

(0.75) (0.68) (0.84) (1.36) (1.63) (1.43) (1.58) 

40 000 
3.13 0.86 0.62 0.73 0.83* 0.64 0.62* 

(0.75) (0.68) (0.84) (1.37) (1.66) (1.50) (1.72) 

90 000 
3.13 0.86 0.62 0.73 0.83* 0.65 0.63* 

(0.75) (0.68) (0.84) (1.37) (1.67) (1.52) (1.76) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.02 0.49 0.69* 1.32** 1.14** 0.82* 0.53 

(1.44) (0.83) (1.75) (2.19) (2.03) (1.82) (1.44) 

10 000 
1.02 0.50 0.70* 1.35** 1.19** 0.89** 0.66* 

(1.44) (0.84) (1.79) (2.23) (2.11) (1.98) (1.80) 

20 000 
1.02 0.50 0.71* 1.36** 1.20** 0.91** 0.70* 

(1.44) (0.84) (1.80) (2.24) (2.14) (2.03) (1.91) 

40 000 
1.02 0.50 0.71* 1.36** 1.21** 0.92** 0.71* 

(1.44) (0.84) (1.80) (2.25) (2.15) (2.05) (1.95) 

90 000 
1.02 0.50 0.71* 1.36** 1.21** 0.92** 0.72** 

(1.44) (0.84) (1.80) (2.25) (2.15) (2.06) (1.96) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-2.28 -0.09 0.46 0.38 0.49 0.28 0.07 

(-1.53) (-0.16) (1.12) (1.20) (1.64) (0.96) (0.24) 

10 000 
0.61 -0.04 0.48 0.41 0.53* 0.36 0.23 

(0.66) (-0.07) (1.16) (1.30) (1.79) (1.25) (0.83) 

20 000 
0.87 -0.03 0.48 0.42 0.55* 0.39 0.28 

(0.93) (-0.05) (1.18) (1.33) (1.86) (1.37) (1.02) 

40 000 
0.95 -0.02 0.48 0.42 0.56* 0.40 0.30 

(1.01) (-0.04) (1.18) (1.34) (1.88) (1.42) (1.10) 

90 000 
0.98 -0.02 0.48 0.42 0.56* 0.41 0.31 

(1.03) (-0.04) (1.18) (1.35) (1.88) (1.43) (1.13) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.10*** 0.62 0.46 0.35 0.29 0.13 0.15 
(2.76) (1.38) (1.19) (1.14) (0.93) (0.44) (0.56) 

10 000 
2.10*** 0.63 0.47 0.37 0.33 0.21 0.26 
(2.76) (1.39) (1.22) (1.21) (1.05) (0.71) (0.98) 

20 000 
2.10*** 0.63 0.48 0.38 0.34 0.23 0.30 
(2.76) (1.39) (1.23) (1.23) (1.09) (0.80) (1.11) 

40 000 
2.10*** 0.63 0.48 0.38 0.35 0.24 0.31 
(2.76) (1.39) (1.24) (1.24) (1.11) (0.84) (1.15) 

90 000 
2.10*** 0.63 0.48 0.38 0.35 0.24 0.31 
(2.76) (1.39) (1.24) (1.24) (1.11) (0.85) (1.17) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.52 0.21 0.20 0.15 0.54 0.35 0.17 

(1.54) (0.32) (0.39) (0.34) (1.22) (0.93) (0.51) 

10 000 
1.53 0.24 0.22 0.18 0.58 0.40 0.26 

(1.54) (0.36) (0.43) (0.40) (1.31) (1.07) (0.77) 

20 000 
1.53 0.25 0.23 0.19 0.59 0.43 0.29 

(1.54) (0.38) (0.45) (0.42) (1.34) (1.13) (0.87) 

40 000 
1.53 0.25 0.23 0.20 0.60 0.44 0.30 

(1.54) (0.38) (0.45) (0.43) (1.36) (1.15) (0.90) 

90 000 
1.53 0.25 0.23 0.20 0.60 0.44 0.30 

(1.54) (0.38) (0.45) (0.43) (1.36) (1.15) (0.92) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.29 0.03 0.21 0.38 0.53* 0.45 0.29 

(-0.42) (0.06) (0.57) (1.26) (1.74) (1.64) (1.14) 

10 000 
-0.27 0.04 0.22 0.39 0.55* 0.47* 0.33 

(-0.40) (0.08) (0.60) (1.30) (1.80) (1.73) (1.28) 

20 000 
-0.26 0.04 0.22 0.39 0.55* 0.48* 0.34 

(-0.39) (0.08) (0.61) (1.31) (1.82) (1.76) (1.34) 

40 000 
-0.26 0.04 0.22 0.39 0.56* 0.48* 0.35 

(-0.39) (0.09) (0.61) (1.32) (1.83) (1.77) (1.36) 

90 000 
-0.26 0.04 0.22 0.39 0.56* 0.48* 0.35 

(-0.39) (0.09) (0.61) (1.32) (1.83) (1.78) (1.37) 
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BILAGA 3 SHARPE RATIO: JÄMFÖRELSE MED MARKNADSINDEX 

Tabell 10 Överstigande Sharpe ratio 

I denna tabell presenteras t-statistikor för överstigande Sharpe ratio för olika 
portföljkombinationer. Första kolumnen anger startkapital och översta raden mängden aktier per 
portfölj. Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. T-statistikorna kommer 
från ett t-test för en population. Testet undersöker om Sharpe ratio för 
momentumavkastningarna är signifikant högre än Sharpe ratio för marknadsavkastningarna. 
Signifikans markeras */**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -3.69*** -2.05** -3.66*** -3.64*** -2.85*** -2.55** -2.55** 

10 000 -3.40*** -1.78* -1.04 -0.48 -4.46*** -3.83*** -2.80*** 
20 000 -3.56*** -1.78* -0.99 -0.23 0.23 0.04 -4.80*** 
40 000 -3.80*** -1.78* -0.99 -0.22 0.31 0.65 0.70 
90 000 -3.58*** -1.78* -0.99 -0.22 0.31 0.67 0.88 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 0.51 -0.09 0.41 1.37 1.53 -3.42*** -3.45*** 

10 000 0.51 -0.08 0.46 1.49 1.86* 1.74* 1.73* 
20 000 0.51 -0.08 0.47 1.52 1.93* 1.94* 2.22** 
40 000 0.51 -0.08 0.47 1.52 1.94* 1.98** 2.31** 
90 000 0.51 -0.08 0.47 1.52 1.94* 1.99** 2.32** 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.23 0.20 1.46 2.25** 2.08** 1.86* 1.56 

10 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.14** 2.01** 1.96** 
20 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.16** 2.06** 2.05** 
40 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.17** 2.07** 2.08** 
90 000 -0.23 0.20 1.48 2.27** 2.17** 2.07** 2.09** 

        
9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -3.26*** -0.93 -0.03 0.73 1.26 1.06 0.50 

10 000 -1.88* -0.88 -0.01 0.76 1.34 1.27 1.09 
20 000 -1.64 -0.87 -0.01 0.78 1.36 1.33 1.24 
40 000 -1.56 -0.87 -0.01 0.78 1.37 1.35 1.29 
90 000 -1.53 -0.87 -0.01 0.78 1.37 1.35 1.30 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 0.86 0.38 0.38 0.36 0.33 0.11 0.13 

10 000 0.86 0.39 0.40 0.40 0.42 0.43 0.62 
20 000 0.86 0.39 0.40 0.41 0.44 0.52 0.73 
40 000 0.86 0.39 0.40 0.41 0.45 0.53 0.76 
90 000 0.86 0.39 0.40 0.41 0.45 0.54 0.76 
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18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.09 -0.87 -0.03 0.79 1.22 0.75 0.45 

10 000 -0.09 -0.84 0.01 0.85 1.31 0.89 0.73 
20 000 -0.09 -0.82 0.02 0.86 1.34 0.94 0.83 
40 000 -0.09 -0.82 0.02 0.87 1.35 0.95 0.86 
90 000 -0.09 -0.82 0.02 0.87 1.35 0.96 0.87 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.45 -0.78 -0.61 -0.25 0.45 0.49 0.43 

10 000 -1.42 -0.76 -0.59 -0.22 0.50 0.57 0.57 
20 000 -1.41 -0.76 -0.58 -0.21 0.52 0.60 0.63 
40 000 -1.41 -0.76 -0.58 -0.20 0.53 0.61 0.64 
90 000 -1.41 -0.76 -0.58 -0.20 0.53 0.62 0.65 
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BILAGA 4 CAPM RISKJUSTERING: DELPERIODER 

Tabell 11 Alpha för riskjustering med CAPM, delperiod 1990–1998 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med CAPM över delperioden 1990–1998. Inom parentes under varje alphavärde presenteras t-
statistikan. Första kolumnen anger startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. 
Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. Alla T-statistikor är Newey-West 
justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras */**/*** för respektive 
signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-1.04 -0.12 -2.08** -5.94* -4.85 -6.26 -4.57 

(-0.52) (-0.09) (-2.57) (-1.72) (-1.58) (-1.54) (-1.23) 

10 000 
-0.40 0.20 -0.12 -0.03 -2.37*** -5.94* -5.57 

(-0.20) (0.15) (-0.15) (-0.06) (-3.88) (-1.75) (-1.45) 

20 000 
-0.32 0.24 0.13 0.63 0.23 -0.52 -7.58* 

(-0.16) (0.19) (0.16) (0.96) (0.44) (-1.16) (-1.70) 

40 000 
-0.31 0.24 0.16 0.75 0.50 0.30 -0.15 

(-0.15) (0.19) (0.19) (1.12) (0.92) (0.64) (-0.32) 

90 000 
-0.31 0.24 0.16 0.76 0.54 0.43 0.22 

(-0.15) (0.19) (0.19) (1.13) (0.98) (0.88) (0.44) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
0.09 -0.27 0.23 0.36 -0.18 -2.07*** -4.61*** 

(0.05) (-0.26) (0.36) (0.59) (-0.32) (-3.87) (-3.73) 

10 000 
0.10 -0.20 0.43 0.72 0.51 0.18 -0.17 

(0.06) (-0.19) (0.67) (1.17) (0.88) (0.36) (-0.32) 

20 000 
0.10 -0.19 0.49 0.84 0.73 0.57 0.46 

(0.06) (-0.18) (0.76) (1.35) (1.23) (1.14) (0.88) 

40 000 
0.10 -0.19 0.49 0.87 0.80 0.71 0.66 

(0.06) (-0.18) (0.76) (1.39) (1.33) (1.39) (1.24) 

90 000 
0.10 -0.19 0.49 0.87 0.81 0.74 0.73 

(0.06) (-0.18) (0.76) (1.39) (1.35) (1.45) (1.35) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
3.07** 1.39 1.46* 1.69*** 1.38** 1.07** 0.74* 
(2.20) (1.47) (1.79) (2.85) (2.57) (2.31) (1.77) 

10 000 
3.07** 1.44 1.54* 1.81*** 1.58*** 1.37*** 1.22*** 
(2.20) (1.51) (1.88) (3.03) (2.91) (2.91) (2.98) 

20 000 
3.07** 1.45 1.56* 1.86*** 1.67*** 1.50*** 1.40*** 
(2.20) (1.51) (1.90) (3.08) (3.04) (3.14) (3.38) 

40 000 
3.07** 1.45 1.57* 1.87*** 1.70*** 1.55*** 1.48*** 
(2.20) (1.52) (1.91) (3.10) (3.08) (3.21) (3.46) 

90 000 
3.07** 1.45 1.57* 1.87*** 1.70*** 1.56*** 1.50*** 
(2.20) (1.52) (1.91) (3.10) (3.08) (3.23) (3.50) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
0.21 -0.51 0.48 1.08* 1.04* 0.65 0.20 

(0.10) (-0.42) (0.66) (1.93) (1.91) (1.35) (0.45) 

10 000 
0.23 -0.42 0.55 1.19** 1.19** 0.92** 0.62 

(0.11) (-0.34) (0.75) (2.11) (2.26) (1.97) (1.54) 

20 000 
0.24 -0.39 0.58 1.23** 1.26** 1.03** 0.78** 

(0.11) (-0.32) (0.78) (2.20) (2.39) (2.25) (2.00) 

40 000 
0.24 -0.38 0.58 1.25** 1.29** 1.07** 0.86** 

(0.11) (-0.31) (0.79) (2.22) (2.43) (2.34) (2.20) 

90 000 
0.24 -0.38 0.58 1.25** 1.29** 1.09** 0.88** 

(0.11) (-0.31) (0.79) (2.22) (2.44) (2.37) (2.22) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.36* 0.61 0.79 0.95* 0.66 0.47 0.48 
(1.87) (0.82) (1.38) (1.67) (1.18) (1.04) (1.20) 

10 000 
2.36* 0.64 0.84 1.04* 0.81 0.69 0.76* 
(1.87) (0.86) (1.47) (1.82) (1.46) (1.62) (1.93) 

20 000 
2.36* 0.65 0.86 1.07* 0.87 0.78* 0.88** 
(1.87) (0.86) (1.50) (1.89) (1.62) (1.85) (2.21) 

40 000 
2.36* 0.65 0.86 1.09* 0.90* 0.83* 0.94** 
(1.87) (0.87) (1.50) (1.90) (1.68) (1.96) (2.33) 

90 000 
2.36* 0.65 0.86 1.09* 0.91* 0.84** 0.96** 
(1.87) (0.87) (1.50) (1.91) (1.69) (1.99) (2.38) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.76 0.28 0.00 0.48 0.42 0.61 0.51 

(1.23) (0.20) (0.00) (0.75) (0.57) (1.01) (0.94) 

10 000 
2.77 0.31 0.05 0.56 0.55 0.75 0.69 

(1.23) (0.22) (0.06) (0.88) (0.74) (1.27) (1.31) 

20 000 
2.77 0.32 0.08 0.60 0.60 0.82 0.78 

(1.23) (0.23) (0.08) (0.93) (0.82) (1.38) (1.48) 

40 000 
2.77 0.33 0.08 0.62 0.63 0.85 0.82 

(1.23) (0.23) (0.09) (0.94) (0.86) (1.43) (1.56) 

90 000 
2.77 0.33 0.08 0.62 0.64 0.86 0.83 

(1.23) (0.24) (0.09) (0.95) (0.87) (1.45) (1.59) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.26 0.23 0.05 0.87 0.78* 0.93** 0.88** 

(-0.23) (0.28) (0.08) (1.55) (1.74) (2.56) (2.35) 

10 000 
-0.25 0.24 0.08 0.92 0.84* 1.00*** 0.98*** 

(-0.22) (0.30) (0.12) (1.63) (1.89) (2.84) (2.72) 

20 000 
-0.24 0.25 0.10 0.94* 0.87* 1.04*** 1.03*** 

(-0.22) (0.30) (0.14) (1.67) (1.95) (2.96) (2.87) 

40 000 
-0.24 0.25 0.10 0.94* 0.88** 1.06*** 1.05*** 

(-0.22) (0.30) (0.15) (1.69) (1.98) (3.02) (2.94) 

90 000 
-0.24 0.25 0.10 0.95* 0.88** 1.06*** 1.06*** 

(-0.22) (0.30) (0.15) (1.69) (1.99) (3.03) (2.96) 
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Tabell 12 Alpha för riskjustering med CAPM, delperiod 1999–2008 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med CAPM över delperioden 1999–2008. Inom parentes under varje alphavärde presenteras t-
statistikan. Första kolumnen anger startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. 
Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. Alla T-statistikor är Newey-West 
justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras */**/*** för respektive 
signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-6.52 -5.69* -2.99* -4.66 -3.95 -3.42 -3.37 

(-1.54) (-1.72) (-1.71) (-1.24) (-1.28) (-1.30) (-1.31) 

10 000 
-5.73* -0.70 0.18 0.21 -0.15 -4.24 -3.96 
(-1.87) (-0.59) (0.20) (0.27) (-0.22) (-1.43) (-1.33) 

20 000 
-1.91 -0.43 0.40 0.70 0.82 0.60 0.19 

(-1.09) (-0.37) (0.42) (0.88) (1.20) (0.99) (0.32) 

40 000 
-1.49 -0.42 0.40 0.74 0.93 0.98 1.00* 

(-0.84) (-0.36) (0.42) (0.93) (1.35) (1.58) (1.66) 

90 000 
-1.42 -0.42 0.40 0.74 0.93 1.01 1.11* 

(-0.81) (-0.36) (0.42) (0.93) (1.35) (1.62) (1.83) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
10.01 3.48 1.78 1.91 2.09 1.31 0.50 
(0.92) (0.89) (0.76) (1.26) (1.57) (1.04) (0.43) 

10 000 
10.01 3.48 1.79 2.00 2.25* 1.75 1.49 
(0.92) (0.89) (0.77) (1.31) (1.68) (1.35) (1.20) 

20 000 
10.01 3.48 1.80 2.01 2.30* 1.88 1.74 
(0.92) (0.89) (0.77) (1.31) (1.71) (1.43) (1.38) 

40 000 
10.01 3.48 1.80 2.01 2.30* 1.92 1.82 
(0.92) (0.89) (0.77) (1.31) (1.71) (1.45) (1.43) 

90 000 
10.01 3.48 1.80 2.01 2.30* 1.92 1.83 
(0.92) (0.89) (0.77) (1.31) (1.71) (1.45) (1.44) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.02 1.36 1.68 2.71 2.39* 1.77** 1.09 

(-0.02) (1.00) (1.52) (1.63) (1.91) (2.15) (1.33) 

10 000 
0.00 1.39 1.73 2.76* 2.48* 1.99** 1.53* 

(0.00) (1.02) (1.56) (1.66) (1.94) (2.34) (1.74) 

20 000 
0.00 1.39 1.75 2.77* 2.51** 2.08** 1.69* 

(0.00) (1.02) (1.57) (1.67) (1.96) (2.38) (1.91) 

40 000 
0.00 1.39 1.75 2.78* 2.52** 2.11** 1.75* 

(0.00) (1.02) (1.58) (1.67) (1.97) (2.38) (1.92) 

90 000 
0.00 1.39 1.75 2.78* 2.52** 2.11** 1.77* 

(0.00) (1.02) (1.58) (1.67) (1.97) (2.39) (1.94) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.91 0.80 0.34 2.10 2.54** 2.05** 1.59 

(1.20) (0.81) (0.35) (1.31) (2.00) (2.04) (1.54) 

10 000 
1.91 0.84 0.42 2.15 2.61** 2.17** 1.80* 

(1.20) (0.84) (0.45) (1.34) (2.05) (2.22) (1.86) 

20 000 
1.91 0.84 0.45 2.17 2.63** 2.23** 1.89** 

(1.20) (0.85) (0.47) (1.35) (2.07) (2.27) (2.01) 

40 000 
1.91 0.84 0.46 2.17 2.64** 2.24** 1.92** 

(1.20) (0.85) (0.48) (1.35) (2.07) (2.29) (2.04) 

90 000 
1.91 0.84 0.46 2.17 2.64** 2.25** 1.93** 

(1.20) (0.85) (0.48) (1.35) (2.07) (2.29) (2.05) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.23 2.03 1.43 3.09* 2.62** 2.13** 1.65** 

(0.69) (1.24) (1.15) (1.78) (2.29) (2.45) (2.00) 

10 000 
1.23 2.04 1.47 3.12* 2.68** 2.23** 1.81** 

(0.69) (1.25) (1.18) (1.79) (2.34) (2.55) (2.19) 

20 000 
1.23 2.04 1.48 3.13* 2.70** 2.27*** 1.88** 

(0.69) (1.25) (1.19) (1.80) (2.36) (2.60) (2.27) 

40 000 
1.23 2.04 1.49 3.13* 2.71** 2.29** 1.91** 

(0.69) (1.25) (1.19) (1.80) (2.37) (2.56) (2.31) 

90 000 
1.23 2.04 1.49 3.13* 2.71** 2.29** 1.92** 

(0.69) (1.25) (1.19) (1.80) (2.37) (2.56) (2.32) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.41 0.98 0.90 2.24 1.98 1.30 1.08 

(0.77) (0.79) (0.89) (1.38) (1.56) (1.31) (1.14) 

10 000 
1.41 1.00 0.94 2.27 2.03 1.39 1.21 

(0.77) (0.81) (0.93) (1.40) (1.54) (1.40) (1.27) 

20 000 
1.41 1.01 0.95 2.29 2.05 1.43 1.27 

(0.77) (0.81) (0.98) (1.41) (1.56) (1.44) (1.25) 

40 000 
1.41 1.01 0.96 2.29 2.06 1.45 1.29 

(0.77) (0.81) (0.98) (1.41) (1.57) (1.40) (1.28) 

90 000 
1.41 1.01 0.96 2.29 2.06 1.46 1.30 

(0.77) (0.81) (0.98) (1.41) (1.57) (1.40) (1.29) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.12 2.25 1.76 3.74 3.40* 2.81* 2.36* 

(0.94) (1.05) (1.18) (1.56) (1.79) (1.90) (1.80) 

10 000 
2.13 2.29 1.81 3.76 3.44* 2.88* 2.46* 

(0.95) (1.07) (1.20) (1.58) (1.81) (1.79) (1.84) 

20 000 
2.14 2.30 1.82 3.77 3.46* 2.91* 2.50* 

(0.95) (1.07) (1.21) (1.58) (1.82) (1.81) (1.87) 

40 000 
2.14 2.31 1.83 3.78 3.46* 2.93* 2.52* 

(0.95) (1.08) (1.21) (1.58) (1.83) (1.82) (1.89) 

90 000 
2.14 2.31 1.83 3.78 3.47* 2.93* 2.53* 

(0.95) (1.08) (1.21) (1.58) (1.83) (1.82) (1.89) 
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Tabell 13 Alpha för riskjustering med CAPM, delperiod 2009–2019 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med CAPM över delperioden 2009–2019. Inom parentes under varje alphavärde presenteras t-
statistikan. Första kolumnen anger startkapital och översta raden mängden aktier per portfölj. 
Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. Alla T-statistikor är Newey-West 
justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras */**/*** för respektive 
signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.02 -0.23 0.19 -5.50 -5.47 -5.20 -3.57 

(-0.02) (-0.26) (0.29) (-1.61) (-1.31) (-1.16) (-1.09) 

10 000 
-0.02 -0.12 0.63 0.12 -0.64** -5.20 -3.96* 

(-0.01) (-0.14) (0.95) (0.29) (-2.10) (-1.59) (-1.68) 

20 000 
-0.02 -0.12 0.67 0.51 0.53* 0.18 -0.98*** 

(-0.01) (-0.14) (1.01) (1.18) (1.72) (0.84) (-4.68) 

40 000 
-0.02 -0.12 0.67 0.54 0.65** 0.65*** 0.45** 

(-0.01) (-0.14) (1.01) (1.24) (2.07) (2.90) (2.47) 

90 000 
-0.02 -0.12 0.67 0.54 0.65** 0.69*** 0.59*** 

(-0.01) (-0.14) (1.01) (1.24) (2.07) (3.04) (3.17) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.46 1.43 1.61** 0.91** 0.29 -0.79*** -3.98*** 

(-0.38) (1.19) (2.05) (2.01) (0.98) (-2.84) (-3.05) 

10 000 
-0.45 1.46 1.69** 1.16** 0.81*** 0.55** 0.22 

(-0.38) (1.22) (2.16) (2.57) (2.68) (2.17) (1.03) 

20 000 
-0.45 1.46 1.71** 1.24*** 0.97*** 0.84*** 0.70*** 

(-0.38) (1.22) (2.17) (2.75) (3.20) (3.30) (3.15) 

40 000 
-0.45 1.46 1.71** 1.25*** 1.00*** 0.93*** 0.85*** 

(-0.38) (1.22) (2.17) (2.77) (3.32) (3.63) (3.75) 

90 000 
-0.45 1.46 1.71** 1.25*** 1.00*** 0.94*** 0.88*** 

(-0.38) (1.22) (2.17) (2.77) (3.32) (3.66) (3.86) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.16 1.23 1.03** 1.01*** 0.63** 0.41 0.04 

(0.99) (1.25) (2.10) (2.97) (2.10) (1.48) (0.18) 

10 000 
1.16 1.24 1.07** 1.10*** 0.82*** 0.72** 0.55** 

(0.99) (1.26) (2.18) (3.24) (2.70) (2.57) (2.39) 

20 000 
1.16 1.24 1.08** 1.14*** 0.89*** 0.83*** 0.73*** 

(0.99) (1.26) (2.20) (3.34) (2.92) (3.01) (3.16) 

40 000 
1.16 1.24 1.08** 1.14*** 0.91*** 0.87*** 0.80*** 

(0.99) (1.26) (2.20) (3.35) (3.00) (3.16) (3.45) 

90 000 
1.16 1.24 1.08** 1.14*** 0.91*** 0.88*** 0.81*** 

(0.99) (1.26) (2.20) (3.35) (3.00) (3.18) (3.52) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
0.35 0.93 0.65 0.23 0.17 0.14 0.09 

(0.36) (1.14) (1.13) (0.50) (0.45) (0.50) (0.34) 

10 000 
0.35 0.94 0.71 0.35 0.34 0.39 0.42 

(0.36) (1.15) (1.21) (0.74) (0.88) (1.32) (1.58) 

20 000 
0.35 0.94 0.73 0.40 0.41 0.49 0.55** 

(0.36) (1.15) (1.24) (0.83) (1.05) (1.65) (2.08) 

40 000 
0.35 0.94 0.73 0.41 0.44 0.53* 0.61** 

(0.36) (1.15) (1.24) (0.86) (1.11) (1.77) (2.27) 

90 000 
0.35 0.94 0.73 0.41 0.44 0.54* 0.63** 

(0.36) (1.15) (1.24) (0.86) (1.12) (1.80) (2.33) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.86 0.82 0.93 0.77 0.54 0.48 0.37 

(-0.94) (0.74) (1.48) (1.59) (1.50) (1.42) (1.14) 

10 000 
-0.85 0.83 0.96 0.82* 0.63* 0.62* 0.57* 

(-0.94) (0.75) (1.54) (1.72) (1.76) (1.92) (1.88) 

20 000 
-0.85 0.83 0.97 0.85* 0.67* 0.68** 0.65** 

(-0.94) (0.75) (1.55) (1.77) (1.87) (2.15) (2.22) 

40 000 
-0.85 0.83 0.97 0.85* 0.68* 0.71** 0.69** 

(-0.94) (0.75) (1.55) (1.78) (1.90) (2.24) (2.36) 

90 000 
-0.85 0.83 0.97 0.85* 0.68* 0.71** 0.70** 

(-0.94) (0.75) (1.55) (1.78) (1.90) (2.26) (2.41) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.57* 1.68** 0.68 0.67 0.35 0.31 0.34 
(1.81) (2.00) (1.14) (1.49) (0.97) (0.99) (1.24) 

10 000 
2.57* 1.68** 0.70 0.71 0.41 0.40 0.46 
(1.81) (2.00) (1.17) (1.55) (1.11) (1.24) (1.63) 

20 000 
2.57* 1.68** 0.71 0.72 0.43 0.44 0.52* 
(1.81) (2.00) (1.17) (1.57) (1.17) (1.35) (1.78) 

40 000 
2.57* 1.68** 0.71 0.72 0.44 0.46 0.54* 
(1.81) (2.00) (1.17) (1.58) (1.19) (1.40) (1.85) 

90 000 
2.57* 1.68** 0.71 0.72 0.44 0.46 0.55* 
(1.81) (2.00) (1.17) (1.58) (1.19) (1.40) (1.87) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
3.86** 2.50*** 1.28** 0.90* 1.01*** 0.83*** 0.63** 
(2.48) (2.75) (2.19) (1.83) (2.70) (2.63) (2.11) 

10 000 
3.86** 2.50*** 1.31** 0.93* 1.05*** 0.90*** 0.73** 
(2.48) (2.76) (2.22) (1.90) (2.70) (2.99) (2.58) 

20 000 
3.86** 2.50*** 1.31** 0.95* 1.07*** 0.93*** 0.78*** 
(2.48) (2.76) (2.23) (1.94) (2.77) (3.15) (2.82) 

40 000 
3.86** 2.50*** 1.31** 0.95* 1.07*** 0.94*** 0.80*** 
(2.48) (2.76) (2.23) (1.94) (2.79) (3.22) (2.90) 

90 000 
3.86** 2.50*** 1.31** 0.95* 1.07*** 0.94*** 0.80*** 
(2.48) (2.76) (2.23) (1.94) (2.79) (3.23) (2.94) 
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BILAGA 5 FAMA & FRENCH 5F RISKJUSTERING: DELPERIODER 

Tabell 14 Alpha för riskjustering med F&F 5F, delperiod 1990–1998 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med Fama & French femfaktormodell över delperioden 1990–1998. Inom parentes under varje 
alphavärde presenteras t-statistikan. Första kolumnen anger startkapital och översta raden 
mängden aktier per portfölj. Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. Alla T-
statistikor är Newey-West justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras 
*/**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-1.06 0.08 -1.95** -5.85* -5.07* -4.47 -3.48 

(-0.49) (0.06) (-2.30) (-1.65) (-1.78) (-1.58) (-1.17) 

10 000 
-0.42 0.38 0.13 0.19 -2.48*** -5.48 -5.96 

(-0.19) (0.27) (0.14) (0.31) (-3.99) (-1.64) (-1.61) 

20 000 
-0.35 0.42 0.36 0.85 0.28 -0.42 -8.29* 

(-0.16) (0.30) (0.40) (1.34) (0.45) (-0.79) (-1.88) 

40 000 
-0.34 0.42 0.39 0.96 0.54 0.41 0.04 

(-0.16) (0.30) (0.44) (1.51) (0.87) (0.76) (0.08) 

90 000 
-0.34 0.42 0.39 0.97 0.57 0.53 0.40 

(-0.16) (0.30) (0.44) (1.52) (0.93) (0.98) (0.81) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.85 -1.45 0.00 0.34 0.07 -2.25*** -4.77*** 

(-0.58) (-1.44) (-0.00) (0.49) (0.12) (-4.09) (-3.20) 

10 000 
-0.84 -1.40 0.18 0.67 0.76 0.25 -0.09 

(-0.57) (-1.38) (0.20) (0.95) (1.18) (0.42) (-0.15) 

20 000 
-0.84 -1.39 0.22 0.77 0.95 0.63 0.53 

(-0.57) (-1.37) (0.24) (1.09) (1.47) (1.05) (0.85) 

40 000 
-0.84 -1.39 0.23 0.80 1.00 0.74 0.72 

(-0.57) (-1.37) (0.25) (1.12) (1.55) (1.23) (1.14) 

90 000 
-0.84 -1.39 0.23 0.80 1.01 0.77 0.77 

(-0.57) (-1.37) (0.25) (1.12) (1.56) (1.27) (1.21) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
3.32** 1.03 1.68 2.10*** 2.01*** 1.47** 1.17** 
(2.06) (0.82) (1.42) (2.79) (2.81) (2.44) (2.18) 

10 000 
3.32** 1.05 1.71 2.17*** 2.13*** 1.68** 1.53** 
(2.06) (0.84) (1.45) (2.87) (2.91) (2.55) (2.46) 

20 000 
3.32** 1.05 1.72 2.18*** 2.18*** 1.75*** 1.65** 
(2.06) (0.84) (1.46) (2.90) (2.96) (2.65) (2.58) 

40 000 
3.32** 1.05 1.72 2.19*** 2.19*** 1.78*** 1.69*** 
(2.06) (0.84) (1.46) (2.90) (2.97) (2.68) (2.64) 

90 000 
3.32** 1.05 1.72 2.19*** 2.19*** 1.78*** 1.70*** 
(2.06) (0.84) (1.46) (2.90) (2.98) (2.68) (2.66) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.92 0.44 2.21* 2.06*** 1.66** 0.80 0.25 

(1.52) (0.30) (1.74) (2.67) (2.52) (1.42) (0.47) 

10 000 
2.93 0.55 2.29* 2.19*** 1.86*** 1.14** 0.78 

(1.53) (0.37) (1.81) (2.86) (2.84) (2.05) (1.45) 

20 000 
2.94 0.58 2.32* 2.24*** 1.95*** 1.28** 1.00* 

(1.53) (0.39) (1.83) (2.93) (2.99) (2.36) (1.86) 

40 000 
2.94 0.59 2.33* 2.26*** 1.98*** 1.34** 1.09** 

(1.53) (0.40) (1.84) (2.96) (3.04) (2.49) (2.05) 

90 000 
2.94 0.59 2.33* 2.26*** 1.99*** 1.35** 1.12** 

(1.53) (0.40) (1.84) (2.96) (3.05) (2.52) (2.12) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.59 0.99 0.52 0.58 0.54 0.37 0.73 

(0.88) (0.93) (0.67) (0.79) (0.80) (0.67) (1.54) 

10 000 
1.59 1.01 0.56 0.65 0.66 0.55 0.96** 

(0.88) (0.95) (0.72) (0.88) (0.98) (1.03) (2.05) 

20 000 
1.59 1.01 0.58 0.68 0.71 0.63 1.06** 

(0.88) (0.95) (0.74) (0.92) (1.07) (1.16) (2.05) 

40 000 
1.59 1.01 0.58 0.68 0.73 0.66 1.10** 

(0.88) (0.95) (0.74) (0.93) (1.10) (1.23) (2.14) 

90 000 
1.59 1.01 0.58 0.68 0.73 0.67 1.12** 

(0.88) (0.95) (0.74) (0.93) (1.11) (1.25) (2.16) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
5.24** 2.82 1.10 1.09 1.65 1.52* 1.35* 
(2.01) (1.59) (0.98) (1.45) (1.51) (1.81) (1.86) 

10 000 
5.24** 2.85 1.16 1.18 1.79 1.68** 1.55** 
(2.01) (1.60) (1.02) (1.54) (1.62) (1.98) (2.15) 

20 000 
5.24** 2.86 1.18 1.22 1.85* 1.75** 1.64** 
(2.01) (1.61) (1.04) (1.58) (1.67) (2.07) (2.28) 

40 000 
5.24** 2.86 1.19 1.23 1.88* 1.78** 1.68** 
(2.01) (1.61) (1.04) (1.59) (1.69) (2.09) (2.34) 

90 000 
5.24** 2.86 1.19 1.24 1.88* 1.79** 1.69** 
(2.01) (1.61) (1.04) (1.60) (1.69) (2.10) (2.36) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.56 0.25 0.85 1.51** 1.14** 1.28*** 1.27*** 

(0.97) (0.18) (0.97) (2.35) (2.39) (2.87) (2.71) 

10 000 
2.58 0.26 0.89 1.57** 1.22*** 1.37*** 1.40*** 

(0.97) (0.19) (1.02) (2.57) (2.61) (3.31) (3.16) 

20 000 
2.58 0.27 0.91 1.59*** 1.25*** 1.42*** 1.47*** 

(0.98) (0.19) (1.04) (2.64) (2.62) (3.46) (3.35) 

40 000 
2.58 0.27 0.91 1.60*** 1.27*** 1.44*** 1.50*** 

(0.98) (0.19) (1.05) (2.66) (2.66) (3.53) (3.42) 

90 000 
2.58 0.27 0.91 1.61*** 1.27*** 1.44*** 1.51*** 

(0.98) (0.19) (1.05) (2.67) (2.67) (3.54) (3.45) 
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Tabell 15 Alpha för riskjustering med F&F 5F, delperiod 1999–2008 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med Fama & French femfaktormodell över delperioden 1999–2008. Inom parentes under varje 
alphavärde presenteras t-statistikan. Första kolumnen anger startkapital och översta raden 
mängden aktier per portfölj. Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. Alla T-
statistikor är Newey-West justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras 
*/**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-5.54 -7.35** -4.13* -3.84 -3.30 -1.49 -1.60 

(-1.53) (-2.51) (-1.85) (-1.51) (-1.31) (-0.82) (-1.20) 

10 000 
-6.40* -0.75 -0.28 -0.37 -0.56 -3.59 -3.32 
(-1.79) (-0.67) (-0.32) (-0.56) (-0.96) (-1.37) (-1.18) 

20 000 
-2.12 -0.46 -0.07 0.10 0.43 0.42 -0.04 

(-1.10) (-0.41) (-0.09) (0.15) (0.74) (0.74) (-0.08) 

40 000 
-1.62 -0.44 -0.07 0.14 0.53 0.78 0.76 

(-0.84) (-0.39) (-0.08) (0.21) (0.92) (1.34) (1.40) 

90 000 
-1.54 -0.44 -0.07 0.14 0.53 0.81 0.86 

(-0.79) (-0.39) (-0.08) (0.21) (0.92) (1.38) (1.57) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
13.13 4.25 1.73 1.71 1.86 1.18 0.36 
(1.07) (1.13) (0.86) (1.28) (1.56) (1.22) (0.46) 

10 000 
13.13 4.25 1.75 1.80 2.03* 1.62 1.36 
(1.07) (1.14) (0.87) (1.31) (1.67) (1.49) (1.64) 

20 000 
13.13 4.25 1.76 1.82 2.08* 1.75 1.60* 
(1.07) (1.14) (0.87) (1.32) (1.69) (1.56) (1.92) 

40 000 
13.13 4.25 1.76 1.83 2.09* 1.79 1.68* 
(1.07) (1.14) (0.87) (1.32) (1.70) (1.57) (1.95) 

90 000 
13.13 4.25 1.76 1.83 2.09* 1.80 1.70* 
(1.07) (1.14) (0.87) (1.32) (1.70) (1.57) (1.84) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.60 1.31 1.30 2.87** 2.34* 1.77* 1.05 

(-0.58) (1.14) (1.53) (2.10) (1.74) (1.71) (1.17) 

10 000 
-0.58 1.33 1.35 2.92** 2.43* 1.98* 1.46* 

(-0.56) (1.16) (1.57) (2.11) (1.79) (1.94) (1.89) 

20 000 
-0.58 1.33 1.36 2.94** 2.46* 2.07** 1.61** 

(-0.56) (1.16) (1.59) (2.11) (1.81) (2.00) (2.06) 

40 000 
-0.58 1.33 1.36 2.94** 2.46* 2.09** 1.67** 

(-0.56) (1.16) (1.59) (2.11) (1.81) (2.02) (2.11) 

90 000 
-0.58 1.33 1.36 2.94** 2.46* 2.10** 1.69** 

(-0.56) (1.16) (1.59) (2.11) (1.81) (2.02) (2.12) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
2.82 1.58* 0.60 2.68* 2.81** 2.20** 1.65** 

(1.35) (1.81) (1.06) (1.87) (2.16) (2.00) (2.25) 

10 000 
2.82 1.60* 0.68 2.73* 2.86** 2.31** 1.85** 

(1.35) (1.85) (1.26) (1.91) (2.21) (2.15) (2.57) 

20 000 
2.82 1.61* 0.71 2.75* 2.88** 2.35** 1.92*** 

(1.35) (1.85) (1.33) (1.92) (2.17) (2.40) (2.70) 

40 000 
2.82 1.61* 0.71 2.75* 2.89** 2.37** 1.95*** 

(1.35) (1.85) (1.34) (1.92) (2.18) (2.41) (2.74) 

90 000 
2.82 1.61* 0.71 2.75* 2.89** 2.37** 1.96*** 

(1.35) (1.85) (1.34) (1.92) (2.18) (2.42) (2.75) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.19 2.14 1.10 3.40** 2.70** 1.98** 1.43* 

(0.60) (1.55) (1.23) (2.06) (2.09) (2.01) (1.83) 

10 000 
1.20 2.15 1.14 3.42** 2.75** 2.08** 1.60** 

(0.60) (1.55) (1.26) (2.13) (2.13) (2.15) (2.07) 

20 000 
1.20 2.15 1.15 3.43** 2.78** 2.12** 1.67** 

(0.60) (1.55) (1.27) (2.13) (2.15) (2.19) (2.26) 

40 000 
1.20 2.15 1.15 3.44** 2.78** 2.14** 1.70** 

(0.60) (1.55) (1.27) (2.13) (2.15) (2.21) (2.30) 

90 000 
1.20 2.15 1.15 3.44** 2.78** 2.14** 1.71** 

(0.60) (1.55) (1.27) (2.13) (2.15) (2.21) (2.31) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
3.76* 2.84*** 1.54*** 3.09** 2.40* 1.52 1.03 
(1.85) (3.20) (3.11) (1.99) (1.93) (1.49) (1.26) 

10 000 
3.76* 2.86*** 1.56*** 3.11* 2.43* 1.59* 1.12 
(1.85) (3.21) (3.18) (1.90) (1.95) (1.67) (1.44) 

20 000 
3.76* 2.86*** 1.57*** 3.12* 2.45** 1.62* 1.17 
(1.85) (3.22) (3.20) (1.90) (1.96) (1.71) (1.57) 

40 000 
3.76* 2.86*** 1.57*** 3.12* 2.45** 1.64* 1.19 
(1.85) (3.22) (3.21) (1.90) (1.96) (1.80) (1.59) 

90 000 
3.76* 2.86*** 1.57*** 3.12* 2.45** 1.64* 1.20 
(1.85) (3.22) (3.21) (1.90) (1.97) (1.80) (1.60) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
5.26** 4.23** 2.50** 4.14*** 3.33*** 2.50*** 1.96*** 
(2.19) (2.36) (2.25) (2.85) (2.98) (2.87) (2.67) 

10 000 
5.28** 4.26** 2.54** 4.16*** 3.37*** 2.57*** 2.05*** 
(2.19) (2.37) (2.26) (2.86) (3.00) (2.83) (2.67) 

20 000 
5.28** 4.27** 2.56** 4.17*** 3.38*** 2.60*** 2.09*** 
(2.19) (2.37) (2.26) (2.86) (3.00) (2.85) (2.71) 

40 000 
5.28** 4.28** 2.57** 4.17*** 3.39*** 2.62*** 2.11*** 
(2.19) (2.40) (2.26) (2.86) (3.01) (2.85) (2.66) 

90 000 
5.28** 4.28** 2.57** 4.17*** 3.39*** 2.62*** 2.12*** 
(2.19) (2.40) (2.26) (2.86) (3.01) (2.85) (2.67) 
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Tabell 16 Alpha för riskjustering med F&F 5F, delperiod 2009–2019 

I denna tabell presenteras procentuella alphavärden för olika portföljkombinationer riskjusterade 
med Fama & French femfaktormodell över delperioden 2009–2019. Inom parentes under varje 
alphavärde presenteras t-statistikan. Första kolumnen anger startkapital och översta raden 
mängden aktier per portfölj. Portföljformningsperioden för alla portföljer är sex månader. Alla T-
statistikor är Newey-West justerade för att undvika autokorrelation. Signifikans markeras 
*/**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
0.60 -0.41 -0.09 -4.22** -6.18 -5.78 -3.30 

(0.44) (-0.48) (-0.13) (-2.28) (-1.50) (-1.43) (-1.37) 

10 000 
0.60 -0.30 0.35 -0.14 -0.83** -5.00* -4.07* 

(0.44) (-0.35) (0.49) (-0.30) (-2.42) (-1.70) (-1.77) 

20 000 
0.60 -0.30 0.39 0.25 0.35 0.00 -1.16*** 

(0.44) (-0.35) (0.54) (0.52) (1.00) (-0.00) (-5.80) 

40 000 
0.60 -0.30 0.39 0.27 0.47 0.46* 0.29* 

(0.44) (-0.35) (0.54) (0.56) (1.29) (1.90) (1.78) 

90 000 
0.60 -0.30 0.39 0.27 0.47 0.49** 0.43** 

(0.44) (-0.35) (0.54) (0.56) (1.29) (2.02) (2.40) 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.24 0.69 1.13* 0.52 -0.03 -1.12*** -3.38*** 

(-0.18) (0.68) (1.83) (1.32) (-0.13) (-4.42) (-2.95) 

10 000 
-0.23 0.72 1.21* 0.76* 0.47* 0.20 0.02 

(-0.17) (0.71) (1.94) (1.90) (1.85) (0.92) (0.10) 

20 000 
-0.23 0.72 1.23** 0.84** 0.63** 0.49** 0.49** 

(-0.17) (0.71) (1.96) (2.07) (2.36) (2.15) (2.38) 

40 000 
-0.23 0.72 1.23** 0.85** 0.66** 0.57** 0.63*** 

(-0.17) (0.71) (1.96) (2.09) (2.48) (2.48) (3.04) 

90 000 
-0.23 0.72 1.23** 0.85** 0.66** 0.58** 0.66*** 

(-0.17) (0.71) (1.96) (2.09) (2.48) (2.52) (3.17) 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.90 1.12 0.82* 0.69** 0.39* 0.17 -0.18 

(1.60) (1.08) (1.92) (2.54) (1.72) (0.66) (-0.78) 

10 000 
1.90 1.13 0.86** 0.79*** 0.57*** 0.47* 0.33* 

(1.60) (1.09) (1.99) (2.85) (2.60) (1.92) (1.66) 

20 000 
1.90 1.13 0.86** 0.82*** 0.64*** 0.59** 0.50** 

(1.60) (1.09) (2.00) (2.94) (2.87) (2.42) (2.51) 

40 000 
1.90 1.13 0.86** 0.83*** 0.66*** 0.63** 0.57*** 

(1.60) (1.09) (2.00) (2.95) (2.94) (2.58) (2.76) 

90 000 
1.90 1.13 0.86** 0.83*** 0.66*** 0.63*** 0.59*** 

(1.60) (1.09) (2.00) (2.95) (2.95) (2.60) (2.81) 
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9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
1.09 1.06 0.82 0.06 0.07 -0.13 -0.07 

(0.89) (1.09) (1.33) (0.16) (0.25) (-0.65) (-0.33) 

10 000 
1.09 1.07 0.88 0.19 0.25 0.12 0.27 

(0.89) (1.10) (1.40) (0.47) (0.86) (0.59) (1.14) 

20 000 
1.09 1.07 0.91 0.25 0.33 0.23 0.41* 

(0.89) (1.10) (1.42) (0.59) (1.11) (1.05) (1.75) 

40 000 
1.09 1.07 0.91 0.26 0.36 0.28 0.47* 

(0.89) (1.10) (1.42) (0.63) (1.19) (1.17) (1.93) 

90 000 
1.09 1.07 0.91 0.26 0.36 0.29 0.50** 

(0.89) (1.10) (1.42) (0.63) (1.20) (1.15) (1.96) 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
-0.15 1.32 0.90 0.72 0.43 0.36 0.26 

(-0.13) (1.14) (1.42) (1.57) (1.28) (1.29) (0.88) 

10 000 
-0.14 1.33 0.92 0.78* 0.52 0.49* 0.45 

(-0.13) (1.15) (1.47) (1.69) (1.45) (1.81) (1.51) 

20 000 
-0.14 1.33 0.93 0.80* 0.55 0.55** 0.53* 

(-0.13) (1.15) (1.49) (1.77) (1.55) (2.04) (1.79) 

40 000 
-0.14 1.33 0.93 0.80* 0.56 0.57** 0.56* 

(-0.13) (1.15) (1.49) (1.78) (1.58) (2.12) (1.93) 

90 000 
-0.14 1.33 0.93 0.80* 0.56 0.57** 0.57* 

(-0.13) (1.15) (1.49) (1.78) (1.58) (2.12) (1.96) 

        
18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
4.71** 2.56** 1.30** 0.96** 0.54 0.28 0.31 
(2.48) (2.58) (2.13) (1.99) (1.57) (0.98) (1.19) 

10 000 
4.71** 2.56** 1.33** 1.00** 0.59* 0.36 0.41 
(2.48) (2.58) (2.15) (2.05) (1.71) (1.24) (1.59) 

20 000 
4.71** 2.56** 1.33** 1.01** 0.62* 0.40 0.46* 
(2.48) (2.58) (2.16) (2.08) (1.69) (1.36) (1.76) 

40 000 
4.71** 2.56** 1.33** 1.01** 0.62* 0.42 0.49* 
(2.48) (2.58) (2.16) (2.08) (1.70) (1.41) (1.83) 

90 000 
4.71** 2.56** 1.33** 1.01** 0.62* 0.42 0.49* 
(2.48) (2.58) (2.16) (2.08) (1.71) (1.42) (1.85) 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 

5 000 
5.46** 3.26*** 1.42* 0.93 0.89** 0.70** 0.51* 
(2.54) (3.27) (1.80) (1.61) (2.19) (2.31) (1.71) 

10 000 
5.46** 3.26*** 1.44* 0.95 0.91** 0.74** 0.57** 
(2.54) (3.28) (1.82) (1.61) (2.27) (2.48) (1.97) 

20 000 
5.46** 3.26*** 1.44* 0.96 0.92** 0.76** 0.60** 
(2.54) (3.28) (1.83) (1.62) (2.13) (2.53) (2.09) 

40 000 
5.46** 3.26*** 1.44* 0.96 0.93** 0.76** 0.62** 
(2.54) (3.28) (1.83) (1.62) (2.14) (2.56) (2.16) 

90 000 
5.46** 3.26*** 1.44* 0.96 0.93** 0.76** 0.62** 
(2.54) (3.28) (1.83) (1.62) (2.14) (2.57) (2.18) 
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BILAGA 6 SHARPE RATIO: DELPERIODER 

Tabell 17 Överstigande Sharpe ratio, delperiod 1990–1998 

I denna tabell presenteras t-statistikor för överstigande Sharpe ratio för olika 
portföljkombinationer över delperiod 1990–1998. Första kolumnen anger startkapital och 
översta raden mängden aktier per portfölj. T-statistikorna kommer från ett t-test för en 
population. Testet undersöker om Sharpe ratio för momentumavkastningarna är signifikant 
högre än Sharpe ratio för marknadsavkastningarna. Portföljformningsperioden för alla portföljer 
är sex månader. Signifikans markeras */**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -2.10** -1.56 -2.86*** -4.20*** -2.76*** -2.71*** -2.71*** 

10 000 -1.86* -1.45 -1.32 -1.33 -5.08*** -4.56*** -2.61*** 
20 000 -1.83* -1.45 -1.23 -0.78 -1.03 -2.29** -5.96*** 
40 000 -1.83* -1.45 -1.23 -0.77 -0.84 -0.95 -1.46 
90 000 -1.83* -1.45 -1.23 -0.77 -0.84 -0.91 -0.99 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.44 -1.45 -1.03 -0.77 -1.05 -3.58*** -3.89*** 

10 000 -1.44 -1.43 -0.90 -0.52 -0.44 -0.70 -1.08 
20 000 -1.44 -1.44 -0.87 -0.46 -0.29 -0.29 -0.20 
40 000 -1.44 -1.44 -0.87 -0.46 -0.27 -0.19 0.00 
90 000 -1.44 -1.44 -0.87 -0.46 -0.27 -0.18 0.03 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.71 -0.49 -0.39 0.33 0.39 -0.13 -0.21 

10 000 -0.71 -0.47 -0.35 0.40 0.58 0.30 0.65 
20 000 -0.71 -0.47 -0.34 0.42 0.65 0.45 0.90 
40 000 -0.71 -0.47 -0.34 0.43 0.66 0.49 0.98 
90 000 -0.71 -0.47 -0.34 0.43 0.66 0.49 1.00 

        
9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.50 -1.17 -0.26 0.49 0.59 0.08 -0.64 

10 000 -1.49 -1.13 -0.23 0.58 0.77 0.52 0.26 
20 000 -1.49 -1.12 -0.22 0.60 0.84 0.69 0.57 
40 000 -1.49 -1.12 -0.22 0.61 0.85 0.75 0.69 
90 000 -1.49 -1.12 -0.22 0.61 0.85 0.76 0.72 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.24 -0.66 -0.46 0.23 0.86 0.51 0.61 

10 000 -0.24 -0.65 -0.42 0.30 1.05 0.94 1.19 
20 000 -0.24 -0.65 -0.41 0.32 1.13 1.08 1.35 
40 000 -0.24 -0.65 -0.41 0.32 1.15 1.14 1.41 
90 000 -0.24 -0.65 -0.41 0.32 1.15 1.15 1.42 
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18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.41 -1.26 -1.60 -0.61 0.08 0.10 0.10 

10 000 -0.41 -1.25 -1.57 -0.52 0.20 0.26 0.38 
20 000 -0.41 -1.25 -1.55 -0.48 0.24 0.33 0.49 
40 000 -0.41 -1.25 -1.55 -0.47 0.26 0.36 0.54 
90 000 -0.41 -1.25 -1.55 -0.47 0.27 0.37 0.56 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.54 -0.27 -0.88 0.61 0.81 0.59 0.72 

10 000 -0.53 -0.25 -0.83 0.70 0.97 0.83 1.06 
20 000 -0.53 -0.25 -0.81 0.73 1.04 0.94 1.21 
40 000 -0.53 -0.25 -0.81 0.75 1.07 0.99 1.27 
90 000 -0.53 -0.25 -0.81 0.75 1.08 1.00 1.30 
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Tabell 18 Överstigande Sharpe ratio, delperiod 1999–2008 

I denna tabell presenteras t-statistikor för överstigande Sharpe ratio för olika 
portföljkombinationer över delperiod 1999–2008. Första kolumnen anger startkapital och 
översta raden mängden aktier per portfölj. T-statistikorna kommer från ett t-test för en 
population. Testet undersöker om Sharpe ratio för momentumavkastningarna är signifikant 
högre än Sharpe ratio för marknadsavkastningarna. Portföljformningsperioden för alla portföljer 
är sex månader. Signifikans markeras */**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.24 -3.65*** -4.01*** -3.09*** -3.26*** -1.50 0.24 

10 000 -2.26** -0.57 -0.54 -0.41 -1.34 -3.92*** -3.49*** 
20 000 -0.58 -0.30 -0.33 0.25 0.50 0.32 -0.58 
40 000 -0.24 -0.28 -0.33 0.29 0.64 1.02 1.30 
90 000 -0.17 -0.28 -0.33 0.29 0.64 1.07 1.48 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.08 -1.05 -0.77 0.75 1.51 0.68 -0.63 

10 000 -1.08 -1.05 -0.77 0.85 1.71* 1.47 1.52 
20 000 -1.08 -1.05 -0.77 0.86 1.76* 1.67* 2.01** 
40 000 -1.08 -1.05 -0.77 0.86 1.76* 1.71* 2.14** 
90 000 -1.08 -1.05 -0.77 0.86 1.76* 1.71* 2.14** 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.44 0.75 1.69* 1.60 1.50 1.22 0.45 

10 000 -0.42 0.77 1.73* 1.66* 1.61 1.60 1.38 
20 000 -0.42 0.77 1.74* 1.67* 1.65* 1.73* 1.70* 
40 000 -0.42 0.77 1.74* 1.67* 1.65* 1.77* 1.80* 
90 000 -0.42 0.77 1.74* 1.67* 1.65* 1.78* 1.83* 

        
9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 0.40 0.64 0.38 0.97 1.99** 2.13** 1.81* 

10 000 0.40 0.68 0.53 1.07 2.07** 2.34** 2.28** 
20 000 0.40 0.69 0.60 1.09 2.09** 2.41** 2.44** 
40 000 0.40 0.69 0.61 1.09 2.09** 2.43** 2.50** 
90 000 0.40 0.69 0.61 1.09 2.09** 2.43** 2.51** 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 0.17 0.95 1.42 2.14** 2.34** 2.25** 1.97** 

10 000 0.17 0.96 1.45 2.16** 2.39** 2.39** 2.28** 
20 000 0.17 0.96 1.46 2.17** 2.41** 2.44** 2.39** 
40 000 0.17 0.96 1.46 2.17** 2.42** 2.45** 2.43** 
90 000 0.17 0.96 1.46 2.17** 2.42** 2.45** 2.44** 
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18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 0.13 0.93 1.37 1.35 1.53 1.18 0.90 

10 000 0.13 0.95 1.42 1.39 1.60 1.34 1.16 
20 000 0.13 0.96 1.44 1.40 1.62 1.41 1.26 
40 000 0.13 0.96 1.44 1.40 1.63 1.43 1.30 
90 000 0.13 0.96 1.44 1.40 1.63 1.44 1.31 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 1.00 1.68* 2.09** 2.91*** 3.33*** 3.20*** 2.99*** 

10 000 1.01 1.70* 2.13** 2.94*** 3.38*** 3.28*** 3.12*** 
20 000 1.01 1.72* 2.15** 2.95*** 3.40*** 3.31*** 3.18*** 
40 000 1.01 1.72* 2.15** 2.95*** 3.41*** 3.32*** 3.20*** 
90 000 1.01 1.72* 2.15** 2.95*** 3.41*** 3.32*** 3.20*** 
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Tabell 19 Överstigande Sharpe ratio, delperiod 2009–2019 

I denna tabell presenteras t-statistikor för överstigande Sharpe ratio för olika 
portföljkombinationer över delperiod 2009–2019. Första kolumnen anger startkapital och 
översta raden mängden aktier per portfölj. T-statistikorna kommer från ett t-test för en 
population. Testet undersöker om Sharpe ratio för momentumavkastningarna är signifikant 
högre än Sharpe ratio för marknadsavkastningarna. Portföljformningsperioden för alla portföljer 
är sex månader. Signifikans markeras */**/*** för respektive signifikansnivå 10%/5%/1%. 

1 månads innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.12 -1.34 -0.94 -4.51*** -3.66*** -2.51** -1.84* 

10 000 -1.12 -1.24 -0.52 -0.77 -2.21** -4.71*** -4.25*** 
20 000 -1.12 -1.24 -0.49 -0.22 0.09 -0.61 -4.56*** 
40 000 -1.12 -1.24 -0.49 -0.20 0.23 0.38 0.14 
90 000 -1.12 -1.24 -0.49 -0.20 0.23 0.42 0.38 

        
3 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.10 0.30 0.77 0.68 -0.32 -2.86*** -4.02*** 

10 000 -1.10 0.31 0.82 0.98 0.64 0.20 -0.61 
20 000 -1.10 0.31 0.83 1.06 0.88 0.82 0.73 
40 000 -1.10 0.31 0.83 1.07 0.93 0.96 1.05 
90 000 -1.10 0.31 0.83 1.07 0.93 0.96 1.10 

        
6 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.19 0.02 0.41 1.07 0.59 -0.14 -1.27 

10 000 -0.19 0.03 0.44 1.23 1.01 0.72 0.33 
20 000 -0.19 0.03 0.44 1.27 1.14 1.01 0.86 
40 000 -0.19 0.03 0.44 1.27 1.17 1.09 1.02 
90 000 -0.19 0.03 0.44 1.27 1.17 1.09 1.05 

        
9 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -0.57 -0.48 0.23 -0.36 -0.65 -0.97 -1.30 

10 000 -0.57 -0.48 0.27 -0.19 -0.32 -0.31 -0.32 
20 000 -0.57 -0.48 0.28 -0.13 -0.19 -0.07 0.03 
40 000 -0.57 -0.48 0.28 -0.11 -0.16 0.01 0.16 
90 000 -0.57 -0.48 0.28 -0.11 -0.15 0.03 0.18 

        
12 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 -1.50 -0.51 0.06 -0.16 -0.43 -0.39 -0.66 

10 000 -1.49 -0.51 0.09 -0.07 -0.26 -0.02 -0.09 
20 000 -1.49 -0.50 0.10 -0.04 -0.19 0.14 0.15 
40 000 -1.49 -0.50 0.10 -0.03 -0.17 0.19 0.25 
90 000 -1.49 -0.50 0.10 -0.03 -0.17 0.20 0.27 
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18 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 0.46 0.33 0.49 0.34 -0.19 -0.53 -0.64 

10 000 0.46 0.33 0.51 0.38 -0.11 -0.35 -0.36 
20 000 0.46 0.33 0.51 0.39 -0.07 -0.27 -0.24 
40 000 0.46 0.33 0.51 0.39 -0.06 -0.25 -0.19 
90 000 0.46 0.33 0.51 0.39 -0.06 -0.24 -0.18 

        
24 månaders innehav 

kapital/aktier 1 2 4 7 10 15 20 
5 000 0.50 0.91 0.51 -0.07 0.62 0.56 0.45 

10 000 0.50 0.91 0.53 -0.01 0.72 0.76 0.78 
20 000 0.50 0.91 0.54 0.01 0.76 0.85 0.93 
40 000 0.50 0.91 0.54 0.01 0.77 0.88 1.00 
90 000 0.50 0.91 0.54 0.01 0.77 0.89 1.02 
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BILAGA 7 KUMULATIV JÄMFÖRELSE 

 

Figur 3 Kumulativ jämförelse: 1 månads innehav 

 

 

 

Figur 4 Kumulativ jämförelse: 3 månaders innehav 
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Figur 5 Kumulativ jämförelse: 6 månaders innehav 

 

 

 

 

Figur 6 Kumulativ jämförelse: 9 månaders innehav 
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Figur 7 Kumulativ jämförelse: 12 månaders innehav 

 

 

 

 

Figur 8 Kumulativ jämförelse: 18 månaders innehav 
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Figur 9 Kumulativ jämförelse: 24 månaders innehav 
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