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Sammandrag: 

Syftet med denna avhandling är att analysera hur klassiska 
värdeinvesteringsstrategier samt Greenblatts Magic Formula har presterat på den 
finländska aktiemarknaden under tidsperioden 01.06.2000–31.05.2020. 
Tidsperioden delas även upp i femårsperioder, för att analysera vilka strategier som 
har fungerat bättre eller sämre under olika ekonomiska marknadslägen. Tre olika 
portföljer skapas baserat på PE-tal, PB-tal och EV/EBITDA-tal, medan en fjärde Magic 
Formula-portfölj skapas baserat på Enterprise Value och avkastning på investerat 
kapital. Som jämförelseindex används OMXH CAP GI. 

Liknande studier har gjorts på den finländska marknaden, men såvitt som författaren 
är medveten så har ingen studie analyserat Greenblatts Magic Formula under slutet 
av 2010-talet på den finländska aktiemarknaden. 

Som riskjusterade prestationsmått i avhandlingen används Sharpekvoten och 
Sortinokvoten, och som prissättningsmodeller används Carharts fyrfaktormodell samt 
Fama-French femfaktormodell. Denna avhandling bidrar även till litteraturen för 
prissättningsmodeller, eftersom avhandlingen använder sig av Fama-French 
femfaktormodell, istället för den klassiska trefaktormodellen som ofta har använts i 
liknande studier. Femfaktormodellen visade lite högre förklaringsgrad och flera 
signifikanta värden än Carharts fyrfaktormodell, och är därför i denna avhandling att 
föredra.  

Resultatet visar att alla värdeinvesteringsstrategier presterade bättre än marknaden 
under alla femårsperioder. MF-portföljen (Magic Formula) presterade bäst, följt av 
EV/EBITDA-portföljen, medan PE-portföljen och PB-portföljen presterade liknande 
resultat. Under hela tidsperioden är storleksfaktorn statistiskt signifikant på 1%-nivån 
för alla portföljer förutom MF-portföljen, 

Nyckelord: Värdeinvestering, Magic Formula, Sharpekvot, Sortinokvot, Carharts 

fyrfaktormodell, Fama-French femfaktormodell 

 

 

 

 

 



 
  

 

ii 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Problemområde ................................................................................................ 2 

1.2 Kontribution ...................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .................................................................................................................. 3 

1.4 Omfattning ....................................................................................................... 3 

1.5 Disposition ........................................................................................................ 3 

2 Teoretisk referensram .............................................................................................. 5 

2.1 Värdeinvestering .............................................................................................. 5 

2.2 Kritik mot värdeinvestering .............................................................................. 7 

2.3 Värdeinvesteringsstrategier ............................................................................. 8 

2.3.1 Price to earnings ....................................................................................... 9 

2.3.2 Price to book ........................................................................................... 10 

2.3.3 Enterprise value to EBITDA ..................................................................... 10 

2.4 Hypotesen om effektiva marknader ............................................................... 11 

2.5 Modern portföljteori ...................................................................................... 12 

2.5.1 Capital Asset Pricing Model .................................................................... 12 

2.6 Faktormodeller ............................................................................................... 13 

3 Greenblatts Magic Formula .................................................................................... 15 

4 Tidigare forskning ................................................................................................... 17 

4.1 Finländska studier ........................................................................................... 17 

4.2 Internationella studier .................................................................................... 19 

4.3 Sammanfattning av tidigare studier ............................................................... 21 

5 Metodik .................................................................................................................. 22 

5.1 Riskjusterade prestationsmått ....................................................................... 22 

5.1.1 Sharpekvoten .......................................................................................... 22 

5.1.2 Sortinokvoten ......................................................................................... 22 

5.2 Prissättningsmodeller ..................................................................................... 22 

5.2.1 Carharts fyrfaktormodell ........................................................................ 23 

5.2.2 Fama & French femfaktormodell ........................................................... 23 

5.3 Hypotesformulering........................................................................................ 24 

6 Data......................................................................................................................... 25 



 
  

 

iii 

 

6.1 Beskrivning av data ......................................................................................... 25 

6.2 Portföljer ......................................................................................................... 27 

6.3 Deskriptiv statistik .......................................................................................... 28 

6.4 Faktordata ...................................................................................................... 31 

6.5 Transaktionskostnader ................................................................................... 31 

7 Resultat ................................................................................................................... 32 

7.1 Hela tidsperioden ........................................................................................... 32 

7.2 Första femårsperioden ................................................................................... 34 

7.3 Andra femårsperioden ................................................................................... 37 

7.4 Tredje femårsperioden ................................................................................... 39 

7.5 Fjärde femårsperioden ................................................................................... 41 

8 Diskussion ............................................................................................................... 44 

8.1 Prestation ....................................................................................................... 44 

8.2 Regressionsmodeller ...................................................................................... 45 

8.3 Förslag till vidare studier ................................................................................ 46 

KÄLLFÖRTECKNING ......................................................................................................... 47 

  

TABELLER 

Tabell 1 Deskriptiv statistik ............................................................................................. 28 
Tabell 2 Månatliga riskjusterade prestationsmått för hela tidsperioden ...................... 32 
Tabell 3 Carharts fyrfaktormodell för hela tidsperioden ............................................... 32 
Tabell 4 Fama-French femfaktormodell för hela tidsperioden ...................................... 33 
Tabell 5 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den första femårsperioden ....... 34 
Tabell 6 Resultat från Carharts fyrfaktormodell för den första femårsperioden ........... 35 
Tabell 7 Resultat från Fama-French femfaktormodell under den första femårsperioden
 ........................................................................................................................................ 36 
Tabell 8 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den andra femårsperioden ....... 37 
Tabell 9 Resultat från Carharts fyrfaktormodell för den andra femårsperioden ........... 37 
Tabell 10 Resultat från Fama French femfaktormodell för den andra tidsperioden ..... 38 
Tabell 11 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den tredje femårsperioden ..... 39 
Tabell 12 Resultat för Carharts fyrfaktormodell under den tredje femårsperioden ..... 40 
Tabell 13 Resultat för Fama-French femfaktormodell under den tredje femårsperioden
 ........................................................................................................................................ 40 
Tabell 14 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den fjärde femårsperioden ..... 41 
Tabell 15 Resultat från Carharts fyrfaktormodell för den fjärde femårsperioden ........ 42 
Tabell 16 Resultat från Fama-French femfaktormodell för den fjärde femårsperioden 43 
 



 
  

 

iv 

 

FIGURER 

Figur 1 Sammanfattning av tidigare studier ................................................................... 21 
Figur 2 Utvecklingen för Euribor 1-månad ..................................................................... 27 
Figur 3 Kumulativ avkastning för portföljerna under tiden 01.06.2000 – 31.05.2020 i 
procent ........................................................................................................................... 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 i 

1 INLEDNING 

I alla tider har investerare sökt efter olika investeringsstrategier som skulle producera 

abnorm avkastning gentemot marknaden. Många investerare hävdar att de har lyckats, 

men deras höga avkastningar går oftast att förklara med högre risk i investeringarna.  

Värdeinvestering (Value Investing) är en av de populäraste investeringsstrategierna på 

aktiemarknaden. Graham och Dodd (1934) presenterade konceptet värdeinvestering, 

och strategin har sedan dess använts av många framgångsrika investerare som har gjort 

investeringsstrategin känd, bland andra Joel Greenblatt och Warren Buffet. 

Aktiemarknaden ser inte ut på samma sätt idag som den gjorde när Graham och Dodd 

först presenterade investeringsstrategin, men ännu i dag används 

värdeinvesteringsstrategier av framgångsrika investerare. Konceptet är i grunden det 

samma ännu på dagens aktiemarknad – att köpa underprissatta aktier.  

Benjamin Graham är den som klassas som värdeinvesteringens fader. Grahams tes är 

inte att endast köpa billiga aktier, utan köpa de bolag som är underprissatta. När Graham 

och Dodd presenterade konceptet i sin bok Security Analysis var värdeinvestering 

endast grundläggande fundamental analys, med fokus på P/E och P/B, men i dag har en 

värdeinvesterare detaljerad kunskap om företagets ledning, strategi, bransch och 

konkurrensfördelar innan ett investeringsbeslut görs.  

En värdeinvesterare försöker alltså hitta undervärderade aktier som på lång sikt ska 

medföra abnorm avkastning. Investeringsstrategin strider därför mot hypotesen om 

effektiva marknader (Efficient Market Hypothesis), som säger att en akties pris 

återspeglar all information som finns tillgänglig om företaget, och det ska därför inte 

vara möjligt för investerare att kontinuerligt åstadkomma högre avkastning än 

marknaden. Hypotesen om effektiva marknader har gett investerare delade åsikter, en 

del ekonomer tror på konceptet med effektiva marknader, medan andra anser att priset 

på en aktie åtminstone delvis går att förutspå. (Malkiel, 2003) 

Joel Greenblatt har gjort sig känd inom aktievärlden som en mycket framgångsrik 

värdeinvesterare. Greenblatt menar att Grahams strategi inte längre håller på dagens 

aktiemarknad på grund av dess stränga urvalskriterier, och därför publicerade 

Greenblatt en egen formel som han kallar för The Magic Formula. Greenblatt väljer 

aktier till sin portfölj baserat på EV/EBIT och ROIC. Under tiden 1988–2009 

producerade denna strategi en årlig avkastning på 15,2% på den amerikanska 

marknaden medan marknadens årliga avkastning var 9,5%. (Greenblatt, 2010) 
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Greenblatt gav denna formel namnet ”Magic Formula” baserat på dess kontinuerliga 

förmåga att producera bättre avkastning än marknaden.  

Värdeinvesteringsstrategier har analyserats på den amerikanska marknaden i ett flertal 

studier, men det finns fortfarande inte många ingående studier på mindre marknader. I 

denna avhandling analyseras hur olika värdeinvesteringsstrategier har presterat på den 

finländska aktiemarknaden under tidsperioden 2000–2020. Vidare delas tidsperioden 

också in i femårsperioder för att på så sätt kunna analysera hur det rådande världsläget 

under varje tidsperiod påverkar investeringarna. Genom att dela in tidsperioden i 

mindre delar kan man också analysera hur robust värdeinvesteringsstrategier är i 

Finland, och vilka strategier som fungerar bättre under olika ekonomiska lägen.  

Greenblatts Magic Formula kommer att användas som ett benchmark, och ett flertal 

värdeinvesteringsstrategier kommer att jämföras. Som jämförelseindex fungerar OMX 

Helsinki GI, eftersom indexet också innehåller dividender.   

1.1 Problemområde 

Trots värdeinvesteringens avkastningar sedan 1936 har strategin fått kritik de senaste 

åren. Många hävdar att värdeinvesteringsstrategier inte fungerar på dagens marknad, 

(t.ex. Lev och Srivastava, 2019) Därför är det intressant att analysera hur 

värdeinvestering har presterat på den finländska aktiemarknaden under 2000-talet, och 

speciellt efter 2010 och framåt. Det finns några empiriska studier som analyserar 

värdeinvestering i Finland, men författaren lyckades inte hitta någon studie som har 

analyserat värdeinvestering i Finland efter 2015. Att ett värdepremium existerar har 

länge varit accepterat för många akademiker och investerare, men den senaste tiden har 

denna teori blivit ifrågasatt. Dock finns det empiriska undersökningar som indikerar att 

värdeinvestering fortfarande presterar bättre än tillväxtföretag. 

1.2 Kontribution 

Det har gjorts ett flertal studier på större marknader som har analyserat Greenblatts 

Magic Formula, t.ex. Blackburn och Cackici (2017); Larkin (2009) men det har inte gjorts 

så många studier på mindre marknader, såsom den finländska aktiemarknaden. Denna 

studie bidrar till forskningen genom att analysera hur värdeinvesteringsstrategier 

presterar på en mindre marknad, samt huruvida det är möjligt att hitta underprissatta 

aktier i Finland med hjälp av värdeinvesteringsstrategier.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka huruvida olika 

värdeinvesteringsstrategier är applicerbara på den finländska aktiemarknaden i dag. 

Vidare undersöks också vilka värdeinvesteringsstrategier som har presterat bäst under 

tidsperioden som analyseras, och hur de presterar gentemot Greenblatts Magic Formula. 

1.4 Omfattning 

Avhandlingen undersöker finländska aktier under tiden 1.6.2000–31.5.2020. Företag 

som har försvunnit från marknaden, till exempel konkursbolag, under tidsperioden som 

analyseras inkluderas också i samplet för att på så sätt undvika survivorship bias. 

Finansiella företag inkluderas inte i samplet, på grund av deras egna regler för 

rapportering. Baserat på tidigare studier så analyseras endast multiplarna P/E, P/B, 

EV/EBITDA och även en portfölj med aktier framtagna från Greenblatts Magic Formula. 

Som jämförelseindex fungerar OMX Helsinki CAP GI, eftersom detta index även 

innehåller dividender. Avhandlingen utgår från att dividender återinvesteras, och 

transaktionskostnader tas inte i beaktande. 

Det bör också understrykas att den empiriska undersökning som görs i avhandlingen 

inte tar hänsyn till de principer som kännetecknar värdeinvestering, utan avhandlingen 

undersöker endast ifall det finns underprissatta aktier på den finländska 

aktiemarknaden utgående från traditionella investeringsmultiplar. Orsaken till detta är 

att värdeinvestering som helhet innehåller principer som inte kan ingå i en simpel 

multipel, till exempel detaljerad kunskap om ett företags ledning, strategi och bransch 

innan ett investeringsbeslut görs. Istället fokuserar avhandlingen på multiplar och 

nyckeltal, som enligt tidigare forskning anses vara relevanta för ämnet.  

1.5 Disposition 

Efter inledningskapitlet presenteras den grundläggande teoretiska referensramen i 

kapitel 2, för att bistå läsaren med relevanta begrepp och koncept som senare används i 

den empiriska undersökningen. I kapitel 3 diskuteras Greenblatts Magic Formula 

grundligt, för att senare i avhandlingen jämföras gentemot de andra 

värdeinvesteringsstrategierna. I kapitel 4 diskuteras relevanta tidigare forskningar, som 

senare kommer att jämföras med resultatet från denna avhandling. Både studier som har 

gjorts på den finländska aktiemarknaden och internationella marknader analyseras. 

Metodiken presenteras i kapitel 5, den data som används i den empiriska 

undersökningen presenteras i kapitel 6 och resultaten från den empiriska 
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undersökningen i kapitel 7. Slutligen innehåller kapitel 8 en sammanfattning och förslag 

till vidare forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen för avhandlingen. Först 

presenteras värdeinvestering som koncept, följt av kritik mot värdeinvestering. Efter det 

presenteras hypotesen om effektiva marknader och modern portföljteori. Till slut 

presenteras några värdeinvesteringsstrategier, som också är de strategier som används i 

avhandlingens empiriska analys.  

2.1 Värdeinvestering 

Konceptet värdeinvestering presenterades först av Graham och Dodd (1934) i deras bok 

Security Analysis. Graham och Dodd (1934) rekommenderade investerare att se på 

företag utöver fundamentala analyser för att få en mera djupgående förståelse för aktiers 

värde och hitta aktier som är undervärderade. En aktie är inte endast en ticker eller 

symbol, det är ett ägandeskap i ett riktigt företag, med ett underliggande pris som inte 

endast reflekteras av aktiens pris. Graham och Dodd (1934) fortsätter med att endast se 

på enkla fundamentala analyser inte är tillräckligt för investerare att basera sina 

köpbeslut på utan vidare analys behövs också för att få en rationell basis för ett 

investeringsbeslut.  

Graham och Dodd (1934) hävdar att aktier har underliggande fundamentala värden som 

är relativt stabila och kan därför analyseras historiskt. Det finns därför ett instrinsic 

value som inte nödvändigtvis reflekterar marknadsvärdet i nuläget. En akties intrinsic 

value kan räknas ut från till exempel dividender, tillgångar och framtida utsikter. 

Skillnaden mellan aktiens intrinsic value och dess marknadspris kallas för margin of 

safety. De rekommenderade att endast investera i tillgångar med en margin of safety på 

50%, vilket innebär att för varje investerad euro erhåller investeraren 2€ på sikt. De 

understryker dock att ingen investerare kan undgå risken att ha fel, och rekommenderar 

därför en diversifierad portfölj. Modern portföljteori rekommenderar en 

portföljdiversifiering på ungefär 10–12 tillgångar, medan värdeinvesterare hellre håller 

en lite mer fokuserad portfölj med 8–10 tillgångar.  

Under 1980-talet förändrades inställningen till värdeinvestering i samband med att 

datorer och finansiella databaser hjälpte till att hitta anomalier på marknaden. En stor 

databas som hjälpte till att förändra aktiemarknaden var Center for Research in Security 

Prices (CRSP). CRSP utvecklades under 1960-talet och i slutet av 1980-talet hade ett 

flertal anomalier i form av multiplar analyserats, bland annat Price to Earnings (PE-tal) 

och Price to Book (PB-tal). Närmare millennieskiftet jämställdes värdeinvestering med 
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investeringsstrategier som endast använde sig av enkla bokslutsmultiplar, följt av 

forskare som analyserade förhållandet mellan framtida avkastningar och 

värdeinvesteringsstrategier. De senaste åren har även många studier visat att 

värdeinvestering baserat på multiplar presterar sämre resultat än tidigare, t.ex. Kok, 

Ribando & Sloan (2017); Lev & Srivastava (2019).  

Nicholson (1960) är bland de första studierna som analyserade värdeinvestering och 

indikerade att aktier med lågt P/E tal genererar högre avkastning än de med högt P/E 

tal, vilket Basu (1977) senare också bekräftade i sin studie. Basu (1977) analyserade 

förhållandet mellan aktier och deras P/E-tal, och visade att de aktierna med lågt P/E i 

medeltal genererade 6% högre vinst under tidsperioden än de aktierna med ett högt P/E 

tal. Det finns också studier gjorda innan Basu (1977), men dessa studier analyserar en 

mycket kortare tidsperiod, och ses därför inte lika statistiskt signifikanta som Basu 

(1977). Under de kommande decennierna gjordes flera studier på den amerikanska 

marknaden som också var överens med tidigare studier. (t.ex. Fama & French, 1992;  

En annan studie gjordes av Chan, Hamao och Lakonishok (1991), som studerade 

avkastningarna för fyra variabler på den japanska aktiemarknaden; EBIT/EV, storlek, 

B/M och CF/P under tiden 1971–1988. Studien visar ett signifikant förhållande mellan 

dessa multiplar och förväntad avkastning, där B/M och CF/P genererade högst 

avkastning.  

Orsaken till att värdeinvestering blev ett populärt forskningsområde är att konceptet 

strider mot hypotesen om effektiva marknader. Enligt hypotesen är det inte möjligt för 

investerare att kontinuerligt producera högre avkastning än marknaden, vilket 

värdeinvesteringsstrategier gör. Eftersom många studier indikerade att det existerade en 

värdeanomali på marknaden skapade Fama och French (1992) deras kända 

trefaktormodell, där ett värdepremium inkluderas med de andra två faktorerna; risk och 

storlek.    

Tidigare forskning har försökt förklara varför det existerar en värdeanomali med olika 

teorier. Graham & Dodd (1934) presenterade den första teorin och deras förklaring var 

helt enkelt att investerare misslyckas med att förutspå marknaden. De överestimerar 

framtida vinster av tillväxtbolag och underestimerar framtida tillväxt för värdebolag. 

Denna teori stöds även av andra forskningar, till exempel Lakonishok, Shleifer och 

Vishny (1994) som även menar att investerare överestimerar framtida vinster för 

glamouraktier. Zhang (2005) presenterade en annan teori för att förklara 
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värdeanomalin, där han menar att ”assets-in-place” är mera riskfyllt än tillväxtbolag, 

speciellt i ekonomiskt dåliga tider när priset för risk är högre än normalt. Vidare hävdar 

Zhang (2005) att en spridning i förväntad avkastning mellan värde- och tillväxtstrategier 

trots att deras spridning i obetingad marknadsbeta är låg kan potentiellt bevisa 

värdeanomalin. Den mest beskrivande teorin presenterades av Fama och French (1993) 

som menar att värdepremium är en kompensation för risk som inte tas i beaktande i 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Forskare är oeniga om de underliggande orsakerna 

till ett värdepremium, men de flesta akademiker är överens om att ett sådant premium 

existerar, och det finns även empiriska bevis för detta på marknader runtom i världen.  

2.2 Kritik mot värdeinvestering 

Värdeinvestering har också fått en del kritik, speciellt under de senaste åren. Många 

artiklar har publicerats på nyhetssidor och finansiella journaler som hävdar att 

värdeinvesteringens tid är förbi. Genom att googla ”death of value investing” eller 

liknande presenteras man med ett flertal artiklar från erkända nyhetssidor, bland annat 

Forbes, Bloomberg och Financial Times. Loughran (1997) var den första att hävda 

värdeinvesteringens förfall, när han grundligt analyserade hur B/M multipeln har 

presterat och visade att för 73% av det totala marknadsvärdet för alla listade bolag har 

B/M multipeln ingen signifikant förklarande kraft på avkastningen under perioden 

1963–1995. B/M multipeln har därför mindre betydelse för en akties prestation än vad 

tidigare litteratur hävdar. Flera studier har sedan dess blivit publicerade som indikerar 

att fundamentala multiplar på den amerikanska marknaden har på senaste tiden 

genererat lägre avkastningar än när strategierna först publicerades. (t.ex. Asness et al., 

2015; Fama och French, 2016) 

I en nyare studie analyserar Israel, Laursen och Richardson (2021) huruvida 

värdeinvestering inte längre fungerar, baserat på dess sämre prestation under det 

senaste decenniet. De frågar sig själva om ett decennium av undermålig prestation är 

tillräckligt för några välkända värdeinvesteringsstrategier att kasta in handduken? Är 

orsaken till att värdeinvestering inte längre fungerar att alla känner till strategierna, eller 

att marknaden inte är densamma idag efter finanskrisen, till exempel lägre räntor och 

förändrade affärsmodeller? Israel, Laursen och Richardson (2021) är överens med 

tidigare forskning, vilket är starka bevis för att fundamental information om ett företag 

är relevant för dess aktiekurs. Förändringar i resultatförväntningar under den årliga 

horisonten förklarar en stor variation på avkastningen, men det finns en tidsmässig 
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variation i relevansen av fundamental information, och när denna variation är låg 

kommer värdeinvesteringsstrategier att drabbas hårt.  

Lev och Srivastava (2019) publicerade en studie som hävdar att 

värdeinvesteringsstrategier inte längre genererar lika hög avkastning, speciellt efter 

finanskrisen 2007–2008. Lev och Sristava (2019) fortsätter med att värdeinvestering 

inte har genererat någon abnorm avkastning alls de senaste 30 åren. Orsaken beskrivs 

som (1) redovisningsbrister som orsakar systematisk felidentifiering av värde, speciellt 

glamouraktier, och (2) grundläggande ekonomisk utveckling vilket kraftigt saktade ner 

omväxlingen av värde- och glamouraktier, som tidigare beskrevs som den faktor som 

genererade avkastning för värdeinvesteringsstrategier. Lev och Sristava (2019) 

understryker dock att det fortfarande existerar några typer av bolag som fortfarande kan 

generera avkastning genom olika värdeinvesteringsstrategier. 

Kok, Ribando och Sloan (2017) kritiserar också termen värdeinvestering, eftersom 

strategin liknar andra investeringsstrategier som endast använder fundamentala mått, 

såsom P/B och P/E, och att dessa multiplar inte kan bestämma en akties intrinsic value. 

Vidare hävdar Kok, Ribando och Sloan (2017) att det inte finns mycket bevis huruvida 

dessa multiplar skulle generera abnorm avkastning på den amerikanska marknaden. 

Bevis för att ett värdeinvesteringsstrategier inte fungerar på den amerikanska 

marknaden räcker inte för att bevisa att det inte heller skulle fungera på mindre 

marknader, såsom den finländska aktiemarknaden. Mindre marknader skiljer sig från 

större marknader på många olika sätt, till exempel likviditet och typ av investerare. Det 

finns även bevis för att den finländska marknaden reagerar olika vid ekonomiska kriser, 

vilket gör att en undersökning på den finländska marknaden är relevant. (Pätäri & Leivo, 

2009) 

2.3 Värdeinvesteringsstrategier 

Huruvida ett värdepremium existerar har baserats på många olika multiplar och 

strategier. Det är en pågående debatt om vilken multipel som genererar bäst värde, och 

om en sådan ens existerar. I detta delkapitel presenteras de multiplar som kommer att 

fungera som värdeinvesteringsstrategier i den empiriska undersökningen. De multiplar 

som beskrivs är P/E, P/B och EV/EBITDA. Det finns flera multiplar som också kunde 

ingå i avhandlingen, men som nämnt i inledningen utgår avhandlingen från de multiplar 

som anses relevanta enligt tidigare forskning. I den empiriska undersökningen 

analyseras P/E, P/B, EV/EBITDA och Greenblatts Magic Formula.  
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2.3.1 Price to earnings 

𝑃

𝐸
=

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
(1) 

 

Price to Earnings (P/E) är en multipel som användes redan av Nicholson (1960), men 

Basu (1977) var den som visade att P/E kan generera abnorm riskjusterad avkastning. 

Under 1970-talet var de flesta av den åsikten att marknader är effektiva, och Basu (1977) 

fick därför en del kritik för sin studie. En del menade att värdeanomalin i detta fall kan 

förklaras med storleken på företagen som undersöktes, men Basu (1981) gjorde en ny 

studie, och visade igen att en värdeanomali existerar även med storleken på företagen i 

beaktande. Andra studier på mindre marknader indikerar också P/E-talets förmåga att 

generera högre avkastning än marknaden, till exempel Truong (2009) som analyserade 

företag med låga P/E värden under tiden 1997–2007 i Nya Zeeland. Truong (2009) 

studie var överens med tidigare studier på större marknader, när hans studie indikerade 

att företag med låga P/E värden presterade högre riskjusterad avkastning än företag med 

högre P/E värden.  

Fama & French (1992) valde dock att inte inkludera P/E talet i sin trefaktorsmodell. 

Fama & French (1992) visade att P/E strategier kan förklaras med en kombination av 

företagets storlek samt P/B-multipeln. Detta ledde till att Fama & French (1992) valde 

att inte inkludera P/E i sin berömda trefaktorsmodell. Senare visade Roll (1995) att 

portföljer baserat på P/E ändå presterade bättre än portföljer baserat på storlek och P/B, 

vilket ledde till att Fama & French (1998) igen analyserade P/E talet, och visade än en 

gång att P/E talet hade högst värdepremium endast på två av de 13 marknader som 

analyserades, jämfört med P/B, CF/P och D/P.  

I lite färskare studier på den finländska marknaden, så analyserade Davydov, Tikkanen 

och Äijö (2016) hur strategierna EBIT/EV, P/E, P/B samt Greenblatts Magic Formula, 

och en modifierad Magic Formula innehållande CF/P som extra mått presterat. Studien 

gjordes på den finländska marknaden under tidsperioden 1991–2013. Resultaten visade 

att P/E talet presterade näst bäst av de strategier som undersöktes, och hade en årlig 

riskjusterad avkastning på 20,6%.  
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Även om P/E multipeln inte blev inkluderad i Fama & Frenchs trefaktormodell som ett 

prestationsmått, så finns det många andra studier som har starka bevis för att P/E är ett 

relevant mått att använda för att hitta ett eventuellt värdepremium.  

 

2.3.2 Price to book 

𝑃

𝐵
=

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
(2) 

Price to book (P/B) är tillsammans med P/E de populäraste måtten som används i 

akademisk forskning för att hitta ett värdepremium. Till skillnad från P/E, så 

inkluderades P/B i Fama & French trefaktormodell (1992) som en avgörande faktor för 

avkastning. Fama & French (1998) visar även att P/B är ett globalt fenomen, som 

presterar ännu starkare resultat utanför USA.  

I enlighet med P/E har dock P/B multipeln visat ett samband med storleken på företag. 

Hou et al. (2014) visade att P/B värdepremium är som störst för small cap aktier och 

lägst för large cap aktier, vilket tidigare hade motbevisats på den japanska marknaden 

av Fama & French (2012).  

Storleken på företaget verkar vara en distinkt variabel som påverkar värdepremien, 

eftersom det finns studier som visar att P/B är större bland small cap aktier, och 

internationella studier som visar att P/B värdepremiet är som störst bland large cap 

aktier. Många studier har dock gjorts kring P/B multipeln, och de flesta studier visar 

starka bevis på att en värdeanomali kan förklaras med P/B.  

2.3.3 Enterprise value to EBITDA 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
(3) 

Det finns inte mycket forskning på huruvida EV/EBITDA kan förutspå framtida 

avkastningar. Loughran och Wellman (2010) analyserade EV-multipeln under tiden 

1963–2009, och visade att företag med låga EV värden har högre avkastning, medan 

höga EBITDA/EV värden genererar lägre avkastning. Vidare presenterade Loughran och 

Wellman (2010) upp en multipelfaktor som genererade 5,28% årlig avkastning. 
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Pätäri & Leivo (2009) var dock de första att skapa portföljer utgående från EBITDA/EV. 

De visade att EBITDA/EV presterade bättre än E/P, B/P och S/P på den finländska 

aktiemarknaden. Davydov, Tikkanen & Äijö (2016) bekräftar även Pätäri & Leivo (2009) 

resultat, när de indikerade att EBITDA/EV presterade bäst på den finländska 

marknaden jämfört med olika multiplar samt Greenblatts Magic Formula, som beskrivs 

i detalj i senare kapitel.  

2.4 Hypotesen om effektiva marknader 

 Hypotesen om effektiva marknader (Efficient Market Hypothesis) utvecklades av 

Eugene Fama under 1970-talet. Hypotesen hävdar att priset på en aktie reflekterar all 

tillgänglig information om företaget och det existerar därför inte felprissättningar på 

marknaden. Detta leder i sin tur till att investerare inte kan förutspå en akties utveckling 

och därför inte kontinuerligt generera högre avkastning än marknaden. EMH är en 

hypotes som har gett investerare delade åsikter; vissa håller med hypotesen och 

argumenterar för att marknader är effektiva medan andra argumenterar mot hypotesen. 

När Fama utvecklade sin hypotes var det många som trodde på en fullt effektiv marknad 

men i början av 2000-talet blev det färre och färre personer som trodde på EMH. Många 

ekonomer och statistiker började tro att aktiekurser är åtminstone delvis förutsägbara. 

(Malkiel, 2003)  

Fama (1970) presenterar tre olika former av marknadseffektivitet: stark, semistark och 

svag. Vid svag marknadseffektivitet reflekteras all historisk information om aktien i 

aktiepriset. Det skulle således vara omöjligt för investerare att förutspå tillväxt i aktien 

genom att endast se på historisk utveckling, så kallad teknisk analys. (Fama, 1970) 

Worthington & Higgs (2003) analyserade svag form av marknadseffektivitet på de 

Europeiska aktiemarknaderna under tiden 1987-1994. Både utvecklade och outvecklade 

marknader ingick i analysen, och resultatet visade att endast en av fyra emerging markets 

visade tecken på svag form av marknadseffektivitet, medan 5/16 utvecklade marknader 

uppfyller de strängaste kriterierna för random walk.  

Vid semistark form av marknadseffektivitet reflekteras all offentlig information i 

aktiepriset. Detta innebär att försöka förutspå aktiens utveckling genom fundamental 

analys, som bygger på offentlig tillgänglig information om ett företag, inte skulle fungera. 

(Bodie, et. al, 2011)  
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Torun & Kurt (2008) analyserade både svag och semistark form av marknadseffektivitet 

genom ett unit root test på de europeiska marknaderna, och i kontrast till Worthington 

& Higgs (2003) visar de att alla marknader i Europa är av svag marknadseffektivitet.   

Vid stark form av marknadseffektivitet reflekteras all tillgänglig information om 

företaget i aktiepriset. (Fama, 1970) Eftersom investerare har tillgång till både offentlig 

och privat information skulle det inte vara möjligt att göra större vinst än marknaden.  

Det finns flera studier som både stöder idén om en effektiv marknad, och studier som 

motsäger hypotesen. Som tidigare nämnt har fler och fler investerare under 2000-talet 

börjat acceptera att Famas (1970) teori inte helt stämmer. Hypotesen om effektiva 

marknader har under åren också fått en del kritik. Ett vanligt argument mot hypotesen 

är anomalier, men investerare har också börjat understryka hur psykologiska faktorer 

spelar in på aktiepriserna. Shiller (2000) visar i en studie att beteendepsykologi har stor 

effekt på marknadspriserna, och att marknaden inte är lika effektiv som en gång trott. 

Malkiel (2003) visar också i sin studie om hypotesen om effektiva marknader att 

anomalier fortfarande existerar, och det finns starka bevis på att aktiepriser är 

någorlunda förutsägbara.  

2.5 Modern portföljteori 

Grunderna för modern portföljteori (Modern Portfolio Theory) presenterades redan 

innan 1950, men forskar och akademiker hade inte presenterat en klar teori om hur man 

kan förutse beteendet hos en aktie. Harry Markowitz (1952) samlade ihop många av de 

idéer som tidigare hade presenterats, och skapade mean-variance modellen, en hörnsten 

för modern portföljteori.  

Modellen visar hur diversifiering påverkar portföljen, och visar också hur en mean-

variance analys kan hjälpa till att välja en effektiv portfölj från ett antal aktier under en 

specifik tidsperiod. Genom att placera ut alla effektiva portföljer, eller ett stort antal 

aktier, resulterar det i en konkav linje. Denna linje kallas för den effekiva fronten 

(efficient frontier). Markowitz modell är en förenklad analys av den riktiga världen, och 

innehåller även många antaganden, till exempel att investerare är riskaversiva och 

marknaden är effektiv, för att nå dess slutsats.  

2.5.1 Capital Asset Pricing Model 

Utgående från att aktiemarknader är effektiva så uppstår frågan hur finansiella tillgångar 

är prissatta? En av de mest använda modellerna vid värdering av värdepapper är Capital 
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Asset Pricing Model (CAPM). CAPM utvecklades av William Sharpe och John Litner på 

1960-talet, och modellen baseras på hypotesen om effektiva marknader. CAPM baserar 

sig på påståendet att investerare måste kompenseras för deras antagning av systematisk 

risk i form av ett marknadsriskpremium. Systematisk risk är risken relaterad till 

marknaden överlag och kallas också för odiversifierbar risk. Ett företags systematiska 

risk beror på kovariansen av aktiepriset med förändringar på marknaden som i sin tur 

bestäms av företagets betavärde. (Pearl and Rosebum, 2013) Målet med CAPM är att 

utvärdera om en aktie är korrekt prissatt när man jämför aktiens risk i förhållande till 

dess förväntade avkastning. CAPM ser ut på följande vis: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 +  𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] (4) 

där E(Ri) är den förväntade avkastningen för tillgång i, Rf är den riskfria räntan och 

E(Rm) är den förväntade avkastningen för marknaden. 

CAPM-formeln har dock fått en del kritik genom åren, och många studier har påpekat 

dess svagheter. Fama & French (2004) hävdade att CAPM-formelns empiriska problem 

återspeglar teoretiska brister, och är ett resultat av många förenklade antaganden. 

CAPM-formelns oförmåga att effektivt förklara avkastningar ledde till ännu flera studier 

inom området. Många faktormodeller har skapats som går emot CAPM, de mest kända 

är Fama & Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. Fama & French 

(1992) bevisade att anomalier existerade på marknaden med sin trefaktormodell, vilket 

säger emot de antaganden som CAPM utgår ifrån.  

2.6 Faktormodeller 

Fastän CAPM revolutionerade forskningen inom finansiell ekonomi så menar Fama & 

French (1992) att den inte förklarar variationen i tvärsnittet av avkastningen som inte 

förklaras av marknadsfaktorn. För att kunna förklara den återstående variationen i 

avkastningen så införde Fama & French (1993) två nya faktorer utöver marknadsfaktorn, 

en storleksfaktor och en värdefaktor. Dessa faktorer är Small Minus Big (SMB) och High 

Minus Low (HML).  Fama & French (1998) visade även att deras trefaktormodell 

fungerade internationellt när de hittade bevis för ett internationellt värdepremium, och 

många andra studier har även analyserat trefaktormodellen runtom i världen. 

Resultaten för trefaktormodellen varierar, de flesta håller med om att modellen är en 

förbättring av CAPM, men fortfarande inte ett felfritt verktyg för att förutspå aktiepriser.  



 
  

 

14 

 

Carhart (1997) fortsatte på samma spår som Fama & French (1993) när han utgående 

från Fama & French trefaktormodell skapade sin fyrfaktormodell, där han lade till en 

momentumfaktor till modellen. Chen et al. (2010) skapade i sin tur en helt ny 

trefaktormodell som kombinerade avkastning på eget kapital (ROE) med den 

ursprungliga trefaktormodellen. Senare presenterade även Fama & French (2015) två 

faktorer till och skapade sin femfaktormodell, som använder sig av en storleks-, värde-, 

lönsamhets-, samt investeringsfaktor. Fama & French (2015) skapade sin 

femfaktormodell som ett svar åt tidigare forskningar, som hävdade att trefaktormodellen 

inte helt kan förklara tvärsnittet av avkastningen. Genom att lägga till en 

investeringsfaktor och en lönsamhetsfaktor kunde de förbättra signifikansen för deras 

tidigare trefaktormodell. Fama & French femfaktormodell har redan hunnit testas på 

många marknader och i olika utsträckningar sedan den lanserades år 2015, och många 

studier ifrågasätter starkt hur mycket femfaktormodellen faktiskt förbättrar den 

ursprungliga trefaktormodellen. 

Det har alltså skapats en hel del faktormodeller utgående från CAPM, och de flesta är 

överens om att CAPM-formeln i sig själv har många brister. I denna avhandling används 

Carharts fyrfaktormodell och Fama & French femfaktormodell som 

prissättningsmodeller, som diskuteras mera ingående i datakapitlet.  
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3 GREENBLATTS MAGIC FORMULA 

Målet för investerare är att köpa högkvalitativa, lönsamma företag för ett billigt pris, 

vilket också är målet för Greenblatts Magic Formula. Det finns ett flertal metoder och 

nyckeltal som kan användas av investerare för att försöka generera abnorm avkastning 

gentemot marknaden. Joel Greenblatt skapade sin egen formel, som han kallar Magic 

Formula.  

Joel Greenblatt är professor vid Columbia University och även grundare och 

fondförvaltare för Gotham Capital. Greenblatt var mycket intresserad av Grahams 

värdeinvesteringsstrategier, men han ansåg att Grahams mått inte längre håller på 

dagens aktiemarknad, och utvecklade senare sin egen magiska formel. Greenblatts 

Magic Formula presenterades första gången i hans bok The Little Book That Beats the 

Market (1980) och även senare i hans andra utgåva The Little Book That Still Beats the 

Market (2006). Greenblatt är mest känd för den andra utgåvan av sin bok, och den första 

verisionen sålde i mer än 300 000 exemplar och översattes till 16 språk. Greenblatt 

beskriver boken som ett resultat av ett experiment, där han analyserade huruvida 

Warren Buffets investeringsstrategier kunde kvantifieras. Genom att studera Buffets 

offentliga uttalanden så hittade Greenblatt ett återkommande tema. Buffet köpte inte 

endast billiga aktier, han sökte efter kvalitetsaktier för ett vettigt pris. Greenblatt 

analyserade vad som händer om man skapar en aktiescreening som köper kvalitetsaktier 

till ett vettigt pris, och strategin visade så imponerande resultat att den fick namnet 

Magic Formula. 

”It is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a 

wonderful price” (Berkshire Hathaway Annual Report, 1989) 

Greenblatt (2006) påpekar att förväntad avkastning för ett företag inte är säkert. 

Förväntad avkastning kommer endast från uppskattningar och gissningar, och är därför 

bristfälliga. Greenblatts Magic Formula använder sig av faktorer som är kända, och 

undviker därför att använda förutsägelser. Enligt Greenblatt (2006) är den bästa 

strategin för att rangordna aktier att bygga en portfölj utgående från det senaste årets 

resultaträkning. 

Greenblatts Magic Formula rangordnar företag endast baserat på två multiplar: Return 

on Invested Capital (ROIC) och Earnings Yield (EV/EBIT). EV används för att värdera 

företaget, medan ROIC används för att analysera ett företags effektivitet och förmåga att 

generera avkastning. Vidare använder Magic Formula också aktiepriset och data från 
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balans- och resultaträkningen för sin slutliga rankning. Efter detta investerar man i de 

aktier som rangordnats högst. Processen görs om årligen, och de aktier som har 

genererat vinst säljs en vecka efter ombalanseringen medan de aktier som presterat 

negativt säljs en vecka innan ombalanseringen, ursprungligen på grund av specifika 

skattelagar i USA. I denna avhandling sker dock ombalanseringen alltid den första juni. 

Greenblatt (2006) menar att företag med en hög ROIC har möjlighet att generera högt 

värde för aktieägarna utgående från sysselsatt kapital. Ett sådant företag kan alltså 

behålla sina intäkter och generera högre avkastning än ett företag med låg ROIC. Jämfört 

med ROA och ROE, som använder totala tillgångar, så använder Greenblatt endast 

sysselsatt kapital, vilket han menar att är ett bättre mått på ett företags lönsamhet. 

Den andra delen av Greenblatts Magic formula är EV/EBIT. Orsaken till att Greenblatt 

använder sig av earnings yield istället för vanliga mått, såsom P/E eller P/B är att företag 

har olika skuldnivåer, och för att jämföra dessa företag gentemot varandra måste man 

justera för skulderna. (Greenblatt, 2006) Slutligen föreslår Greenblatt (2006) att 

investerare inte inkluderar företag där man inte kan räkna ut korrekta och fullständiga 

multiplar, och där EV eller ROIC inte är relevanta. Greenblatt (2006) rekommenderar 

också att inte inkludera företag med ett börsvärde på mindre än 50 miljoner dollar. 

Greenblatts Magic Formula kan ses som en kombinerad kvalitet- och 

värdeinvesteringsstrategi, eftersom ROIC kan ses som kvalitet, medan EV ses som en 

värdemultipel. Greenblatt förklarar att investerare kan generera högre avkastning än 

marknaden genom att systematiskt och simpelt använda sig av formeln och söka fram de 

företag när de fortfarande är billiga. Det finns ett flertal tidigare studier som har 

analyserat Greenblatts Magic Formula, och den har gång på gång visat upp positiva 

resultat.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel beskrivs relevanta studier i detalj för att sedan jämföras med resultatet 

från denna avhandling. Både studier som är gjorda på den finländska marknaden 

diskuteras, såväl som internationella studier.  

4.1 Finländska studier 

Davydov, Tikkanen & Äijö (2016) analyserade hur Greenblatts Magic Formula, samt en 

modifierad Magic Formula har presterat på den finländska aktiemarknaden jämfört med 

andra traditionella värdeinvesteringsstrategier. Författarna analyserar de bästa 30% av 

aktierna på den finländska aktiemarknaden under tiden 1991–2013.  

Som nämnt i tidigare kapitel byggs Greenblatts Magic Formula upp av ROIC och 

EV/EBIT, men i denna studie används också en modifierad Magic Formula innehållande 

ROIC, EV/EBIT och CF/P.  

Datan i denna studie innehöll listade bolag på den finländska aktiemarknaden under 

tiden 1991–2013, förutom finansiella bolag. Totalt varierade antalet bolag mellan 39–

136 och det slutliga samplet innehåller 2234 observationer. Som jämförelseindex 

användes OMXH CAP GI eftersom indexet innehåller dividender, och 12-månaders 

Euribor används som den riskfria räntan. 

Som prestationsmått används Sharpekvoten och Sortino-ration. Som tillägg till dessa 

riskjusterade prestationsmått används även Carharts fyrfaktormodell för att mäta 

huruvida en potentiell abnorm avkastning orsakas av en anomali, till exempel marknad, 

storlek, värde eller momentum.   

Resultaten visar att EBIT/EV hade en årlig avkastning på 20,6%, följt av E/P-strategin 

som genererade en avkastning på 20,5%. Greenblatts Magic Formula genererade en årlig 

avkastning på 19,3% under tidsperioden som analyserades, medan den modifierade 

Magic Formula genererade 20,2% årligen. B/P-portföljen hade lägst årlig avkastning på 

16,74%. Alla strategier presterade bättre än marknaden, som hade en årlig 

medelavkastning på 13,63%.  

Pätäri och Leivo (2009) analyserade hur olika värdeinvesteringsstrategier har presterat 

i Finland under tiden 1993–2008, och är även den första studien som skapar portföljer 

baserat på EBITDA/EV. Pätäri och Leivo (2009) understryker att den finländska 

aktiemarknaden är ett mycket intressant forskningsområde för 
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värdeinvesteringsstrategier eftersom många institutionella investerare ofta först tar ut 

sina positioner från de större marknaderna under turbulenta tider. Den finländska 

aktiemarknaden har även relativt låg likviditet, vilket leder till att kurserna rasar 

kraftigare jämfört med större och mer utvecklade aktiemarknader när dessa 

institutionella investerare säljer sina positioner. Detta leder till att volatiliteten är i 

genomsnitt högre på den finländska aktiemarknaden, och därför kan man anta att också 

felprissättningar som orsakar värdepremium är större och möjligheten att generera 

abnorm avkastning genom aktiva investeringsstrategier är större.  

Pätäri och Leivo (2009) använder sig av EBITDA/EV som bas för sin studie till skillnad 

från många andra studier inom värdeinvestering som använder sig av P/E eller CF/P. 

Eftersom EV också tar skulderna i beaktande kan användningen av EBITDA/EV förklara 

problemen som uppstår med falsk undervärdering som ursprungligen kommer från 

egenskaperna hos de prisbaserade multiplarna. En relativt låg värdering kan vara en 

återspegling av den finansiella hälsan för företaget, vilket de prisbaserade multiplarna 

inte tar i beaktande. Denna studie testar värdeinvesteringsstrategier under en lång 

tidsperiod, vilket innebär att olika ekonomiska cykler ingår i undersökningen.  

Genom att mäta portföljerna individuellt med endast en multipel så presterade D/P bäst 

avkastning med ett årligt alfavärde på 10,03%. D/P hade även högst riskjusterade 

avkastning enligt Sharpekvot och justerad Sharpekvot. Den multipel med näst högst 

alpha var EBITDA/EV som presterade en årlig avkastning på 7,45%. D/P portföljen var 

statistiskt signifikant på 1% nivå, medan EBITDA/EV var signifikant på 5% nivå. P/E och 

CF/P hade båda positiva alfavärden, men de var inte statistiskt signifikanta.  

Vidare visar Pätäri och Leivo (2009) att en portfölj som innehåller en kombination av 

värdemultiplar genererar ännu högre avkastning än endast D/P. Den strategi som 

genererade högst avkastning var en kombination av P/B, D/P och EBITDA/EV, som 

hade en årlig avkastning på 10,85%. En kombination av endast D/P och EBITDA/EV 

genererade näst bäst avkastning på 10,74% årligen. Båda strategierna var statistiskt 

signifikanta på 1% nivå.  

Pätäri & Leivo (2009) avslutar med att alla värdeinvesteringsstrategier verkar prestera 

bättre än marknaden, men alla strategier som undersöktes var inte statistiskt 

signifikanta. Genom att jämföra värdeportföljerna med glamourportföljerna indikerade 

resultaten att det existerar ett värdepremium på den finländska aktiemarknaden, och ett 
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signifikant värdepremium genereras med D/P och kombinationer innehållande den 

multipeln.  

4.2 Internationella studier 

Larkin (2009) analyserar hur Greenblatts Magic Formula, traditionella 

värdeinvesteringsstrategier, samt sju stycken en- och tvåfaktor GARP modeller har 

presterat under tiden 1998–2006 gentemot en marknadsportfölj. GARP aktier definieras 

i denna studie som en värdeaktie, som även har hög lönsamhet eller kassaflöde för att 

mäta investerat kapital, eget kapital eller tillgångar. ”G” reflekterar därför lönsamhet 

bättre än det klassiska ”growth” i denna studie. Tidigare studier har även visat att GARP-

strategier har ett positivt samband mellan tidigare lönsamhet och framtida avkastning 

för lönsamma företag. Studien testar även en Magic Formula baserat på P/E och ROA, 

samt ROE och P/E i skilda portföljer, eftersom dessa multiplar inte påverkas av 

skuldsättningsgrad på samma sätt som de andra multiplarna som undersöks. De andra 

strategierna är B/M kombinerat med storlek, B/M, storlek, EBIT/EV, och P/E. 

Samplet innehåller alla amerikanska aktier i Compustat Research Insight databasen, och 

alla företag som ingår har ett marknadsvärde på över 50 miljoner dollar, förutom 

finansiella bolag. Under tidsperioden som undersöks ingår som minst 2354 aktier, och 

som mest 3631 aktier. 

Resultatet visar att alla strategier som undersöktes presterade högre avkastning än 

marknadsportföljen under tidsperioden som analyserades. Den bästa strategin var den 

kombinerade B/M och storleksstrategin, som hade en årlig medelavkastning på 26,19%, 

men även den högsta volatiliteten. EBIT/EV, P/E samt Greenblatts Magic Formula 

presterade liknande resultat, men alla strategier presterade bättre än marknaden.  

Resultatet överensstämmer med tidigare studier, och indikerar att både simpla GARP-

strategier och värdeinvesteringsstrategier fortfarande verkar prestera bättre än 

marknaden, trots att de anomalier som kännetecknas för dem har varit kända en lång 

tid. Avslutningsvis understryker Larkin (2009) att investerare måste vara väl förberedda 

på att ta sig an de systematiska riskerna med de strategier som undersöktes för att kunna 

njuta av den höga förväntade avkastningen. Det finns inga garantier för framgång, men 

oddsen verkar vara högre till förmån för tålmodiga GARP-investerare, eller 

värdeinvesterare. 
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Blackburn och Cakici (2017) analyserade Greenblatts Magic Formula, samt en 

modifierad verision av Greenblatts Magic Formula runtom i världen för att se huruvida 

formeln genererar abnorm avkastning och förklara vad som genererar avkastningen. 

Blackburn och Cakici (2017) konstruerar en portfölj som är lång för lönsamma 

värdeaktier (PV) och kort för olönsamma tillväxtaktier (UG). Denna portfölj benämns 

som PV-UG. Lönsamheten definieras som kapitalavkastning (EBIT-to-tangible capital 

employed) och värde definieras utgående från resultatet (EBIT-to-EV). PV-UG 

portföljen konstrueras för Nordamerika,  

Utgående från Novy-Marx (2013) modifierar Blackburn och Cackici (2017) Greenblatts 

Magic Formula - EBIT byts ut till bruttoresultat. Detta görs eftersom Novy-Marx (2013) 

menar att mått på lönsamhet såsom EBIT, kan variera på grund av redovisningsposter 

som dras från resultatet inte nödvändigtvis är relaterade till kostnader som uppkommit 

för att generera intäkter. Andra mått på lönsamhet, till exempel bruttovinster ger ett 

bättre mått på ett företags verkliga ekonomiska lönsamhet. Detta påstående har blivit 

kritiserat av Ball, Gerakos, Linnainmaa och Nikolaev (2015), och därför kan denna studie 

även ses som ett test av Novy-Marx lönsamhetshypotes.  

Blackburn & Cakici (2017) analyserar data för 23 länder under tiden 1991–2016. Samplet 

innehåller både small och large cap bolag, och länderna delas in enligt kontinent. 

Uppbyggandet av MF-portföljen görs på samma sätt som Greenblatt föreslog, förutom 

två avvikelser. 

 Greenblatt rekommenderade att investera i de 30 bästa bolagen varje månad, och 

upprepa processen årligen för att skapa en serie med överlappande portföljer. Blackburn 

& Cakici (2017) använder sig istället av kvintilportföljer som ombalanseras månatligen. 

Denna variation av metodiken leder till ett mer utmanande test av Greenblatts Magic 

Formula. Genom att hålla kvintilportföljer istället för en portfölj med 30 aktier skapar 

mindre skillnad mellan PV- och UG-portföljerna. Dessutom kräver 

värdeinvesteringsstrategier ofta tålamod för att ge marknaden tid att reagera på 

kvaliteten på underprissatta aktier. En innehavsperiod på endast en månad är inte 

mycket tid för att priset på värdeaktier att vända. 

Blackburn och Cackici (2017) visar att Greenblatts Magic Formula inte alls är vidare 

magisk. PV-UG portföljen genererar positiva och signifikanta riskjusterade avkastningar 

i Europa, men resultaten är inte signifikanta och ibland även negativa i Nordamerika, 
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För fattar e Syfte Tidsper iod Marknad Metod Resultat

Davydov, 

Tikkanen & 

Äijö (2016)

Analysera hur 

Greenblatts Magic 

Formula har 

presterat på den 

finländska 

aktiemarknaden 

jämfört med 

andra 

värdeinvesteringss

trategier. 1991–2013 Finland

Sharpekvot, 

Sortinokvot, 

Fama-

French 

trefaktorm

odell och 

Carharts 

fyrfaktorm

odell

Alla 

värdeinvesteringsstrategi

er presterade bättre än 

marknaden. EBIT/EV-

portföljen presterade 

bäst, följt av E/P-

portföljen och Magic 

Formula-portföljen. B/P-

portföljen presterade 

sämst. 

Pätäri & 

Leivo 

(2009)

Analysera hur 

värdeinvesteringss

trategier har 

presterat på den 

finländska 

aktiemarknaden. 1993–2008 Finland

Sharpekvot, 

Sortinokvot, 

Jensen's 

alfa samt 

en 

tvåfaktorm

odell.

De portföljer som 

presterade bäst var D/P, 

EBITDA/EV samt E/P-

portföljerna. Genom att 

kombinera 

värdeinvesteringsstrategi

er med varandra nådde 

man ännu bättre 

avkastningar.

Larkin 

(2009)

Analysera hur 

Greenblatts Magic 

Formula, 

traditionella 

värdeinvesteringss

trategier samt sju 

stycken en- och 

tvåfaktor GARP 

modeller har 

presterat. 1998–2006 USA T-test

Alla strategier som 

undersöktes presterade 

högre avkastning än 

marknadsportföljen. Den 

kombinerade B/M och 

storleksstrategin 

presterade bäst. 

EBIT/EV, E/P och Magic 

Formula-portföljen 

presterade liknande 

restultat.

Blackburn 

& Cakici 

(2017)

Analysera hur 

Greenblatts Magic 

Formula, samt en 

modifierad Magic 

Formula har 

presterat runtom i 

världen, och 

förklara vad som 

genererar den 

abnorma 

avkastningen. 1991–2016

Totalt 23 

länder

T-test, 

Fama-

McBeth 

regression

Resultatet visar att 

Magic Formula inte alls 

är vidare magisk. PV-UG 

portföljen genererade 

positiva och signifikanta 

riskjusterade 

avkastningar i Europa, 

men insignifikanta och 

ibland också negativa i 

Nordamerika, Japan och 

Asien.

Japan och Asien, vilket är i kontrast till Greenblatts resultat på den amerikanska 

marknaden.  

4.3 Sammanfattning av tidigare studier 

I Figur 1 sammanfattas de tidigare studierna i en tabell. 

Figur 1 Sammanfattning av tidigare studier 
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5 METODIK 

I detta kapitel presenteras metodiken som används i den empiriska undersökningen. 

Utgående från Davydov et al. (2016) används Sharpekvoten och Sortinokvoten som 

prestationsmått, vilket presenteras i följande delkapitel. 

5.1 Riskjusterade prestationsmått 

5.1.1 Sharpekvoten 

Sharpe ratio, eller Sharpekvoten, skapades av William Sharpe år 1966, och det kan 

argumenteras för att Sharpekvoten är det mest kända måttet för riskjusterad prestation. 

Sharpekvoten analyserar främst hur en fond eller en portfölj har presterat gentemot ett 

jämförelseindex. Genom att använda Sharpekvoten kan investerare bättre förstå 

avkastningen för en investering jämfört med dess risk. Sharpekvoten används i den 

empiriska undersökningen för att mäta den riskjusterade avkastningen för 

värdeinvesteringsportföljerna. Sharekvoten ser ut på följande sätt: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 =
(𝑟𝑝−𝑟𝑓)

𝜎𝑝

(5) 

där rp är avkastningen för portföljen, rf är den riskfria räntan och 𝜎𝑝 är 

standardavvikelsen.  

5.1.2 Sortinokvoten 

Sortinokvotenn baseras på Sharpekvoten, men den tar endast negativa avkastningar för 

att mäta risken. (Sortino, 1994) Sortinokvotenn använder sig av root-mean-square 

avvikelsen under den minsta acceptabla avkastningen, vilket i detta fall är den riskfria 

räntan. Sortinokvotenn ser ut på följande sätt: 

𝑆𝑅𝑝 =  
𝑅𝑝 − 𝑀𝐴𝑅

1
𝑛

∑ 𝑅𝑝 < 𝑀𝐴𝑅(𝑅𝑝 − 𝑀𝐴𝑅)2
(6) 

där Rp är avkastningen för portföljen, MAR är den minsta acceptabla avkastningen, och 

n är antalet observationer. Ju högre Sortinokvoten, desto bättre. 

5.2 Prissättningsmodeller 

Eftersom denna avhandling undersöker hur olika värdeinvesteringsstrategier har 

presterat är det viktigt att även undersöka ifall en potentiell abnorm avkastning för en 
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strategi kan förklaras av andra faktorer, till exempel storlek, värde, momentum eller 

marknad. Detta kan göras med hjälp av ett flertal olika prissättningsmodeller, men i 

enlighet med Davydov et al. (2016) används Carharts four-factor model samt Fama & 

French femfaktormodell i denna avhandling.  

5.2.1 Carharts fyrfaktormodell 

Carharts fyrfaktormodell är en förlängning av Fama & French trefaktormodell, och är en 

faktorbaserad modell som använder sig av en tidsserie som körs separat för varje 

portfölj. Carhart (1997) presenterade modellen i sin artikel On persistence in Mutual 

Fund Performance. Carhart (1997) hävdar att hans fyrfaktormodell nästan alltid 

fullständigt förklarar uthålligheten i aktiefonders medel- och riskjusterade avkastning 

när man inte tar hänsyn till survivorship bias. 

Faktorn som imiterar portföljer är konstruerad för att ha enhetlig exponering till faktorn 

i fråga, och nollexponering till alla andra faktorer. (Brooks, 2019) 

Marknadsavkastningen mäts som skillnaden i avkastning mellan marknadsindexet och 

den riskfria räntan. SMB (small minus big) är skillnaden mllan en portfölj med små 

företag och en portfölj med stora företag. HML (high minus low) är skillnaden mellan 

hög B/M (book to market) och låg B/M. Den fjärde faktorn är MOM som är en faktor för 

momentum. Den mäts genom att jämföra skillnaden i avkastning hos de aktier som har 

presterat bäst och de aktier som har presterat sämst under det senaste året. Carharts 

fyrfaktor modell ser ut som följande: 

𝑅𝑖,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖,𝑀(𝑅𝑚,𝑡 −  𝑅𝑓.𝑡) +  𝛽𝑖,𝑠𝑆𝑀𝐵𝑡 +  𝛽𝑖,𝑣𝐻𝑀𝐿𝑡 +  𝛽𝑖,𝑐𝑀𝑂𝑀𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (7) 

där där SMB (small minus big) är storleksfaktorn, HML (high minus low) är 

värdefaktorn och MOM är momentumfaktorn. 

5.2.2 Fama & French femfaktormodell 

Fama & French (1992) introducerade sin trefaktormodell i deras artikel The cross section 

of Expected Stock Returns. Trefaktormodellen innehöll då en värde- och storleksfaktor i 

kombination med den redan existerande marknadsfaktorn. Fama & French (1992) 

hävdar att två lättanalyserade variabler, storlek och Book to market (B/M) verkar 

beskriva tvärsnittet av genomsnittlig avkastning.   

Titam, Wei och Xie (2004) kritiserar dock trefaktormodellen, och hävdar att den inte är 

komplett. Fama & French (2015) adderade därför en investeringsfaktor samt en 
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lönsamhetsfaktor till sin modell och skapade Fama & French femfaktormodell. 

Femfaktormodellen är skapad för att fånga storlek, värde, lönsamhet och 

investeringsmönster i den genomsnittliga avkastningen, och den presterar bättre än den 

ursprungliga trefaktormodellen som hade presenterats över 20 år tidigare. Fama & 

French (2015) understryker dock att den största utmaningen för femfaktormodellen är 

dess oförmåga att fånga den låga genomsnittliga avkastningen på mindre bolag, vars 

avkastning beter sig på samma sätt som företag som investerar mycket, trots låg 

lönsamhet. Fama & French femfaktormodell ser ut på följande sätt:  

𝑅𝑖,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑀(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖,𝑆𝑆𝑀𝐵𝑡 +  𝛽𝑖,𝑉𝐻𝑀𝐿𝑡 +  𝛽𝑖,𝑅𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝛽𝑖,𝐶𝐶𝑀𝐴𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡(8) 

där SMB (small minus big) är storleksfaktorn, HML (high minus low) är värdefaktorn, 

RMW (robust minus weak) är lönsamhetsfaktorn och CMA (conservative minus 

aggressive) är investeringsfaktorn. 

5.3 Hypotesformulering 

Denna avhandling analyserar främst huruvida olika värdeinvesteringsstrategier kan 

generera abnorm avkastning på den finländska aktiemarknaden. Vidare delas 

tidsperioden som analyseras in i delperioder, för att kunna urskilja vilka 

värdeinvesteringsstrategier som presterar bättre under olika ekonomiska lägen.  

Baserat på tidigare studier kan man utgå från att värdeinvestering tidigare har genererat 

högre avkastning än både marknaden och tillväxtföretag. Detta baseras på ett flertal 

studier som har bevisat att ett värdepremium existerar på den finländska marknaden, 

men även på internationella marknader. Hypotesen formuleras därför som följande: 

H1: Värdeinvesteringsstrategier genererar abnorm avkastning gentemot 

marknaden 

Eftersom avhandlingen använder sig av två prissättningsmodeller för att mäta hur en 

portfölj har presterat så ser en statistisk hypotes ut på följande sätt: 

𝑯𝟎: 𝜶 = 𝟎 

𝑯𝟏: ≠ 𝟎 

Ifall alfa är positivt förkastas nollhypotesen, vilket indikerar att 

värdeinvesteringsstrategierna genererar abnorm avkastning.  
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6 DATA 

I detta kapitel diskuteras datan som används i den empiriska undersökningen i detalj. I 

slutet av kapitlet presenteras även hur de olika portföljerna byggs upp. Avhandlingen 

analyserar hur Greenblatts Magic Formula har presterat på den finländska 

aktiemarknaden jämfört med andra värdeinvesteringsstrategier, och baserat på tidigare 

forskning används fem värdeinvesteringsmultiplar utöver Greenblatts Magic Formula. 

6.1 Beskrivning av data 

Den data som används i avhandlingen inkluderar månatliga avkastningar för listade 

finländska bolag under tidsperioden 01.06.2000–31.05.2020, och har hämtats från 

Thomson Reuters Datastream. Likt Davydov et. al, (2016) ombalanseras portföljerna 

varje år den första vardagen i juni, för att på så sätt säkerställa att investerare har tillgång 

till senaste årets bokslut innan ombalanseringen. Undersökningen inkluderar även 

företag som har försvunnit från marknaden under tidsperioden som analyseras, för att 

på så sätt undvika överlevnadsbias. Ifall överlevnadsbias inte tas i beaktande kan 

resultaten visa för positiva avkastningar, eftersom samplet i sådant fall endast innehåller 

aktier som har överlevt hela tidsperioden som analyseras och inte tar hänsyn till 

förlorare. Orsaker till att en aktie inte överlever hela tidsperioden kan bero på konkurs 

eller att företaget har blivit uppköpt av ett annat företag.  

Efter detta tas alla finansiella bolag bort från samplet på grund av deras avvikande regler 

gällande rapportering. (Fama & French, 1992) Som finansiella bolag definieras banker, 

investeringsbolag och försäkringsbolag. Efter detta innehåller samplet de resterande 

bolagen på Helsinki Stock Exchange. Det är totalt 244 bolag som ingår i undersökningen, 

varav 131 är bolag som har försvunnit från marknaden och 113 är aktiva bolag.  

Som jämförelseindex fungerar OMXH Helsinki CAP GI (OMXH CAP GI), där historiska 

priser har hämtats från Investing.com. OMXH CAP GI valdes som jämförelseindex 

eftersom det inkluderar dividender, företagsfusioner och andra händelser som kan 

påverka avkastning, och utgår från att alla dividender återinvesteras i aktierna. OMXH 

CAP GI fungerar som ett benchmark gentemot de värdeinvesteringsstrategier som 

analyseras.  

På grund av den långa tidsperioden som analyseras inkluderar den olika marknadslägen. 

Tidsperioden delas därför in i delperioder på respektive fem år. Genom att dela in hela 

tidsperioden i mindre delar kan man se hur olika värdeinvesteringsstrategier har 
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presterat under olika perioder, där det ekonomiska läget har varit annorlunda. 

Delperioder bör inkluderas i studier som analyserar investeringsstrategier, eftersom 

olika variationer i det ekonomiska läget har en stor inverkan på resultaten. I Figur 1 

presenteras prisutvecklingen för OMXH CAP GI under hela tidsperioden som 

analyseras.  

OMX Helsinki CAP GI prisutveckling under tiden 01.06.2000–31.05.2020 

 

 

Som den riskfria räntan fungerar 1-månaders Euribor, som också har hämtats från 

Thomson Reuters Datastream. Utvecklingen för Euribor 1-månad illustreras i Figur 3. 

Även om det inte existerar en helt riskfri ränta kan IBOR-räntor (Interbank Offered 

Rates) användas som proxy för riskfri ränta. IBOR-räntor är referensräntor som baseras 

på de räntor som banker och finansinstitut använder när de lånar ut pengar till varandra. 

Under finanskrisen 2008–2009 gick flera stora banker i konkurs, och därför kan inga 

räntor ses som helt riskfria, men IBOR-räntor används ofta som riskfri ränta i liknande 

undersökningar som denna. Euribor 1-månad används i denna avhandling i uträknande 

av Sharpekvoten och även faktormodellerna som presenteras i ett senare skede. Som 

illustrerat i Figur 4 så har Euribor 1-månad varit negativ sedan 2015. 
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Figur 2 Utvecklingen för Euribor 1-månad 

 

 

6.2 Portföljer 

Utgående från datan som hämtats från Thomson Reuters Datastream skapas fyra 

portföljer som ombalanseras årligen för att sedan analysera om de skapar abnorm 

avkastning gentemot OMXHGI. Dessa portföljer är baserade på 

värdeinvesteringsstrategier, och utgår från PE-tal, PB-tal, EV/EBITDA och Greenblatts 

Magic Formula. Portföljerna investerar årligen i de 30% bästa aktierna utgående från 

sina respektive nyckeltal. Företag som saknar data eller inte har tillräckligt med data för 

att räkna ut ett nyckeltal tas bort från samplet.  

För att studien ska vara fri från olika bias inkluderas även företag som har försvunnit 

från marknaden under tidsperioden som analyseras. Ifall ett företag försvinner under 

tiden som det inkluderas i en portfölj är aktien såld på det datum som företaget blir 

inaktivt, och investeras därefter i den riskfria räntan tills portföljen ombalanseras igen, 

likt Davydov et al. (2016). Om ett företag går i konkurs räknas avkastningen som -100% 

under den perioden som aktien ingår i en portfölj. Portföljerna ombalanseras alltid i juni, 

för att på så sätt säkerställa att investerare har tillgång till bokslutsdata för det senaste 

året innan ombalanseringen. Alla portföljer har lika stor vikt i alla aktier och består 

endast av långa positioner. 

Efter att portföljerna har skapats räknas avkastningen ut från totalavkastningsindex 

(TRI). Totalavkastningsindex har hämtats från Thomson Reuters Datastream för varje 
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aktie, och är ett verktyg som används för att beräkna den totala avkastningen för en aktie. 

Totalavkastningsindex utgår från att alla dividender återinvesteras, vilket ger en mer 

fullständig bild av den riktiga avkastningen.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
(𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1) + 𝐷𝐼𝑉𝑡

𝑃𝑡−1

(9) 

 

där Pt är priset vid tidpunkt t och DIV är dividenden.  

6.3 Deskriptiv statistik 

I detta delkapitel presenteras den deskriptiva statistiken som används i avhandlingen. 

Först presenteras den deskriptiva statistiken för portföljerna på årsbasis, följt av 

deskriptiv statistik för femårsperioderna.  

Tabell 1 Deskriptiv statistik 

Medelavkastningen, medianen, maximum, minimum och standardavvikelsen har räknats ut med 
månatliga avkastningar, men visas här på årsbasis. För skevhet och kurtosis används månatliga 
avkastningar. Som jämförelsemått för normaldistribution används Jarque-Bera test. 

 

01.06.2000–31.05.2020 EV/EBITDA MF PB PE 
OMX CAP 

GI 

Medel 17,54 % 21,65 % 13,22 % 15,14 % 8.80% 

Median 15,79 % 22,80 % 13,98 % 17,35 % 17,55 % 

Maximum 62,38 % 67,66 % 60,84 % 53,92 % 34,93 % 

Minimum -37,35 % -30,64 % -24,13 % -39,99 % -36,34 % 

Standardavvikelse 24,10 % 24,22 % 22,09 % 21,79 % 21,62 % 

Skevhet -0,28 -0,26 0,29 -0,13 0,11 

Kurtosis 3,02 1,24 4,24 1,91 2,22 

Jarque-Bera 0,14 0,00 0,49 1,03 2,16 

      

Panel B      

01.06.2000-31.05.2005 EV/EBITDA MF PB PE 
OMX CAP 

GI 

Medel 20,84 % 18,43 % 22.80% 22,83 % 2,52 % 

Median 23,81 % 8,18 % 20,86 % 19,98 % -7,18 % 

Maximum 62,38 % 66,71 % 60,84 % 53,92 % 28,65 % 

Minimum -6,33 % -15,62 % -0,94 % -0,38 % -21,32 % 

Standardavvikelse 27,70 % 30,91 % 24,25 % 22,83 % 24,01 % 
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Panel C      

01.06.2005-31.05.2010 EV/EBITDA MF PB PE 
OMX CAP 

GI 

Medel 15,51 % 19,26 % 13,92 % 13,28 % 8.58% 

Median 25,99 % 28,16 % 23,73 % 19,24 % 28,02 % 

Maximum 51,96 % 52,68 % 55,34 % 46,93 % 34,94 % 

Minimum -37,35 % -30,64 % -24,13 % -39,99 % -36,34 % 

Standardavvikelse 39,93 % 34,45 % 34,12 % 36,98 % 31,55 % 

      
Panel D      

01.06.2010-31.05.2015 EV/EBITDA MF PB PE 
OMX CAP 

GI 

Medel 16,70 % 20,31 % 8,70 % 12,04 % 12,90 % 

Median 15,44 % 24,36 % 14,16 % 17,43 % 20,36 % 

Maximum 35,58 % 30,34 % 21,81 % 24,44 % 27,03 % 

Minimum -3,78 % 0,10 % -16,78 % -18,82 % -26,61 % 

Standardavvikelse 14,27 % 11,99 % 15,93 % 17,50 % 22.44% 

      
Panel E      

01.06.2015-31.05.2020 EV/EBITDA MF PB PE 
OMX CAP 

GI 

Medel 13,78 % 19,40 % 8,50 % 10,34 % 7,97 % 

Median 8,95 % 20,40 % 6,20 % 9,59 % 9,00 % 

Maximum 38,55 % 30,97 % 33,20 % 38,54 % 24,65 % 

Minimum -1,09 % 5,00 % -6,54 % 0,36 % -5,02 % 

Standardavvikelse 15,10 % 9,43 % 16,09 % 6,59 % 11,18 % 

 

Från den deskriptiva statistiken kan det utläsas att alla portföljer presterade positiva 

årliga medelavkastningar under tidsperioden. MF-portföljen presterade bäst, med en 

årlig medelavkastning på 21,65 %, följt av EV/EBITDA-portföljen med 17,54%. P/E och 

P/B portföljerna presterade 15,14% och 13,22% årlig medelavkastning respektive. Alla 

portföljer presterade dock bättre än jämförelseindex, som hade en årlig medelavkastning 

på 8,80 %.  

Den årliga standardavvikelsen varierar mellan 21,79% – 24,22%, vilket betyder att 

portföljerna är relativt lika volatila. Den mest volatila portföljen är MF-portföljen 

(24,22%) medan EV/EBITDA-portföljen har den lägsta volatiliteten (21,79%). Alla 

portföljer har en negativ skevhet, där EV/EBITDA har lägst skevhet med -1,21 och 

marknaden har mins negativ skevhet med -0,21. PB-portföljen har positiv skevhet (0,29) 

medan resterande portföljer har negativ skevhet, vilket indikerar att svansen är på 
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vänstra sidan om föredelningen, vilket också kan utläsas ur Figur 4. EV/EBITDA-

portföljen har lägst skevhet på -0,29 medan marknaden har en skevhet på -0,11. 

Endast P/B och EV/EBITDA-portföljerna har en kurtosis högre än tre, vilket innebär att 

fördelningen är leptokurtosisk. PB-portföljen har högst kurtosis på 4,24, medan Magic 

Formula har lägst kurtosis av värdeportföljerna på 1,24 medan marknaden har en 

kurtosis på 2,22. 

Det mest relevanta från den deskriptiva statistiken är att alla portföljer presterade 

positiva årliga medelavkastningar, och att alla portföljer har negativ skevhet förutom PB-

portföljen. Det betyder att portföljerna i allmänhet har presterat bättre mot slutet av 

tidsperioden jämfört med början, med undantag för PB-portföljen 

I Figur 4 illustreras den kumulativa avkastningen för portföljerna under hela 

tidsperioden som analyseras. Ur grafen kan man utläsa att portföljerna i stora drag följer 

samma utveckling, förutom MF-portföljen har presterat bäst följt av EV/EBITDA-

portföljen medan P/E och P/B-portföljerna har presterat liknande resultat. Som tidigare 

diskuterats så presterar alla portföljer högre avkastning än jämförelseindex.  

Figur 3 Kumulativ avkastning för portföljerna under tiden 01.06.2000 – 31.05.2020 i 
procent 
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6.4 Faktordata 

I denna avhandling används Fama French femfaktormodell samt Carharts 

fyrfaktormodell. Den data som används för flerfaktormodellerna har hämtats från 

Kenneth French online library, och avhandlingen använder sig av redan skapade faktorer 

från de europeiska aktiemarknaderna. I dagens mycket globala marknad där företag blir 

mer och mer internationella anses det som relevant att använda sig av dessa faktorer.  

6.5 Transaktionskostnader 

Eftersom denna studie analyserar investeringsstrategier kan man anta att 

transaktionskostnader kan påverka studiens resultat. Eftersom denna avhandling enbart 

är en teoretisk studie inkluderas inte transaktionskostnader. Davydov, Tikkanen & Äijö 

(2016) estimerade att transaktionskostnader varierar mellan 0,50% och 0,58% under 

tiden 1991–2013.  
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Först 

presenteras prestationsmåtten, följt av prissättningsmodellerna som diskuterades 

tidigare i avhandlingen.  

7.1 Hela tidsperioden 

I tabell 2 och 3 presenteras prestationsmått samt prissättningsmodellerna för hela 

tidsperioden.  

Tabell 2 Månatliga riskjusterade prestationsmått för hela tidsperioden 

  EV/EBITDA MF P/B P/E OMX CAP GI 

Sharpekvot 0,23 0,28 0,19 0,22 0,10 

Sortinokvot 0,30 0,42 0,28 0,31 0,15 
 

Alla portföljer har positiva sharpe- och sortinokvoter under hela tidsperioden. Högst 

sharpekvot har MF-portföljen med 0,28 följt av EV/EBITDA-porföljen (0,23), PE-

portföljen (0,22) och PB-portföljen (0,19). Detta indikerar att MF-portföljen presterar 

högst överavkastning i förhållande till risken. Sortinokvoten indikerar liknande resultat, 

där MF-portföljen har högst sortinokvot på 0,42, följt av EV/EBITDA-portföljen (0,30), 

PE-portföljen (0,31) och PB-portföljen (0,28). 

Tabell 3 Carharts fyrfaktormodell för hela tidsperioden 

Tabellen visar resultat för Carharts fyrfaktormodell för värdeportföljerna. Faktormodellerna är skapade 

baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar statistisk signifikans på 10%, 5%, 

och 1%-nivå.  

 

 

 

 

 

 

Carharts fyrfaktormodell 

 EV/EBITDA MF P/B P/E 

Alfa 0.666*** 1.061*** 0.323* 0.528*** 

Beta 0.802*** 0.787*** 0.760*** 0.765*** 

SMB 0.612*** 0.463*** 0.402*** 0.349*** 

HML 0.332*** -0.033 0.469*** 0.321*** 

MOM -0.103** -0.084* -0.024 -0.042 

Observationer 240 240 240 240 

R2 0.737 0.720 0.748 0.761 

Justerad R2 0.732 0.715 0.744 0.757 
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Alla portföljer genererar positiva månatliga alfavärden. EV/EBITDA-portföljen, MF-

portföljen och PE-portföljen resultat är statistiskt signifikanta resultat på 1%-nivå, 

medan PB-portföljens alfa är statistiskt signifikant på 10%-nivå. MF-portföljen har högst 

månatligt alfavärde på 1,061%, medan P/B har lägst månatligt alfavärde på 0,323%.  

Betavärden för alla portföljer är statistiskt signifikanta på 1%-nivån och alla betavärden 

är också lägre än 1, vilket indikerar att portföljerna är mindre volatila jämfört med 

marknaden. Högst betavärde har EV/EBITDA-portföljen på 0,802 och lägst betavärde 

har PB-portföljen med 0,760. Portföljernas volatilitet skiljer sig alltså inte så mycket åt.  

SMB, HML och MOM-faktorerna producerar också en del statistiskt signifikanta 

resultat. SMB-faktorn är statistiskt signifikant på 1%-nivån för alla portföljer, vilket 

starkt indikerar att mindre bolag genererar högre avkastning än större bolag. HML-

faktorn, som också kallas för värdefaktorn, är statistiskt signifikant på 1%-nivån för alla 

portföljer förutom MF-portföljen där den är negativ (-0,033), och inte statistiskt 

signifikant. Detta indikerar att MF-portföljen använder sig mera av en tillväxtstrategi än 

en värdeinvesteringsstrategi. MOM-faktorn genererar negativa resultat för alla portföljer 

och statistiskt signifikanta resultat på 5%-nivån för EV/EBITDA-portföljen, och på 10%-

nivån för MF-portföljen, vilket indikerar att företag som har presterat bra resultat en 

period inte presterar bra resultat i nästa period.  

Tabell 4 Fama-French femfaktormodell för hela tidsperioden 

Tabellen visar resultaten för Fama-French fyrfaktormodell för värdeportföljerna. Faktormodellerna är 

skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar statistisk signifikans på 

10%, 5%, och 1%-nivå.  

Fama-French femfaktormodell 

 EV/EBITDA MF P/B P/E 

Alfa 0.506** 0.998*** 0.238 0.417** 

Beta 0.814*** 0.776*** 0.796*** 0.760*** 

SMB 0.589*** 0.438*** 0.396*** 0.321*** 

HML 0.370*** 0.008 0.517*** 0.450*** 

RMW 0.048 -0.062 0.276** 0.183 

CMA -0.025 -0.113 0.128 -0.158 

Observationer 240 240 240 240 

R2 0.732 0.717 0.754 0.764 

Justerad R2 0.726 0.711 0.749 0.759 
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Fama-French femfaktormodell visar ganska långt samma resultat som Carharts 

fyrfaktormodell för hela tidsperioden. Alla portföljer producerar positiva alfavärden, 

men endast MF-portföljens alfavärde på 0,998% är statistiskt signifikant på 1%-nivån. 

PE-portföljen (0,417%) och EV-EBITDA-portföljen (0,506%) är statistiskt signifikanta 

på 5%-nivån, medan PB-portföljens alfavärde inte är statistiskt signifikant. Carharts 

fyrfaktormodell visar alltså högre och mer statistiskt signifikanta alfavärden jämfört med 

Fama-French femfaktormodell. Alla betavärden är dock statistiskt signifikanta på 1%-

nivån också i Fama-French femfaktormodell, med betavärden mellan 0,760 och 0,814, 

vilket är lite högre än i Carharts fyrfaktormodell. 

SMB-faktorn är statistiskt signifikant på 1%-nivån för alla portföljer, och HML-faktorn 

är statistiskt signifikant för alla portföljer förutom MF-portföljen, vilket också är i 

enlighet med Carharts fyrfaktormodell. RMW-faktorn, som beskriver lönsamheten, är 

statistiskt signifikant på 5%-nivån för PB-portföljen. En positiv RMW-faktor indikerar 

att företag med hög lönsamhet genererar högre avkastning än företag med låg 

lönsamhet, vilket PB-portföljen har (0,276).  

Justerade R2-värden varierar mellan 0,711 och 0,759, vilket är väldigt likt de justerade 

R2-värden för Carharts fyrfaktormodell. Faktorerna RMW och CMA som ingår i Fama-

French femfaktormodell bidrar alltså inte med någon vidare förklaringsgrad. 

7.2 Första femårsperioden 

Första femårsperioden sträcker sig från 01.06.2000–31.05.2005. Det mest intressanta 

med den första femårsperioden är att den präglades starkt av IT-bubblan som fick 

världens börser att rasa i början av 2000-talet. I Tabell 5 presenteras de månatliga 

riskjusterade prestationsmåtten, och i Tabell 6 & 7 presenteras resultaten från 

faktormodellerna.  

Tabell 5 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den första femårsperioden 

  EVEBITDA MF P/B P/E OMX CAP GI 

Sharpekvot 0,26 0,18 0,34 0,32 -0,008 

Sortinokvot 0,54 0,42 0,75 0,71 -0,02 
 

Alla värdeportföljer presterade positiva månatliga riskjusterade prestationsmått under 

den första tidsperioden. PB-portföljen och PE-portföljen presterade högst sharpekvot 
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med 0,34 och 0,32 respektive, medan EV/EBITDA-portföljen hade en sharpekvot på 

0,26. MF-portföljen presterade sämst sharpekvot på 0,18. Sortinokvoten visar också 

samma resultat, där PB-portföljen hade högst sortinokvot på 0,75 och MF-portföljen 

lägst sortinokvot på 0,42. För marknadsindexet är både Sharpekvoten och Sortinokvoten 

negativ för tidsperioden, vilket betyder att marknaden presterade sämre genomsnittlig 

månatlig avkastning än den riskfria räntan.  

Tabell 6 Resultat från Carharts fyrfaktormodell för den första femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Carharts fyrfaktormodell 

 EV/EBITDA MF P/B P/E 

Alfa 0.458 0.790 0.915* 0.885** 

Beta 0.728*** 0.882*** 0.572*** 0.651*** 

SMB 0.559*** 0.628*** 0.519*** 0.485*** 

HML 0.397** 0.101 0.261* 0.334** 

MOM -0.005 0.030 -0.030 -0.028 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.658 0.729 0.612 0.693 

Justerad R2 0.633 0.709 0.583 0.670 

  

För den första femårsperioden genererar Carharts fyrfaktormodell positiva alfavärden 

för alla portföljer, men endast PE-portföljen är statistiskt signifikant på 5%-nivån och 

PB-portföljen på 10%-nivån. PB-portföljen har också högst alfavärde på 0,915%, följt av 

PE-portföljen på 0,885%. Betavärdet för alla portföljer är statistiskt signifikant på 1%-

nivån, där PB-portföljen har lägst betavärde på 0,572 och MF-portföljen högst betavärde 

på 0,882. SMB-faktorn är också statistiskt signifikant för alla portföljer på 1%-nivån, 

vilket indikerar att mindre företag genererar högre avkastning än större företag under 

början av 2000-talet. HML-faktorn är signifikant på 5%-nivån för PE-portföljen och 

EV/EBITDA-portföljen, och på 10%-nivån för PB-portföljen. Liksom resultaten från hela 

tidsperioden så är HML-faktorn inte signifikant för MF-portföljen. MOM-faktorn 

genererar inga statistiskt signifikanta värden under den första femårsperioden.  
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Tabell 7 Resultat från Fama-French femfaktormodell under den första femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Fama-French femfaktormodell 

 EV/EBITDA MF P/B P/E 

Alfa 0.879* 1.186** 1.080** 1.097** 

Beta 0.665*** 0.784*** 0.586*** 0.590*** 

SMB 0.561*** 0.639*** 0.514*** 0.479*** 

HML -0.097 -0.118 -0.169 0.222 

RMW -0.478** -0.500** -0.127 -0.381** 

CMA 0.541** 0.147 0.565** 0.034 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.703 0.751 0.645 0.717 

Justerad R2 0.675 0.728 0.613 0.691 

 

Fama-French femfaktormodell genererar liksom Carharts fyrfaktormodell en del 

signifikant alfavärden. MF-portföljen har högst alfavärde på 1,186%, följt av PB-

portföljen på 1,080% och PE-portföljen på 1,097%. Portföljerna är statistiskt signifikanta 

på 5%-nivån, förutom EV/EBITDA-portföljen som är statistiskt signifikant på 10%-nivån 

och har ett alfavärde på 0,879.  

Alla portföljers betavärden är statistiskt signifikanta på 1%-nivån. MF-portföljen har 

högst betavärde på 0,784 och PB-portföljen har lägst betavärde på 0,586. Alla portföljer 

har lägre betavärde än 1, vilket betyder att de också under den första femårsperioden i 

genomsnitt är mindre volatila än marknaden.  

SMB-faktorn är igen statistiskt signifikant på 1%-nivån för alla portföljer, medan HML-

faktorn inte visar statistiskt signifikanta resultat för någon portfölj. Detta indikerar att 

mindre bolag genererar högre avkastning än större bolag under början av 2000-talet 

medan ett bolags B/P-tal inte har någon betydelse. RMW-faktorn däremot genererar 

statistiskt signifikanta negativa resultat på 10%-nivån för EV/EBITDA-, MF- och PE-

portföljen. Negativ RMW indikerar att företag med låg operativ lönsamhet genererar 

högre avkastning än företag med hög operativ lönsamhet.  
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Även CMA-faktorn är statistiskt signifikant på 5%-nivån för EV/EBITDA-portföljen och 

PB-portföljen. CMA-faktorn är positiv för båda portföljerna, vilket indikerar att företag 

med en konservativ investeringsportfölj genererar högre avkastning än företag med en 

aggressiv investeringsportfölj. 

Justerad R2 varierar mellan 0,613 och 0,751, vilket är lite högre än Carharts 

fyrfaktormodell. Under den första femårsperioden visar också Fama-French 

femfaktormodell flera statistiskt signifikanta resultat, och bör därför i detta fall 

prioriteras över Carharts fyrfaktormodell. 

7.3 Andra femårsperioden 

Den andra femårsperioden sträcker sig från 01.06.2005–31.05.2010. Denna 

femårsperiod inkluderar finanskrisen mellan 2008–2009 som präglade finansvärlden i 

många år. I Tabell 8 presenteras de genomsnittliga månatliga prestationsmåtten för 

femårsperioden, och i Tabell 9 & 10 presenteras prissättningsmodellerna. 

Tabell 8 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den andra femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

  EVEBITDA MF PB PE OMX CAP GI 

Sharpekvot 0,12 0,19 0,11 0,11 0,07 

Sortinokvot 0,15 0,23 0,19 0,15 0,11 
 

Under den andra femårsperioden presterade alla portföljer igen positiva sharpe- och 

sortinokvoter. MF-portföljen hade högst sharpekvot på 0,19, följt av EV/EBITDA-

portföljen på 0,12. PE- och PB-portföljen hade båda en sharpekvot på 0,11, vilket är lite 

högre än marknaden med 0,07. Sortinokvoten följer inte samma ordningsföljd, när MF-

portföljen har en sortinokvot på 0,23 följt av PB-portföljen på 0,19. Både PE- och 

EV/EBITDA-portföljen hade en sortinokvot på 0,15. 

 

Tabell 9 Resultat från Carharts fyrfaktormodell för den andra femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Carharts fyrfaktormodell 
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 EV/EBITDA MF PB PE 

Alfa 0.383 0.868** 0.081 0.224 

Beta 0.853*** 0.843*** 0.796*** 0.832*** 

SMB 0.842*** 0.521*** 0.410** 0.354** 

HML -0.015 -0.385* 0.376* 0.040 

MOM -0.116 -0.159** 0.019 -0.066 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.842 0.812 0.866 0.873 

Justerad R2 0.831 0.798 0.856 0.864 

 

Carharts fyrfaktormodell lyckas inte generera några statistiskt signifikanta alfavärden 

förutom MF-portföljen som med alfavärde 0,868& är signifikant på 5%-nivån. 

Betavärden är statistiskt signifikanta för alla portföljer på 1%-nivån, och i genomsnitt är 

betavärden högre jämfört med den första femårsperioden, men fortfarande lägre än 1. 

EV/EBITDA-portföljen har högst betavärde på 0,853 och PB-portföljen har lägst 

betavärde på 0,796, vilket innebär att alla portföljer är relativt lika volatila under den 

andra femårsperioden.  

SMB-faktorn är igen statistiskt signifikant för alla portföljer, på 5%-nivån för PB- och 

PE-portföljen och på 1%-nivån för EV/EBITDA- och MF-portföljen. HML-faktorn är 

endast statistiskt signifikant för PB-portföljen och MF-portföljen på 10%-nivån. HML-

faktorn är negativ för MF-portföljen (-0,385) och positiv för PB-portföljen (0,376), vilket 

tyder på att MF-portföljen använder sig mera av en tillväxtstrategi medan PB-portföljen 

använder sig av en värdeinvesteringsstrategi. MOM-faktorn är statistiskt signifikant 

endast för MF-portföljen på -0,159. 

Tabell 10 Resultat från Fama French femfaktormodell för den andra tidsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Fama-French femfaktormodell 

 EV/EBITDA MF P/B P/E 

Alfa 0.134 0.613 -0.111 0.070 

Beta 0.656*** 0.683*** 0.777*** 0.722*** 

SMB 0.800*** 0.483** 0.448*** 0.333** 

HML 0.534* -0.008 0.627** 0.358 
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RMW 0.507 0.273 0.471 0.308 

CMA -0.735** -0.573* 0.018 -0.404 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.856 0.810 0.870 0.878 

Justerad R2 0.842 0.793 0.858 0.867 

 

Fama-French genererar inga statistiskt signifikanta värden för någon portfölj under den 

andra femårsperioden. Portföljernas betavärden är dock alla statistiskt signifikanta på 

1%-nivån, där PB-portföljen har högst betavärde på 0,777 och EV/EBITDA-portföljen 

har lägst betavärde på 0,656. Generellt är betavärden lägre jämför med Carharts 

fyrfaktormodell. SMB-faktorn är igen statistiskt signifikant för alla portföljer, på 5%-

nivån för MF- och PE-portföljen och på 1%-nivån för EV/EBITDA- och PE-portföljen. 

HML-faktorn är signifikant för EV/EBITDA-portföljen på 10%-nivån och för PB-

portföljen på 5%-nivån. RMW-faktorn genererar inga signifikanta värden, och CMA-

faktorn genererar statistiskt signifikanta negativa värden på 10%-nivån för EV/EBITDA- 

och MF-portföljen.  

Justerade R2-värden skiljer sig inte mycket från varandra för Carharts fyrfaktormodell 

och Fama-French femfaktormodell under den andra femårsperioden. Fama-French 

femfaktormodell är igen att föredra framöver Carharts fyrfaktormodell efterrsom 

modellen genererar flera signifikanta värden.  

7.4 Tredje femårsperioden 

Den tredje femårsperioden pågår från 01.06.2010–31.05.2015. Marknadsläget var i 

allmänhet lugnare efter 2010 jämfört med de tidigare femårsperioderna. I Tabell 11 

presenteras de genomsnittliga månatliga prestationsmåtten och i Tabell 12 & 13 

presenteras faktormodellerna.  

Tabell 11 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den tredje femårsperioden 

  EV/EBITDA MF P/B P/E OMX CAP GI 

Sharpekvot 0,25 0,41 0,13 0,20 0,22 

Sortinokvot 0,40 0,58 0,20 0,27 0,33 
 

Under den tredje femårsperioden har alla portföljer inklusive marknaden positiva 

sharpe- och sortinokvoter. MF-portföljen har högst sharpekvot på 0,41 följt av 
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EV/EBITDA på 0,25. PB-portföljen har en sharpekvot på 0,13 och PE-portföljen 0,20, 

båda lägre än marknaden på 0,22. Samma ordningsföljd gäller för Sortinokvoten där 

MF-portföljen har högst sortinokvot på 0,58 och PB-portföljen lägst på 0,20. 

Tabell 12 Resultat för Carharts fyrfaktormodell under den tredje femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Carharts fyrfaktormodell 

 EV/EBITDA MF PB PE 

Alfa 0.861* 1.228*** 0.188 0.224 

Beta 0.842*** 0.637*** 0.828*** 0.889*** 

SMB 0.303 0.065 -0.037 -0.095 

HML 0.205 0.115 0.343* 0.173 

MOM -0.223 -0.066 -0.134 -0.060 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.677 0.641 0.722 0.820 

Justerad R2 0.653 0.615 0.702 0.807 

 

Carharts fyrfaktormodell genererar statistiskt signifikanta alfavärden på 1%-nivån för 

MF-portföljen (1,228%), och på 5%-nivån för EV/EBITDA-portföljen (0,861%). PB- och 

PE-portföljen har inga statistiskt signifikanta alfavärden. Betavärdena för alla portföljer 

är också statistiskt signifikanta på 1%-nivån. Den enda faktorn som är statistiskt 

signifikant är HML-faktorn för PB-portföljen. 

Tabell 13 Resultat för Fama-French femfaktormodell under den tredje femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Fama-French femfaktormodell 

 EV/EBITDA MF PB PE 
 (1) (2) (3) (4) 

Alfa 0.893* 1.272*** 0,243 0.122 

Beta 0.786*** 0.612*** 0.796*** 0.891*** 

SMB 0.291 0.058 -0,066 -0.039 

HML 0.293 0.125 0.290 0.484** 

RMW -0.426 -0.192 0.395 0.321 



 
  

 

41 

 

CMA -0.576 -0.237 -0,243 -0.326 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.678 0.644 0.723 0.826 

Justerad R2 0.648 0.611 0.697 0.810 

 

Liksom Carharts fyrfaktormodell så genererar inte heller Fama-French femfaktormodell 

många statistiskt signifikanta värden under den tredje femårsperioden. Alfa för MF-

portföljen (1,272%) är signifikant på 1%-nivån och alfavärdet för EV/EBITDA-portföljen 

(0,893%) är signifikant på 10%-nivån. Betavärden är signifikanta på 1%-nivån för alla 

portföljer, och generellt lägre än betavärdena i Carharts fyrfaktormodell.  

Utöver betavärdena är den enda statistiskt signifikanta faktorn HML för PE-portföljen 

på 5%-nivån. För PE-portföljen är det alltså små bevis för att företag med höga B/P-

värden presterar bättre än företag med låga B/P-värden.  

Justerad R2 varierar inte mycket mellan de två faktormodellerna, och i detta fall är 

Carharts fyrfaktormodell att föredra eftersom faktorerna RMW och CMA i detta fall är 

överflödiga.  

7.5 Fjärde femårsperioden 

Den fjärde och sista femårsperioden börjar 01.06.2015 och slutar 01.06.2020. Denna 

femårsperiod har till största del bestått av en stabil marknadsuppgång, med undantag 

för Covid-19 kraschen i början på 2020. I Tabell 14 presenteras de genomsnittliga 

månatliga prestationsmåtten för portföljerna och i Tabell 15 & 16 presenteras resultaten 

från faktormodellerna.  

Tabell 14 Månatliga riskjusterade prestationsmått för den fjärde femårsperioden 

  EV/EBITDA MF P/B P/E OMX CAP GI 

Sharpekvot 0,21 0,32 0,14 0,17 0,16 

Sortinokvot 0,25 0,45 0,16 0,23 0,20 
 

Också under den fjärde femårsperioden har MF-portföljen högst sharpekvot på 0,32, 

följt av EV/EBITDA-portföljen med 0,21. PE-portföljen har en sharpekvot på 0,17, och 

PB-portföljens sharpekvot på 0,14 lyckas inte prestera bättre än marknaden med 0,16. 
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Sortinokvoten följer också samma ordning, där MF-portföljen har högst sortinokvot på 

0,45, och PB-portföljen har lägst sortinokvot på 0,16. 

Tabell 15 Resultat från Carharts fyrfaktormodell för den fjärde femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Carharts fyrfaktormodell 

 EV/EBITDA MF PB PE 

Alfa 1.051*** 1.196*** 0.641* 0.760* 

Beta 0.944*** 0.946*** 0.864*** 0.859*** 

SMB 0.358* 0.223 0.286 0.224 

HML 0.114 -0.101 0.152 -0.069 

MOM -0.512*** -0.199 -0.472*** -0.475*** 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.805 0.728 0.794 0.732 

Justerad R2 0.791 0.708 0.779 0.713 

 

Under den fjärde femårsperioden har alla portföljer statistiskt signifikanta alfavärden 

med Carharts fyrfaktormodell. MF-portföljen har högst alfavärde på 1,196% följt av 

EV/EBITDA-portföljen med 1051%. Båda portföljernas alfavärden är statistiskt 

signifikanta på 1%-nivån. PB-portföljen har ett alfavärde på 0,641% och PE-portföljen 

har ett alfavärde på 0,760. Både PE- och PB-portföljerna är statistiskt signifikanta på 

10%-nivån.  

Liksom tidigare femårsperioder är alla portföljers betavärden statistiskt signifikanta på 

1%-nivån. Till skillnad från tidigare femårsperioder är betavärdena generellt högre för 

portföljerna i den fjärde femårsperioden, vilket innebär högre volatilitet än tidigare.  

Till skillnad från de tidigare femårsperioderna så är också MOM-faktorn statistiskt 

signifikant för EV/EBITDA-, PB- och PE-portföljen på 1%-nivån. Alla portföljer har 

negativa värden för MOM-faktorn, vilket tyder på att företag som har presterat bra en 

månad inte presterar lika bra nästa månad. SMB-faktorn är signifikant på 10%-nivån för 

EV/EBITDA-portföljen, medan HML-faktorn inte genererar några signifikanta resultat. 
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Tabell 16 Resultat från Fama-French femfaktormodell för den fjärde femårsperioden 

Faktormodellerna är skapade baserat på månatliga avkastningar för portföljerna. *, ** och *** indikerar 

statistisk signifikans på 10%, 5%, och 1%-nivå. 

Fama-French femfaktormodell 

 EV/EBITDA MF PB PE 

Alfa 0.638 0.992** 0.231 0.354 

Beta 0.998*** 0.895*** 0.904*** 0.860*** 

SMB 0.292 0.076 0.282 0.053 

HML 0.524 0.462 0.574* 0.592* 

RMW 0.368 0.550 0.658* 0.527 

CMA 0.042 -0.494 0.272 -0.418 

Observationer 60 60 60 60 

R2 0.772 0.733 0.775 0.705 

Justerad R2 0.751 0.709 0.754 0.678 

 

Fama-French femfaktormodell genererar positiva alfavärden endast för MF-portföljen 

under den fjärde femårsperioden. MF-portföljen har ett alfavärde på 0,992% och är 

statistiskt signifikant på 10%-nivån. Betavärden är generellt igen en gång lite lägre än 

Carharts fyrfaktormodell, men alla signifikanta på 1%-nivån. SMB- och CMA-faktorn 

genererar inga statistiskt signifikanta resultat, medan HML-faktorn är signifikant för 

PB- och PE-portföljen på 10%-nivån. RMW-faktorn är endast signifikant för PB-

portföljen på 10%-nivån. 

Justerad R2 är generellt högre för Carharts fyrfaktormodell, och den modellen genererar 

även fler statistiskt signifikanta resultat. RMW och CMA-faktorerna är alltså överflödiga 

i denna femårsperiod, och Carharts fyrfaktormodell är att föredra. 
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel sammanfattas avhandlingen med fokus på den empiriska 

undersökningen, följt av en diskussion och förslag till vidare studier.  

Avhandlingen analyserade hur värdeinvesteringsstrategier har presterat på den 

finländska marknaden under tidsperioden 01.06.2000–31.05.2020. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka huruvida olika värdeinvesteringsstrategier är 

applicerbara på den finländska marknaden i dag. Vidare undersöktes också vilka 

värdeinvesteringsstrategier som har presterat bäst under tidsperioden som 

analyserades, och hur de presterade gentemot Greenblatts Magic Formula. Som 

jämförelseindex fungerade OMX Helsinki CAP GI, och som riskfri ränta användes 1-

månaders Euribor. 

Sharpekvoten och Sortinokvoten användes som riksjusterade prestationsmått, och för 

att förklara vad som orsakade en eventuell abnorm avkastning så användes Carharts 

fyrfaktormodell samt Fama-French femfaktormodell. Avhandlingens statistiska hypotes 

var baserat på alfavärdet från regressionsmodellerna, och avhandlingen undersöker 

också vilken prissättningsmodell som är bättre lämpad för liknande studier.  

8.1 Prestation 

Tre portföljer baserade på PE-tal, PB-tal, EV/EBITDA-tal samt en portfölj baserat på 

Greenblatts Magic Formula ingick i undersökningen. Under tidsperioden som 

analyserades så presterade alla värdeinvesteringsstrategier bättre än marknaden. 

Greenblatts Magic Formula har i tidigare studier gång på gång visat upp goda resultat, 

och så även i denna avhandling. MF-portföljen presterade bäst under hela tidsperioden, 

samt under alla fyra femårsperioder. EV/EBITDA-portföljen presterade liksom MF-

portföljen bättre resultat än både PE- och PB-portföljen. Alla portföljer presterade dock 

bättre än marknaden, och PB-portföljen presterade sämst resultat av värdeportföljerna. 

Dessa resultat överensstämmer delvis med t.ex. Davydov, Tikkanen & Äijö (2016) och 

Leivo & Pätäri (2009), som alla visade upp liknande resultat på den finländska 

marknaden. MF-portföljen presterade inte bäst jämfört med de andra portföljerna för 

Davydov, Tikkanen & Äijö (2016), men presterade ändå goda resultat. 

Jämfört med slutet av tidsperioden som analyserades så präglades marknaden av 

kraftiga marknadsnedgångar under de två första femårsperioderna, alltså 2000–2010. 

Alla portföljer genererade som sagt positiva alfavärden under alla femårsperioder, men 
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både PE-portföljen och PB-portföljen presterade bättre resultat i början av 2000-talet 

jämfört med 2010-talet. EV/EBITDA-portföljen hade motsatt resultat, där portföljen 

presterade goda resultat under slutet av 2010-talet, jämfört med PE- och PB-

portföljernas prestationer i början av tidsperioden. MF-portföljen presterade goda 

resultat under alla femårsperioder.  

8.2 Regressionsmodeller 

PB-portföljen har negativt alfavärde i andra femårsperioden, annars har alla portföljer 

positiva alfavärden i alla tidsperioder som analyserades samt signifikanta betavärden 

som aldrig överstiger 1. För varje tidsperiod är också betavärdena statistiskt signifikanta 

på 1%-nivån, vilket betyder att portföljerna är mindre volatila än marknaden. SMB-

faktorn som ingår både i Carharts fyrfaktormodell och Fama-French femfaktormodell 

genererar positiva, signifikanta värden för alla portföljer under den första och andra 

femårsperioden, men signifikansen avtar efter 2010. SMB-faktorn är dock statistiskt 

signifikant på 1%-nivån för hela tidsperioden, vilket indikerar att mindre bolag genererar 

högre avkastning än större bolag i portföljerna. HML-faktorn är under hela tidsperioden 

statistiskt signifikant för alla portföljer förutom MF-portföljen, vilket tyder på att MF-

portföljen använder sig mera av en tillväxtstrategi än en värdeinvesteringsstrategi, vilket 

MF-portföljen delvis gör när man investerar baserat på ROIC.  

SMB-faktorn är statistiskt signifikant för alla portföljer under de två första 

tidsperioderna, men lyckas inte generera signifikanta resultat under de två sista 

femårsperioderna. Den abnorma avkastningen som portföljerna genererade gentemot 

marknaden under början av tidsperioden kan alltså förklaras av SMB-faktorn, men inte 

i slutet av tidsperioden. Resultatet överensstämmer med Davydov, Tikkanen & Äijö 

(2016), som också hade signifikanta resultat för SMB-faktorn. 

HML-faktorn är statistiskt signifikant för alla portföljer förutom MF-portföljen under 

den första tidsperioden. Under de två sista femårsperioderna är HML-faktorn endast 

signifikant för PB och PE-portföljen på 10%-nivån. En abnorm avkastning kan alltså inte 

förklaras av HML-faktorn. Intressant är även att MOM-faktorn är statistiskt signifikant 

för alla portföljer förutom MF-portföljen under den sista femårsperioden, men inte 

innan det. 

Generellt genererar prissättningsmodellerna flera statistiskt signifikanta resultat under 

de två första femårsperioderna jämfört med de två sista. Detta indikerar att portföljernas 
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abnorma avkastning kan bättre förklaras av andra faktorer såsom storlek, värde eller 

momentum under början av tidsperioden som undersöktes. 

Förklaringsgraderna för regressionsmodellerna skiljer sig inte alls mycket åt, så det är 

svårt att säga vilken prissättningsmodell som är att föredra i liknande studier. Överlag 

hade Fama-French femfaktormodell högre R2-värde i femårsperioderna, och MOM-

faktorn i Carharts fyrfaktormodell har färre statistiskt signifikanta resultat jämför med 

CMA- och RMW-faktorerna i Fama-French femfaktormodell. Båda 

prissättningsmodellerna är relevanta att använda i liknande studier, men baserat på 

resultatet är Fama-French femfaktormodell att föredra baserat på statistiskt signifikanta 

resultat, åtminstone på den finländska marknaden. 

8.3 Förslag till vidare studier 

Denna avhandling analyserade endast ett fåtal traditionella värdeinvesteringsstrategier. 

Förslag till vidare studier är att inkludera flera portföljer, till exempel D/P, CF/P eller 

E/P. Portföljer som innehåller kombinationer av olika strategier kunde också inkluderas. 

Det finns inte många tidigare studier på den finländska marknaden under slutet av 2010-

talet, och inte heller i Sverige eller Norge. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

värdeinvestering som koncept har presterat i hela Norden de senaste åren.  

Denna avhandling använder sig också av europeiska faktorer från Kenneth French 

Online Library för prissättningsmodellerna. Det är motiverat att använda internationella 

faktorer i liknande studier eftersom företag har blivit mer och mer internationella, men 

för att få ett mera träffande resultat för den finländska marknaden kunde man skapa 

egna faktorer utgående från aktier på den finländska marknaden. 

Det skulle också vara intressant att analysera andra investeringsstrategier, till exempel 

tillväxtinvestering eller kvalitetsinvestering, och undersöka hur dessa strategier 

presterar gentemot varandra. Att analysera hur en kombination av olika 

investeringsstrategier har presterat, speciellt på den finländska marknaden, vore också 

av intresse.   
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