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Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka ifall värdeinvestering erbjuder en högre 

förväntad avkastning än tillväxtinvestering på 1, 3 och 5 års innehavsperioder. 

Förutom innehavsperioderna så undersöks också skillnaden mellan nyckeltalen PB 

och PE, företagsstorlek, och skillnaderna mellan olika marknader.  Fama French 5-

faktormodell och Carharts 4-faktormodell används vid estimering av portföljernas 

alfa. Det estimerade alfavärdet mäter portföljernas prestation.  

På de tre marknaderna (USA, Europa, och Japan) som undersöks i avhandlingen 

kommer det fram att värdestrategin ger högre överavkastningar än tillväxtstrategin 

och att det existerar ett värdepremie, förutom på japanska marknaden. Japanska 

marknadens resultat är dock inte heller helt entydiga emot värdepremiet. 

Värdeportföljerna presterar bäst på den amerikanska marknaden, men 

tillväxtportföljernas prestation på marknaderna varierar med innehavsperioderna. 

Med en kortare innehavsperiod presterar tillväxtportföljerna bättre på japanska 

marknaden, men när innehavsperioden förlängs till tre och fem år stiger europeiska 

och amerikanska marknaden förbi. På alla inkluderade marknader ger små företag en 

högre överavkastning än stora företag. Skillnaderna mellan faktormodellernas 

prestation är liten för alla modeller.  

Värde- och tillväxtstrategierna och värdepremie har forskats i en hel del. Resultaten i 

denna avhandling stöder påståendet att värdepremie fortfarande existerar på 2000-

talet.  
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1 INTRODUKTION 

Värde- och tillväxtinvesteringsstrategier har länge använts för att hitta bättre 

riskjusterad avkastning än vad marknaden erbjuder. De två strategierna delar på 

investerare till antingen den ena eller den andra. Båda strategierna har använts 

framgångsrikt av kända investerare, Warren Buffet inom värdeinvestering och Peter 

Lynch inom tillväxtinvestering. Medan båda strategierna har samma mål, att investera i 

undervärderade aktier, men de gör det på olika sätt.  

Tillväxt och värde koncepten har en lång historia inom finansiell ekonomi. Idag finns det 

tusentals fonder som investerar i antingen värde- eller tillväxtföretag. Som tidigare 

nämnts så har dessa ämnen studerats en hel del från alla möjliga synpunkter; vilken 

presterar bättre, vilka värderingsmått som fungerar bäst, och till och med från 

psykologiska aspekter, varför föredrar investerare ena strategin över den andra. 

(Cronqvist et al. 2015)  

Värdeinvestering fick sin början redan på 1930-talet då Benjamin Graham och David 

Dodd publicerade sin bok Security Analysis (1934). Idén med värdeinvestering är att 

investera i aktier som är undervärderade enligt olika mått, till exempel price-to-book 

eller book-to-market. Dessa aktier anses vara prissatta lägre än företagets värkliga värde 

och är därför ”billiga” att köpa.  

Tillväxtinvestering kan ses som motsatsen till värdeinvestering. Tillväxtstrategin fick 

också sin början på 1930-talet då T. Rowe Price grundade ett investeringsbolag som 

investerade framgångsrikt i tillväxtföretag. I denna strategi investerar man i aktier vilka 

är värderade relativt högt baserat på olika mått, till exempel price-to-earnings (P/E). Den 

höga värderingen är baserad på hög förväntad tillväxt, oftast i omsättningen. Även om 

dessa aktier kan anses vara dyra så är det den exceptionella tillväxten som ger en bättre 

avkastning åt investerarna än marknaden. (Cronqvist et al. 2015) 

Värdeföretag är oftast etablerade företag med en stark grund och stabil avkastning. 

Därför är det också lägre risk att investera i dem. Tillväxtföretag däremot är oftast relativt 

unga företag vars aktievärde kan vara mycket volatilt och framtiden osäker. Detta leder 

till en högre risk då man investerar i dem. På grund av den skiljande risken så är det 

viktigt att se på riskjusterade avkastningar. Skillnaden i avkastningen mellan värde- och 

tillväxtföretag kallas värdepremie.  
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Flera vetenskapliga artiklar har visat att värdepremie existerar på aktiemarknaden 

globalt (se t.ex. Bird & Whitaker, 2003; Dimson et al., 2003, Chan and Lakonishok, 

2004; Fama and French, 2006; Anderson and Brooks, 2007; Brown et al., 2008; Leong 

et al., 2009). Värdeinvestering kan också tillämpas med obligationer, valutor och 

handelsvaror. (Qian et al. 2009) I denna avhandling kommer dock endast 

aktiemarknaden att undersökas för värde- och tillväxtstrategier. Det har visats att 

värdepremie existerar runt om i värden, men finns det en skillnad i strategins prestations 

i olika länder? Under de senaste 10 åren har värdestrategin presterat sämre än vad den 

gjort tidigare och det har också undersökts mycket. (Kudoh & Takayanagi, 2018; Israel 

et al. 2020) 

Tillväxtinvesteringsstrategin har däremot undersökts betydligt mindre. Aswath 

Damodaran (2012b) skriver att värdestrategin presterar bättre under längre perioder än 

tillväxtstrategin, men att det också är sant att det finns kortare perioder där tillväxt 

dominerar värde. Tillväxtstrategin och värdestrategin kan ses som att ena fokuserar på 

värde medan andra fokuserar på tillväxt. Egentligen fokuserar båda strategierna på 

värde. Peter Lynch bryr sig precis lika mycket om värde som Warren Buffet fastän deras 

strategier är olika. Damodaran definierar tillväxtinvesterare som dem som investerar på 

basen av hur marknaden värdesätter ett företags tillväxtpotential. Största skillnaden 

mellan värde- och tillväxtinvesterare är vad de fokuserar på för att hitta värde. 

Tillväxtinvesterare värderar tillväxt och investerar i företag vars tillväxt är 

undervärderat.  

1.1 Problemområde  

Flera undersökningar har visat att värdepremie existerar på olika marknader globalt. 

Under senaste år har flera undersökningar också kommit fram till att värdeinvestering 

inte längre ger lika bra avkastning som förut. Enligt Nancy Benanda (2002) presterade 

tillväxt bättre än värde med en innehavsperiod på över 14 år redan före 2000-talet. Också 

Kudoh & Takayanagi (2018) har fått liknande resultat att värdeinvestering inte ger lika 

bra förväntade avkastning som förut runt om i värden. Enligt Lev & Srivastava (2019) 

har värdestrategin förlorat sin fördel under de senaste 12–14 åren. Lev & Srivastava 

undersöker värdeinvesteringens lång-kort strategi, dvs att köpa värdeföretag och sälja 

tillväxtföretag. På 70- och 80-talet gav denna strategi god avkastning, men på 90-talet 

tog succén slut då it-bubblan började växa och tillväxtföretag börja stiga i värde, vilket åt 

upp avkastningen av korta positionerna. I början av 2000-talet ändrade detta och den 
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korta sidan av strategin ledde igen till god avkastning då flera it-företag förlorade sitt 

värde.  

Även om de flesta artiklarna tyder på att värdepremie existerar så finns det ändå flera 

undersökningar som kommit fram till resultat som visar att tillväxtstrategin kan prestera 

bättre på både lång och kort sikt. Därför är motiveringen för denna avhandling att 

undersöka ifall tillväxtstrategin på en längre period presterar bättre eller ifall 

värdestrategin fortfarande har sin fördel.  

Dessutom har världen drabbats av en global pandemi under året 2020 och tills vidare 

också början av 2021. Vilken påverkan har den på strategiernas prestation och 

avkastningsförmåga?  

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka ifall värdeinvestering erbjuder en högre 

förväntad avkastning än tillväxtinvestering på 1, 3 och 5 års innehavsperioder.  

Detta undersöks på tre olika marknader: USA, Europa och Japan. Dessutom delas 

företagen in enligt storlek för att se dess effekt på förväntade avkastningen. 

Forskningsfrågorna kunde därmed vara: 

1. Ger värdeinvestering en bättre förväntad avkastning än tillväxtinvestering 

med en längre innehavsperiod? 

2. Presterar strategierna olika på olika marknader? 

3. Påverkar företagsstorleken på förväntade avkastningen? 

1.3 Kontribution 

Som det redan kommit fram så finns det tecken för både värdeinvestering och 

tillväxtinvestering. I denna avhandling kommer resultat med nytt data att svara på 

frågan vilken som presterat bättre på 2000-talet fram till år 2020. Dessutom får vi svar 

på frågan ifall en längre innehavsperiod påverkar på den förväntade avkastningen. 

Eftersom små företag tenderar att ge en högre avkastning så kommer också företagens 

storlek att tas i beaktan genom att dela värde- och tillväxtportföljerna in i små och stora 

företag.  
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Måtten för värdeföretagen kommer att vara marknadsvärde/bokvärde (price-to-book, 

P/B) och marknadspris/inkomster (price-to-earnings, P/E). Fama & French (2006) 

använde B/M och E/P och de är också vanliga mått inom värdeinvestering och därför 

används de i denna avhandling också. Orsaken till att måtten är ”omvända” är på grund 

av databasen varifrån data kommer att hämtas.  

Hur frågorna i kapitel 1.2 kommer att besvaras förklaras i detalj i kapitel 6.2. Principen 

är att jämföra portföljer av samma typ för att få svar på frågorna gällande värde eller 

tillväxt, storlek, och marknad.  

1.4 Diskussion om potentiella utmaningar med avhandlingen 

Det finns en del potentiella problem och utmaningar som kan framkomma i denna 

undersökning. En potentiell utmaning är ifall det finns tillgång till tillräckligt med data 

för en längre period. För värdeföretag borde detta inte vara ett problem men 

tillväxtföretag är ofta relativt unga företag. Att få tag på data för en längre period kan 

därför vara en utmaning. Tillväxtföretag har också högre risk att gå under vilket också 

kan leda till problem med att få data för en längre period.  

Det finns data tillgängligt för de olika faktormodellerna men de fungerar inte lika bra på 

alla marknader. Till exempel är förklaringsgraden på Fama French faktormodeller inte 

lika stark på den japanska marknaden som på de övriga marknaderna. (Fama & French 

2016). Trots det anser författaren att de valda modellerna är de bästa för ändamålet och 

eftersom värdeeffekten är stark på den japanska marknaden så har Japan beslutits att 

hållas med bland de valda marknaderna.  

En faktor som påverkar verkliga avkastningar men som inte tas i beaktan i denna 

avhandling är transaktionskostnader. Detta kan motiveras med att 

transaktionskostnaderna är en väldigt liten andel av totala investeringen, speciellt i 

längre innehavsperioder, och det skulle komplicera själva undersökningen onödigt 

mycket jämfört med nyttan. Transaktionskostnadernas potentiella effekt på resultaten 

kommer att diskuteras med resultaten.  

1.5 Komposition 

Avhandlingens struktur kommer att vara på följande sätt: kapitel två presenterar värde- 

och tillväxtinvestering och hur dessa strategier används på investeringsmarknaden. I 

kapitel tre behandlas de relevanta finansiella teorierna som är bundna till värde- och 

tillväxtinvestering, och de kommer att beskrivas närmare. I kapitel fyra presenteras 
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tidigare forskning och deras resultat runt värde- och tillväxtinvestering på olika 

marknader. Kapitlen fem och sex går igenom den empiriska delen av avhandlingen och 

presenterar i detalj data och metoder som används. Resultaten analyseras i kapitel sju 

och diskuteras djupare i kapitel åtta. Till sist kommer en sammanfattning över hela 

arbetet att presenteras i kapitel nio.  
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2  BAKGRUND 

I följande kapitel kommer värdeinvestering och tillväxtinvestering att gås igenom, 

strategiernas historia, nyckeltalen kring strategierna, fördelar och nackdelar med 

strategierna, samt kritiken kring dem.   

2.1 Värdeinvestering  

Benjamin Graham anses ha revolutionerat investerandet genom att presentera 

värdeinvestering till marknaden tillsammans med David Dodd i hans bok Security 

Analysis (1934). Han presenterade en strategi som baserade sig på rationella fundament 

i stället för spekulering och insiderinformation. Trots att finansmarknaden ändrat sig 

sedan 1920-talet så presenterade Graham en strategi som fortfarande har sin plats inom 

investering 100 år senare. (Greenwald et al. 2001) 

Grundprincipen i värdeinvestering är att investera i företag för ett pris som är lägre än 

vad det är värt, att köpa 1 euro för 50 cent. Strategin vilar på finansmarknadens tre 

nyckelkaraktärer: 1. Marknadspriserna är utsatta för signifikanta och snabba rörelser. 2. 

Trots dessa rörelser baserar sig priserna oftast på underliggande eller fundamentala 

ekonomiska grunder som är relativt stabila och kan mätas rimligt exakt. 3. Att investera 

i aktier endast då deras marknadspris är signifikant lägre än deras egenvärde leder till 

bättre avkastning i långa loppet.  

Själva processen i värdeinvestering är att estimera ett företags fundamentala värde och 

jämföra detta med marknadsvärde. Ifall det fundamentala värdet är lägre än 

marknadspriset och har en tillräcklig säkerhetsmarginal mellan dem så säger 

värdestrategin att investera i företaget. Säkerhetsmarginalen är en central och viktig 

faktor i värdeinvestering eftersom det är därifrån avkastningen kommer. (Greenwald et 

al. 2001) En bra värdeinvesterare får sin fördel från att bättre och exaktare kunna 

värdera ett företags tillgångar, och baserat på sin analys göra en investering i 

undervärderade företag med en tillräcklig säkerhetsmarginal. 

Värde kan skapas av olika orsaker. Psykologiska anomalier är en faktor som leder till 

undervärderade aktier. Människor kommer ihåg saker som hänt nyligen bättre än det 

som hänt för en längre tid sedan, till exempel dåliga nyheter gällande ett företag. 

Investerare lägger mer tyngd på information som de fått nyligen i stället för att använda 

all tillgängliga data med samma vikt i deras analys. Som en konsekvens av detta antas 

företag som presterat bra de senaste åren prestera bra i fortsättningen och tvärtom. Det 
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har visats att företag som presterat bättre de senaste fem åren presterar sämre följande 

fem åren och vice versa. Genom att basera sin värdering på både nyare och äldre 

information med den vikt de kräver kan värdeinvesterare hitta aktier med värde. 

(Damodaran 2012a) 

Utöver den psykologiska aspekten finns det andra orsaker till att det finns aktier som 

man kan hitta för ett bra pris.   Stora fonder är intresserade av stora företag och därför 

är stora företagens information väl analyserad. Små eller ”tråkiga” företag däremot är 

inte till lika stort intresse för stora investerare och därför är informationen kring dessa 

företag inte lika väl analyserat. Den här typen av företag får mindre uppmärksamhet och 

en ändring i deras verksamhet mot det bättre kan gå obemärkt vilket betyder att deras 

marknadsvärde inte motsvarar det värkliga värdet.  

Investerare förbiser också ofta företag i finansiellt trångmål. Trots den dåliga finansiella 

positionen företaget för tillfället är i kan det efter en omorganisering vara ett bra och 

fungerande företag. En investerare som ser företagets värde trots den finansiella 

positionen kan då köpa en del av företaget för en bråkdel av dess värde. Ibland går dock 

även värdeinvesterares analyser fel och investeringen går inte som planerat. Därför är 

diversifiering även i värdeinvestering viktigt. (Greenwald et al. 2001) 

För att hitta värde, enligt Graham och Dodd (1934), måste en investerare se djupare än 

endast på enkla mått som B/M eller E/P. För att få reda på om en investering har en 

tillräcklig säkerhetsmarginal måste man räkna ut värde på företagets tillgångar och 

jämföra detta värde med företagets EPV (eng. Earnings Power Value). För att få reda på 

ett företags EPV måste man värdera ut företagets nuvarande intäkter med några 

justeringar. Detta värde är ett exaktare värde än att räkna ut företagets framtida intäkter 

och ger därför ett exaktare värde av företaget. Ifall EPV är högre än tillgångarna finns 

det en säkerhetsmarginal. (Greenwald et al. 2001)  

På 1980-talet började man lita allt mera på endast nyckeltal efter att finansiella databaser 

introducerades, speciellt CRSP (Center for Research in Security Pricing). CRSP 

databasen antog att marknaden är effektiv men fram till 1980-talet hade många 

anomalier uppkommit, till exempel relationen mellan olika nyckeltal och framtida 

avkastningar. Detta ledde till att investerare inte längre analyserade företagen djupare, 

utan i stället baserad sina val på enkla mått. Därför har det blivit vanligt att kalla 

investering som görs på basen av denna typ av mått för värdeinvestering, och till exempel 
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Fama & French (1998) kallade aktier med höga B/M mått för värdeaktier. (Kok et al. 

2017)  

2.1.1 Värdestrategier 

2.1.1.1 Passiv screening 

Det finns olika strategier som värdeinvesterare använder för att hitta och investera i 

värdeföretag. En av strategierna är passiv screening. Här krävs det mycket lite 

analysering av potentiella investeringsmål. I stället väljer man aktier med specifika 

kvantitativa eller kvalitativa värden, till exempel lågt PE värde eller bra ledning. Passiva 

värdeinvesterare tror på att företag med specifik karaktär presterar bättre än övriga 

aktier. Nuförtiden när data är bättre tillgängligt på databaser har passiv screening blivit 

allt vanligare och lättare att utföra, och olika variationer används av portföljförvaltare 

och investerare för att välja aktier.  

Passiv screening fick sin början på 1930-talet då Graham och Dodd publicerade sin bok 

Security analysis (1934). I sin bok använde Graham och Dodd 10 screeningar och de var 

som följande:  

1. E/P är dubbelt större än AAA obligationers avkastning.  

2. Aktiernas P/E ska vara mindre än 40% av de övriga aktierna i medeltal under de 

senaste 5 åren. 

3. D/P > 2/3 av AAA företagsobligationers avkastning.  

4.  Pris < 2/3 av materiellt bokvärde (immateriella tillgångar – totalt bokvärde). 

5. Pris < 2/3 nettovärde av nuvarande tillgångsvärde (likvida tillgångar + kontanter 

– kortsiktiga skulder). 

6. Skuld/eget kapital < 1. 

7. Kortsiktiga tillgångar > 2 * kortsiktiga skulder. 

8. Skulder < 2 * kortsiktiga netto tillgångar. 

9. Historisk EPS (10 år) > 7%. 

10. Högst två år avtagande inkomster under senaste 10 åren. 

Investerare som följt Grahams screeningprocess har presterat både bra och dåligt. 

Oppenheimer (1984) studerade portföljer byggda baserat på Grahams screeningprocess 

mellan 1974 och 1981. Hans resultat var att portföljernas förväntade avkastning var 
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högre än marknaden. En av de mest framgångsrika investerarna som följt Grahams 

passiva screeningprocess är Warren Buffet. Till skillnad från Graham har Buffet lagt mer 

vikt på kvalitativa egenskaper, till exempel företagsledningen.  

Trots att det finns investerare som framgångsrikt följt Grahams screeningstrategi så är 

alla inte lika framgångsrika. På 60- och 70-talet var information inte lika lätt tillgängligt 

som idag. De som hade tillgång till information hade en fördel. Under senare år har 

Buffet använt en mer aktivistisk investeringsstil. För att framgångsrikt göra detta 

behöver man kredibilitet från tidigare succé och resurser. En annan orsak till Buffets 

succé är tålamod från investerarna även under dåliga tider. Många fondförvaltare med 

en lång investeringshorisont har inte samma tålamod bland sina investerare. 

(Damodaran 2012a)  

2.1.1.2 Motsatt värdeinvestering 

En motsatt värdeinvesterare (eng. contrarian value investor) tror på att de mest 

nedtrampade aktierna, på grund av att de anses vara dåliga investeringar, straffas för 

mycket på marknaden. På andra sidan tycker de också att aktier som anses vara goda 

investeringar lyfts upp för högt. Deras åsikt är alltså den motsatta till marknaden. 

(Damodaran 2012a) 

Det finns undersökningar (t.ex. Jegadeesh & Titman 1993, DeBondt & Thaler 1987) som 

kommit till den slutsatsen att aktier som presterat bättre under de senaste åren fortsätter 

att prestera bättre under de följande 12 månaderna, men efter det svänger kursen mot 

de sämre. Samtidigt presterar aktier som varit dåliga investeringar under de senaste åren 

fortfarande dåligt i följande 12 månaderna men efter det svänger kursen och de blir de 

nya vinnarna. Här kan man antingen köpa förloraraktier och sälja vinnaraktier, eller 

endast köpa förloraraktier och hålla sig bort från vinnaraktierna. Eftersom 

vinnaraktierna fortsätter att gå upp innan de blir nya förlorare så måste en investerare 

klara av att ta den förlusten i början ifall man väljer att gå kort i dem.  

Ett ”dåligt” företag kan var en bra investering, och ett ”bra” företag kan vara en dålig 

investering. Ett bra företag som presterat bra under de senaste åren, har en bra ledning 

och förväntningarna för framtiden är höga kan vara en dålig investering ifall priset 

reflekterar allt detta och marknaden redan betalar ett premium för kvalitén.  

För att framgångsrikt följa motsatta värdestrategin krävs det en lång investeringsperiod. 

Att veta när aktiekursen kommer att svänga och investera i precis rätt tidpunkt är 
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omöjligt och därför finns det alltid en risk att investeringen kommer att gå ner innan den 

börjar ge positiv avkastning. Även om det finns stöd på att dåligt presterande företag 

svänger på sin kurs och stiger i värde betyder det inte att alla företag gör det. En del 

industrier är i nedgångsskede och alla företag inom industrin går ner i värde och stiger 

inte upp. Därför är det viktigt att göra en djupare och bredare analys i företaget och hela 

industrin. Diversifiering är också viktigt här som i vilken annan strategi. Att kunna 

plocka framtida vinnare och hålla sig undan förlorare är så långt som omöjligt och 

diversifiering skyddar mot denna risk. (Damodaran 2012a) 

2.1.1.3 Aktivistisk värdeinvesterare 

Motsatta värdestrategin är passiv på det sättet att investeraren kan endast vänta på att 

en förändring sker och företaget ändrar kurs. En aktivistisk värdeinvesterare tar över en 

större andel av företaget och använder sin position till att genomföra en förändring och 

uppfylla företagets potential.  

För att kunna vara en aktivistisk värdeinvesterare måste man ha tillräckligt med 

resurser, tillräckligt kunnande att genomföra förändringar, och veta vilka förnyelser 

företaget behöver för att nå sin potential. Denna strategi är alltså inte för vem som helst 

som söker efter bra avkastning, utan i stället för förmögna investerare, institutioner eller 

fonder. (Damodaran 2012a) 

2.1.2 Värdemått  

Värdeföretag kan definieras med olika mått eller nyckeltal som använder till exempel 

bokföringsvärden, marknadsvärden eller värden knutna till företagets prestation 

(omsättning, resultat, dividend).  

Ett av de mest använda nyckeltalen är E/P och B/M. Dessa mått mäter förhållandet 

mellan vad företaget förtjänar till marknadspriset, och förhållandet mellan företagets 

bokföringsvärde och marknadspriset. Ifall marknadspriset är lågt i förhållande till 

företagets bokföringsvärde eller resultat är aktien ”billig” och flera undersökningar har 

kommit fram till att de avkastar bättre än marknaden. Rosenberg et al. (1985) 

undersökte den amerikanska marknaden med företag med låga P/B (höga B/M) värden 

och kom fram till att dessa företags förväntade avkastning var 4% över marknaden. I 

Fama & French (1992) undersökning gav portföljerna med högsta B/M värden (lägsta 

P/B) en 24% förväntad avkastning, medan portföljerna med lägsta B/M (högsta P/B) gav 

en förväntad avkastning på 3%.  
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Ett alternativ till P/B är Tobins Q. Tobins Q är marknadsvärde på ett företags tillgångar 

i förhållande till värde att ersätta dessa tillgångar. Ett lågt Tobins Q tyder på att aktien 

är undervärderat. Enligt Lang et al. (1989) tyder ett lågt Tobins Q värde på att företaget 

har en svag ledning och är mer sannolikt att tas över.  

Andra nyckeltal som används för att definiera värdeföretag, och som historiskt sett gett 

överavkastning är C/P (eng. casf flow to price). Lakonishok et al. (1994) och Fama & 

French (1992, 1996) visar i sina undersökningar att aktier med höga C/P, B/M och E/P 

värden har ett starkt värdepremie och avkastar bättre än företag med låga C/P, B/M och 

E/P.  

Orsaken till hög avkastning för företag med höga E/P värden kan också bero på högre 

risk. Företagets inkomster kan också manipuleras i bokföringen för att se bättre ut än 

vad de är i verkligheten vilket betyder att företaget endast tillfälligt har ett högt E/P 

värde. (Damodaran 2012a) 

Eftersom bokföringsvärden kan manipuleras eller vara vilseledande söker investerare 

nyckeltal som inte går att manipulera. Omsättningsnyckeltal är ett alternativ som 

används, men det har undersökts betydligt mindre än B/M eller E/P. Enligt Senchack et 

al (1987) ger aktier med ett lågt P/S (eng. price to sales) en högre avkastning än 

marknaden, men inte lika bra som aktier med lågt P/E. Även om aktier med låga P/S 

värden kan ge en högre avkastning så finns det också aktier som har ett lågt P/S värde 

av en orsak. Ifall ett företag har hög skuldsättningsgrad tenderar deras P/S värde också 

att vara lågt. Lika så är det med företag vars vinstmarginal är liten. Det går att kringgå 

det första problemet, till exempel genom att använda EV (eng. enterprise value) i stället 

för marknadsvärde. EV inkluderar skuld och subtraherar kontanter, och på det sättet är 

screeningresultaten inte partiska mot mer skuldsatta företag. (Damdaran 2012a) Pätäri 

& Leivo (2009) använder EBITDA/EV talet för att bygga en värdeportfölj och enligt 

resultaten är portföljen den enda som signifikant avkastar bättre än marknaden.  

2.1.3 Fördelar och nackdelar: Värdeinvestering 

Som i alla investeringsstrategier finns det både fördelar och nackdelar med 

värdeinvestering också. Även om de flesta undersökningarna kommit fram till att det 

existerar ett värdepremie på olika marknader (t.ex. Leong et al., 2009; Brown et al., 

2008; Bird and Whitaker, 2003) finns det också dem som fått motstridande resultat 

vilket skulle betyda att värdestrategin inte alltid är det bättre alternativet till 



12 
  

tillväxtinvestering. (t.ex. Nancy Benanda 2002, Kudoh & Takayanagi 2018, Lev & 

Srivastava 2019) 

Screeningmetoden inom värdeinvestering kan göras genom att använda många olika 

nyckeltal till exempel E/P, B/P, P/E, B/M, dividend yield, eller EBITDA/EV. Nackdelen 

med strategin och nyckeltalen är att de kan ge olika resultat och prestera på olika sätt på 

olika tider. En som fungerat bra en tidsperiod kan fungera sämre en annan tidsperiod. 

Den mest stabila portföljen fås genom att använda ett medeltal av flera olika mått. 

(Asness et al. 2015) 

Värdestrategin kan användas för olika tillgångar, inte endast aktier. Den fungerar med 

obligationer, handelsvaror, valutor mm. Ensamstående är värdefaktorn relativt svag 

bland stora företag (Large-cap) men kombinerat med till exempel momentum kan man 

få liknande riskjusterad avkastning som med små värdeföretag. (Asness et al. 2015) 

2.2 Tillväxtinvestering  

Tillväxtinvestering har existerat som en investeringsstrategi ungefär lika länge som 

värdeinvestering. Thomas Rowe Price Jr. grundade år 1937 ett investeringsbolag, T. 

Rowe Price, som fokuserade på att investera i tillväxtföretag. Price teknik var att hitta 

och investera i företag vars inkomster han förväntade stiga under kommande åren, och 

att göra investeringar på lång sikt under det tidiga skedet av företagets tillväxt. (Vartan 

1983)  

Enkelt sett kan man säga att tillväxtinvesterare investerar i företag med höga 

värderingsmått. Lika som att det inte är helt korrekt att säga att investerare som 

investerar i företag med låga värderingstal är värdeinvesterare, så är det inte heller helt 

korrekt att säga att tillväxtinvesterare endast investerar i företag med höga värderingstal 

och ignorerar allt annat. Damodaran (2012b) definierar tillväxtinvesterare som 

investerare som köper aktier baserat på hur marknaden värderar dess tillväxtpotential. 

Tillväxtinvesterare får sin konkurrensfördel från att kunna värdera tillväxt bättre än 

marknaden. De analyserar vad företagets tillväxt är värt och investerar i företagen vars 

marknadspris inte reflekterar denna potential. Tillväxtföretag tenderar att vara mer 

innovativa än värdeföretag. Eftersom dessa innovationer leder till inkomster först i 

framtiden så baserar en stor del av tillväxtföretags värde på framtida förväntningar. 

(Gârleanu et al. 2012) 
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Medan många studier har kommit fram till att värde avkastar bättre än tillväxt så finns 

det också studier som kommit till andra resultat. Lynch (2001), Jurek & Viceira (2011), 

och Larsen & Munk (2012) konstaterar att på kort sikt borde investerare investera i 

värdeaktier på grund av deras höga Sharpe-förhållande, men att på lång sikt är det bättre 

att investera i tillväxtföretag. En av motiveringarna för detta var att värdeföretag har 

lägre återgång till medelvärdet (eng. mean reversion) än tillväxtföretag vilket gör dem 

mer riskabla över en längre tidsperiod.  

2.2.1 Tillväxtstrategier 

2.2.1.1 Passiv tillväxtinvestering  

Inom passiv tillväxtinvestering använder investerare screeningar för att hitta 

undervärderade aktier på marknaden. Det finns många olika strategier inom passiv 

tillväxtinvestering. Den enklaste versionen är att investera i små tillväxtföretag. Andra 

versioner är att investera i företag med hög tillväxt och höga värderingstal. Till sist finns 

det dem som investerar i företag som nyligen gått igenom en IPO (nyemission, eng. 

initial public offering) och förväntas vara undervärderade då de är nya på den offentliga 

marknaden.  

En av de mest använda passiva tillväxtstrategierna är investering i små företag.  Små 

företag kan också falla i kategorin värdeföretag men de flesta klassas som tillväxtföretag. 

Flera studier har kommit fram till att små företag (mätt i marknadsvärde) har större 

förväntad avkastning än större företag med liknande risk. Trots det finns det delperioder 

där större företag avkastar bättre än små företag. Pradhuman (2000) kom fram till att 

under tidsperioden 1925–1999 presterade små företag bättre under bra tider, men under 

dåliga tider presterar stora företag bättre. Effekten är störst inom mikro-företag vars 

marknadsvärde är under $250 miljoner. Ofta är företagens pris också lågt och illikvid 

och följs inte lika noggrant av marknaden och analytiker. Liknande resultat har också 

uppstått i Europa och Asien. (Dimson et al. 2011; Fama & French 1998; Chan et al. 1991) 

En sak som påverkar strategin i verkligheten men som inte tas i beaktan i 

undersökningarna är transaktionskostnader. För små företag är 

transaktionskostnaderna oftast högre än för stora företag vilket minskar på avkastningen 

i verkligheten. Effekten är större för kortare tidsperioder men med en längre 

investeringsperiod sprids transaktionskostnaderna ut över en längre tid och har en 

mindre effekt. En längre tidsperiod är också viktig för små företag eftersom de har större 

upp- och nedgångar. Diversifiering är också viktigt vid investering i små företag – 
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viktigare än vid investering i stora företag. Enligt Damodaran (2012b), ifall investering i 

stora företag kräver ca. 25 företag i portföljen för en god diversifiering, så kräver en 

portfölj med små företag minst 40 företag för en tillräcklig diversifiering.  

2.2.1.2 Tillväxt screening 

En annan passiv tillväxtstrategi är att investera i företag med hög tillväxt. Man kan 

antingen se på historisk tillväxt och använda det för att förutspå framtida tillväxten. 

Alternativt kan man fokusera på företag som analytiker förväntar sig ha hög tillväxt i 

framtiden. Hög historisk tillväxt betyder dock inte att den framtida tillväxten kommer 

att vara hög. Den genomsnittliga återgången för tillväxttakten leder också till att även 

om ett företag har mycket större tillväxt ett år så tenderar skillnaden mellan hög och låg 

tillväxtföretag vara nära noll på en femårsperiod. Tillväxt i företagets inkomster tenderar 

att vara mer permanent och förutsägbar än tillväxt i vad företaget gör vinst. För att kunna 

förutspå framtida tillväxt krävs kunskap, men nuförtiden finns det också analytikers 

uppskattningar tillgängligt för investerare. För att strategin ska ge förväntade resultat 

kräver det att informationen inte redan reflekteras i aktiepriset. Eftersom informationen 

är tillgänglig för alla är risken stor att priset är korrekt och inte leder till överavkastning. 

Analytiker tenderar också att överskatta tillväxt för längre tidsperioder och risken för 

misstag är större. (Damodaran 2012b) 

2.2.2 Tillväxtmultiplar  

En av de mest och lättaste att använda är PE nyckeltalet. Ett högt PE betyder oftast att 

företaget är ett tillväxtföretag. Andra nyckeltal som används är C/P, B/M och E/P, och 

ett lågt värde tyder på ett tillväxtföretag. (Fama & French 1998) Även om det finns många 

studier som visat att lågt PE presterar bättre än högt PE så finns de investerare som 

investerar i höga PE aktier. Detta beror på marknadscyklar. Ett högt PE tenderar att 

prestera bättre när vinsttillväxten på marknaden är låg.  

En strategi där tillväxtinvesterare oftare presterar bättre än värdeinvesterare är aktiv 

investering. Enligt Malkiel (1995) kommer en aktiv tillväxtinvesterare närmare 

tillväxtindexets avkastning än vad en aktiv värdeinvesterare kommer sitt målindex. 

Aktiva tillväxtinvesterare vinner också sina målindex oftare än aktiva värdeinvesterare. 

Resultaten tyder på att belöningen i att analysera och hitta undervärderade 

tillväxtföretag är större än för värdeinvesterare.  



15 
  

En annan strategi som inte endast ser på PE värden är GARP strategin (eng. Growth at a 

resonable price). Strategin går ut på att investera i aktier vars PE är lägre än den 

förväntade tillväxten och på det sättet ses som undervärderade. En aktie vars PE är 15 

och förväntad tillväxt 20% skulle ses som undervärderad.  

Problemet med GARP strategin är att tillväxt skapar inkomster i framtiden vilket 

reflekteras i värde och PE. Framtida värden igen påverkas mycket av räntan. En hög 

ränta ger ett lägre pris för framtida kassaflöden och låg ränta ger högre framtida värden. 

Därför kan aktiers över- och undervärderingsstatus ändra med tiden.  

Detta problem är inte lika stort om man använder PEG förhållandet (PE/Expected 

Growth Rate). Ett PEG värde under 1 anses som en bra investering eftersom man betalar 

mindre för tillväxten. Investering i portföljer med lägsta PEG värdet mellan 2002–2010 

avkastade 2–3% över marknaden. PEG talet kräver dock att den förväntade tillväxten är 

tillräckligt exakt för att bedöma ifall en aktie är under- eller övervärderad. Aktier med 

högre risk kan också antas ha lägre PE oberoende förväntad tillväxt. Ifall en investerare 

blint ser på PE tal är risken större att portföljen fylls med mer riskabla aktier. 

(Damodaran 2012b)  

2.2.3 Fördelar och nackdelar: tillväxtinvestering 

Tillväxtföretag bär oftast högre risk än värdeföretag. På grund av högre risk kräver 

investerare också högre avkastning för att kompensera för osäkerheten kring företaget 

och dess aktievärde. Osäkerheten kring företaget och lite historisk data gör värderingen 

av tillväxtföretag svårare och osäkrare än att värdera ett värdeföretag.  

Osäkerheten kring företagets framtid kan leda till både mycket höga avkastningar vid 

bästa fall, eller stora förluster ifall företaget varit övervärderat från början. Största 

fördelarna med tillväxtföretag är den potentiella avkastningen, men på samma gång är 

det också en stor nackdel med tillväxtföretag. Tillväxtföretag kan erbjuda en bra 

diversifiering i en portfölj med värdeföretag.  
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3 FINANSIELLA TEORIER 

I detta kapitel kommer de mest relevanta finansiella teorierna för värde- och 

tillväxtinvestering att behandlas. Till först kommer den effektiva marknadshypotesen 

(EMH) att presenteras. Därefter introduceras momentum och modern portföljeteori. Till 

sist presenteras prissättningsmodellerna.  

3.1 Effektiva Marknadshypotesen  

Effektiva marknadshypotesen har undersökts redan i början av 1900-talet men blev mer 

känd då Fama introducerade teoretiska och empiriska undersökningar gällande effektiva 

marknadshypotesen år 1970. Efter det har den fungerat som en bas för många finansiella 

teorier och för investeringsstrategier, även värde- och tillväxtinvestering. Trots en del 

kritik så är EMH fortfarande en viktig del av finansmarknaden. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen (eller teorin) fungerar finansmarknaden på tre olika nivåer: svag, 

semistark, och stark. Nivån beror på hur mycket information som reflekteras i 

marknaden/aktiepriset.  

För att marknaden ska vara effektiv krävs det att några förhållanden uppfylls. En 

marknad där det inte finns transaktionskostnader, all tillgänglig information är gratis 

tillgängligt för alla som deltar i marknaden, och att alla investerare håller med om hur 

ny information påverkar priset och distributionen av framtida priser av en aktie. I 

verkligheten uppfylls inte dessa krav. Marknaden kan ändå vara effektiv ifall kraven 

uppfylls till en tillräckligt hög grad.  

Vid svag form säger hypotesen att marknaden åtminstone tar historiska priser och 

avkastningar i beaktan och att det inte går att vinna marknaden genom att endast ta 

denna information i beaktan. Aktiepriser följer en så kallad Random walk och är 

omöjliga att förutspå på förhand utan tilläggsinformation. Enligt Fama (1970) visar 

omfattande test att marknaden är effektiv på den svaga nivån.  

Enligt den semistarka nivån beaktar marknaden också all allmän information som är 

tillgängligt, och att det inte går att uppnå överavkastning genom att endast analysera och 

ta denna information i beaktan. Exempel på information som påverkar aktiepriserna då 

företagen offentliggör den är aktiesplittar, utgivning av finansiella rapporter och 

utdelning av nya aktier. Det finns mycket resultat som håller med den semistarka 

marknadsmodellen, men det är resultatens förenlighet som starkast tyder på den 

semistarka formen.  
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Till sist den starka formen där det testas ifall det finns individer eller en grupp 

investerare som har monopolistisk tillgång till relevant information som påverkat 

aktiepriset nyligen. Noll hypotesen, att marknaden reflekterar absolut all tillgänglig 

information, är mycket extrem och uppfylls inte i verkligheten, men data tyder på att 

modellen fungerar relativt bra.  

I Famas (1970) undersökning fanns inga bevis mot den svaga eller semistarka nivån, och 

endast begränsade bevis mot den starka formen.  

3.1.1 Kritik mot EMH 

Michael Jensen (1978) sammanfattar flera tidigare undersökningar som ensamstående 

inte är starkt bevis mot effektiva marknadshypotesen, men när man ser på dem som en 

helhet bildar de ett starkare bevis mot den.  

Ball (1978) och Watts (1978) kom båda fram till att det uppstår överavkastning efter 

utgivning av finansiella rapporter, även efter att ha taget riskjustering i beaktan. Båda 

säger dock att den onormala avkastningen skulle försvinna ifall transaktionskostnader 

togs i beaktan eller om modellens partiskhet skulle minskas.  

Galai (1978) visar att aktiepriser i New York börsen och respektive aktiers optioner i 

Chicago Board Option Exchange inte beter sig lika och överavkastning uppstår. Lika som 

med Ball och Watts så skulle transaktionskostnaderna här också ta ut vinsterna nästan 

helt och hållet.  

Ingen av undersökningarna lyckas komma fram med starka bevis mot effektiva 

marknadshypotesen och de bevisen som kommer fram är antingen för en kort period 

eller nollas då till exempel transaktionskostnader tas i beaktan. Flera bevis som fungerar 

i teorin fungerar inte i praktiken. (Jensen 1978) 

3.2 Momentum 

Enligt ekonomer och psykologer tenderar individer att överreagera till information. 

Detta händer också inom investering då investerare överreagerar till information vilket 

leder till att aktiepriser överreagerar. Enligt De Bondt och Thaler (1987) kan en 

investerare åstadkomma överavkastning genom att investera i aktier som presterat dåligt 

under de senaste 3–5 åren. Det finns också argument för att De Bondts och Thalers 

resultat skulle bero på systematisk risk men enligt Jegadeesh och Titman (1993) beror 

resultaten inte på systematisk risk. Jegadeesh och Titman visar också att aktier som 
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presterat bättre under de senaste 3–12 månaderna fortsätter att avkasta bättre de 

följande 3–12 månaderna.  

Dessa resultat kan ses som motargument mot den effektiva marknadshypotesen. Det 

borde inte vara möjligt att åstadkomma överavkastning genom att endast följa historiska 

aktiepriser. Enligt Jegadeesh och Titman underreagerar marknaden till kortsiktig 

information och överreagerar till långsiktig information.  

3.3 Modern Portföljeteori (riskjuterad avkastning) 

Enligt modern portföljeteori kan en investerare maximera avkastningen på sin portfölj 

enligt den risk som investeraren är villig att ta. Givet en nivå av risk som en investerare 

är villig att ta så kan investeraren bygga upp en portfölj av flera aktier som maximerar 

avkastningen. Lika så, givet en specifik nivå av avkastning kan en investerare bygga en 

portfölj med lägsta möjliga risken. Teorin antar att en investerare föredrar lägre risk då 

avkastningen är lika, eller högre avkastning då risken är lika. (Markowitz 1952) 

Baserat på varians och korrelation så har en specifik akties prestation inte lika stor 

påverkan på hela portföljen och är därför inte lika viktig. Variansen mäter risken på en 

aktie och korrelationen mäter hur två aktier rör sig i relation till varandra. Två aktier som 

rör sig exakt lika i samma riktning får värdet 1 och två aktier som rör sig exakt i motsatta 

riktningar får värdet -1. Genom att fördela tillgångarna i riskfria tillgångar och riskabla 

aktier får investeraren den eftersökta risk-avkastningsförhållandet. Den optimala 

portföljen ligger på den effektiva fronten som går från punkt A uppåt i figur 1. På den 

linjen får investeraren en högre förväntad avkastning (E(r)) för varje tillagda enhet risk 

(SD, standardavvikelse) i portföljen. Alla portföljer under punkt A i figur 1 är ineffektiva 

eftersom det finns en portfölj som ger en högre avkastning för mindre eller samma risk. 

(Markowitz 1952) 
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Figur 1 Effektiva fronten 

 

3.4 Fama & French 3- och 5-faktormodellerna 

Fama och French 3-faktormodell (1992) är en prissättningsmodell som bygger på CAPM 

där det finns en faktor. I 3-faktormodellen har Fama och French tillsatt två faktorer; 

storleksfaktorn (SMB) och värdefaktorn (HML). Formeln för modellen är:  

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  , 

där Rit-Rft står för tillgången eller portföljen i:s avkastning vid tidpunkten t minus riskfria 

räntan, αi är interseptet och mäter prestationen, βi1, i2, i3 är faktorkoefficienter 

(faktorernas känslighet till marknadsrörelser), och RMt-Rft är överavkastningen på 

marknaden, eller marknadspremie. Storleksfaktorn står för företag med låga 

marknadsvärden men som genererar högre avkastning. Värdefaktorn står för 

värdeföretag med höga BM-värden och som genererar högre avkastningar än 

marknaden. Symbolen ε är regressionens felterm för företag i vid tidpunkten t.  

Genom att inkludera värde- och storleksfaktorerna med marknadsfaktorn från CAPM 

kan modellen bättre förklara förväntade aktieavkastningar. Fama och French kom fram 

till att genom att kombinera värde- och storleksfaktorerna med marknadsfaktorn kunde 

de förklara upp till 95% av förväntade avlastningen på en diversifierad portfölj. 

Flera år senare (2015) introducerade Fama och French en ny modell med två nya faktorer 

inkluderade i den tidigare 3-faktormodellen. De två nya faktorerna var lönsamhet 

(RMW) och investering (CMA). Formeln för 5-faktormodellen är:  
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𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑖4𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝛽𝑖5𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  ,  

där de nya faktorerna delar in företagen i portföljen enligt lönsamhet (robust minus svag) 

och enligt investering (konservativa minus aggressiva).  

Enligt Fama och French presterar 5-faktormodellen bättre än 3-faktormodellen och 

förklarar bättre den förväntade avkastningen. De poängterar dock att 5-faktormodellens 

svaghet är att fånga de låga genomsnittliga avkastningarna av små företag. Dessa 

företags avkastning beter sig lika som de företag som investerar mycket trots en låg 

lönsamhet. Dessutom blir värdefaktorn onödig vid förklaring av genomsnittliga 

avkastningar då lönsamhets- och investeringsfaktorerna läggs med i modellen.  

3.5 Carharts 4-faktormodell 

Carhart (1997) bygger vidare på Fama och French 3-fatormodell genom att tillägga en 

momentumfaktor (UMD eller WML). Motivet bakom den fjärde faktorn är Jegadeesh 

och Titmans (1993) resultat som tyder på att det existerar en momentum anomali. 

Formeln för Carharts 4-faktormodell är:  

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑖4𝑈𝑀𝐷𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 , 

där momentumfaktorn står för upp minus ner (eller vinnare minus förlorare) och mäter 

prestationen mellan de bästa aktierna och de sämsta aktierna under det senaste året.  

Enligt Carhart är den genomsnittliga avkastningen 8% per år då man köper det senaste 

årets vinnare och säljer det senaste årets förlorare. En sortering enligt en längre historisk 

tidsperiod än ett år leder till att den genomsnittliga avkastningen minskar.  
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4  TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer tidigare forskningar som är relevanta för studien att presenteras. 

Vad som har undersökts, marknad och tidsperiod, hurdan data och metod som använts, 

samt vilka resultat och slutsatser forskningarna har kommit fram till, dessa saker 

kommer att grundligare gås igenom. Till slut kommer forskningarna att sammanfattas i 

en tabell för att ge en helhetsbild över vad tidigare studier har kommit fram med och vad 

som kan förväntas av denna studie.   

4.1 Penman & Reggiani (2018) 

I deras undersökning fokuserar Penman och Reggiani på en så kallad värdefälla som 

uppstår av vissa kombinationer av nyckeltal. De poängterar hur viktigt det är för en 

investerare att förstå den underliggande värdet i företag i stället för att endast se på 

nyckeltal. Enligt Penman och Reggiani kan ett högt B/P värde indikera att sannolikheten 

är högre för att företaget inte når sin potentiella tillväxt fastän den kan verka billig på 

grund av det höga B/P värdet. Som det redan kommit fram i kapitel 2.1.3 så är dessa 

nyckeltal beroende av bokföringssiffror och detta lyfter Penman och Reggiani också 

fram.  

4.1.1 Data & metod 

Penman och Reggiani använder portföljer som är uppbyggda baserat på E/P och B/P. De 

undersöker E/P portföljen ensamstående och kombinerat med B/P. Tidsperioden för 

undersökningen är 1963–2015 och inkluderar alla företag i Compustat databasen under 

tidsperioden förutom finansiella företag med negativa bokvärden och företag med 

aktievärde under 0,20 USD per styck. Priserna som används för nyckeltalen och 

portföljernas uppbyggnad är tagna tre månader efter räkenskapsårets slut då 

bokföringsvärdena är rapporterade. Den årliga avkastningen är uträknad med månatlig 

avkastning över en 12 månaders period efter portföljernas uppbyggnad. Det totala 

antalet observationer är 176 848 företagsår.  

Portföljerna i undersökningen är uppbyggda så att först rangordnas alla företag enligt 

deras E/P och delas in i fem portföljer för varje år (tidpunkt t). Sedan rangordnas 

företagen inom respektive portfölj enligt deras B/P och delades in i fem portföljer. Totalt 

bildar de 25 portföljer som visar hur olika kombinationer av högt och lågt E/P och B/P 

presterar. 
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För att undersöka ifall ROE korrelerar negativt med framtida tillväxt för en given E/P, 

och korrelerar B/P positivt med framtida tillväxt för en given E/P bygger Penman och 

Reggiani samma portföljer som tidigare för tidpunkten t-2.  

4.1.2 Resultat  

Enligt Penman och Reggiani förutspår E/P avkastningen som förväntat. För en given E/P 

är B/P positivt korrelerad med tillväxt. De visar också att ett högre B/P korrelerar med 

högre förväntad tillväxt och att lägre ROE korrelerar med en högre förväntad tillväxt och 

att lägre ROE tyder på högre framtida tillväxtförväntningar. Skillnaden mellan 

portföljernas förväntade avkastning är större för lika vägda portföljer än för värdevägda 

portföljer. Resultatet tyder på att effekten av de tidigare nämnda fenomenen är starkare 

för små företag än för stora företag. Enligt Penman och Reggiani följer resultaten många 

tidigare undersökningars resultat.  

Vid indelning i företagsstorlek visar resultaten att små företag är mer sannolika att bära 

mer riskabel tillväxt. Små företags förväntade tillväxt är högre än för stora företag, men 

den verkliga tillväxten avviker också betydligt mer från den förväntade.  

Den så kallade värdefällan som nämndes i början av kapitlet är alltså att företag med 

högt E/P som traditionellt ses som värdeföretag och antas ha låg förväntad tillväxt kan i 

verkligheten ha hög förväntad tillväxt men där potentiella tillväxten bär hög risk.   

4.2 Fama & French (1998) 

Fama och French fortsätter på flera tidigare undersökningar som kommit fram med att 

ett värdepremie existerar på den amerikanska marknaden. Fama och French fokuserar 

på två frågor: existerar värdepremie utanför den amerikanska marknaden, och ifall det 

existerar, anpassar den sig till den modellen som förklarar förväntade avkastningen på 

den amerikanska marknaden? Enligt Fama och French finns det tidigare forskningar 

som tyder på värdepremie utanför Amerika, till exempel i Japan.  

4.2.1 Data & metod 

Fama och French använder data från USA och 12 EAFE (Europa, Australien, och 

Ostasien) länder för tidsperioden 1974–1994. De 12 övriga länderna är länder med MSCI 

(Morgan Stanley’s Capital International Perspectives) bokföringsmått (B/M, E/P, C/P 

och D/P) för åtminstone 10 företag för varje december under tidsperioden. Dessa länder 

är Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien, Schweiz, 

Sverige, Australien, Hong Kong och Singapore.  
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Data från MSCI lider inte av överlevnads snedvridning eftersom den innehåller historisk 

data från företag som inte längre existerar vilket ger en fördel över andra databaser. 

Företagen i samplet är i huvudsak stora företag eftersom de är tagna från MSCI 

databasen som består i huvudsak av Morgan Stanleys EAFE index. Detta leder till att 

storlekseffekter inte går att undersöka.  

Portföljerna är bildade i december varje år och förväntad avkastning är beräknat för 

följande år, förutom på den amerikanska marknaden där avkastningen är uträknad från 

juli på grund av tekniska orsaker. Portföljerna är bildade enligt B/M, E/P, C/P och D/P 

måtten. Värdeportföljerna är bildade av företag med högsta 30% och tillväxtportföljerna 

är bildade av de lägsta 30%. Värdepremie undersöks på de individuella marknaderna och 

på den globala marknaden genom att bilda en portfölj av alla länder.   

4.2.2 Resultat 

Genom att räkna förväntade avkastningen från de högsta 30% i en portfölj 

(värdeportfölj) minus den förväntade avkastningen från den lägsta 30% portföljen 

(tillväxtportfölj) får Fama och French ett värdepremie ifall resultatet är positivt. Den 

genomsnittliga avkastningen för de globala värdeportföljerna är mellan 3% och 5% högre 

än marknaden. Värdeportföljernas genomsnittliga avkastning var mellan 5% och 7% 

högre än tillväxtportföljernas. Mätt med B/M, E/P och C/P visade 12 av 13 marknader 

att värdepremie existerar. För de flesta marknaderna var premiet över 4% per år. 

Portföljerna bildade med dividendmultipeln är inte lika konsistent men också här visar 

10 marknader ett positivt värdepremie. Av B/M portföljerna gav sex länder ett högre 

värdepremie än den Amerikanska B/M portföljen.  

Enligt Fama och French förklarar CAPM inte värdepremiet för internationella 

avkastningar. Däremot klarar ICAPM av att fånga värdepremiet för både specifika 

länders och global avkastning.  

4.3 Kudoh & Takayanagi (2018) 

Japan har varit känt för sin stabila avkastning inom värdeinvestering, någonting som 

inte framkommit i andra delar av värden på en lika stark nivå. Senaste åren har 

värdeinvestering inte avkastat lika bra som tidigare i Japan och övriga delar av värden. 

Kudoh och Takayanagi undersöker värdeeffektens minskning genom att bilda portföljer 

med E/P talet som varit en stark indikator för värde tidigare. Dessutom går de igenom 

potentiella orsaker till denna nedgång och hur bra marknaden prissätter aktier.  
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4.3.1 Data & metod 

Kudoh och Takayanagi undersöker japanska, europeiska och amerikanska marknaden. 

De japanska företagen som är inkluderade i undersökningen är tagna från TOPIX 500 

förutom företag från finansiella sektorn. De europeiska och amerikanska företagen är de 

som tillhör topp 90% av marknaden, förutom finansiella sektorn. Tidsperioden för 

undersökningen är 1987–2017 och är delad in i delperioder 1987–2000, 2001–2010 och 

2011–2017.  

Portföljerna är likavägda kvantiler och rangordnade enligt E/P estimat och B/P (fokus 

på E/P). Genom att estimera portföljernas avkastning och räkna ut differensen mellan 

högsta och lägsta E/P (värde och tillväxt) portföljerna får man som resultat värdepremie, 

antingen positivt eller negativt.  

4.3.2 Resultat 

Enligt Kudoh och Takayanagi kan de billigaste portföljerna ge en överavkastning ifall 

framtida ändringar i omsättningen kan förutses. Det betyder att marknadens 

prisformation har fungerat för värdeföretag.  

Vid undersökning av förhållandet mellan företagens inkomster och aktiepris säger 

Kudoh och Takayanagi att korrelationen är starkast för inkomster 12 månader in i 

framtiden. Den högsta överavkastningen förekommer 18–24 månader in i framtiden.  

Orsakerna till nedgången av värdeeffekten är att företagens förbättring av inkomster har 

gått ner. Detta i kombination med ouppfyllda förväntningar på marknaden har lett till 

en nedgång i avkastningen. Enligt Kudoh och Takayanagi är orsaken till att värdepremie 

existerar den att det existerar asymmetri mellan aktieprisernas reaktioner och 

förbättringar i företagens inkomster. Kudoh och Takayanagi påpekar också att 

värdepremiets och asymmetrins minskning kan betyda att marknaden har blivit 

effektivare. Detta kan igen bero på att faktorinvestering blivit populärare under senaste 

åren.  

4.4 Fama & French (2012) 

Fama och French undersöker ifall 3- och 4-faktormodellerna (se kapitel 3.4 och 3.5) 

fångar värde och momentum mönstren i genomsnittliga avkastningar internationellt och 

ifall prissättning av tillgångar är integrerat över de valda marknaderna (Nordamerika, 

Europa, Japan, och Asien/Oceanien).  
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4.4.1 Data och metod 

Data för forskningen är taget från Bloomberg och för tidsperioden 1989–2011. 

Marknaderna som undersöks är Nordamerika, Europa, Japan, och Asien/Oceanien, men 

också en global portfölj undersöks. För varje region sorteras företagen enligt storlek 

(marknadsvärde) och momentum, och storlek och B/M. För varje region bildas företagen 

i en 2x3 sortering enligt storlek och tillväxt och bildar 6 portföljer. Portföljerna är SG, 

SN, SV, BG, BN, och BV, där S och B betyder liten eller stor (eng. small, big) och G, N, V 

betyder tillväxt, neutral eller värde (eng. growth, neutral, value). Fördelningen mellan 

tillväxt, neutral och värde är enligt topp 30%, mellersta 40% och lägsta 30% B/M värden. 

För storlek och momentum används 2x3 och 5x5 sortering, där portföljerna bildas enligt 

storlek (1 till 5) och momentum (1 till 5 enligt förlorare, neutrala och vinnare).  

4.4.2 Resultat 

Fama och French kom fram till att det existerar värdepremier i alla fyra regioner och att 

momentum är starkt i alla förutom Japan. Internationella värde och momentum faktorn 

varierar också med företagets storlek förutom i Japan. Värdepremiet är större för små 

företag och momentumspridningen minskar också för större företag. I Japan existerar 

momentum inte i någon storleksklass.  

Svaret på frågan gällande prissättningens integration över marknaderna säger Fama och 

French att testen på den globala 4-faktromodellen tyder på att den är användbar för en 

global portfölj så länge portföljen inte är starkt vägd mot mikroföretag eller koncentrerad 

till en specifik region.  
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Tabell 1  Sammanfattning av tidigare forskningar  

Författare Syfte Period  Data Metod Resultat 

Penman & 

Reggiani 

(2018) 

Undersöka 
”värdefällan” 
där företag 
verkar billiga 
men inte är det i 
verkligheten.  

1963-2015  Compustat 
databasen. 
Inte 
finansföreta
g och under 
0,20 
USD/st. 
176 848 
företagsår.  

Rangordna och 
dela in företagen 
enligt B/P och 
E/P i 25 
portföljer.  

E/P förutspår förväntad 
avkastning. Högre B/P 
korrelerar med högre E(r) och 
lägre ROE korrelerar med 
högre E(r). För små företag 
avviker verklig avkastning 
från den förväntade.  

Fama & 

French 

(1998) 

Existerar 
värdepremie 
utanför den 
amerikanska 
marknaden? 

1974-1994 USA, 
Europa & 
Asien. 

Portföljerna är 
bildade enligt 
B/M, E/P, C/P 
och D/P enligt 
30/40/30 
percentiler. 
Lokala portföljer 
och en global 
portfölj.  

Värdeportföljernas 
genomsnittliga avkastning var 
mellan 5% och 7% högre än 
tillväxtportföljernas. D/P är 
inte lika konsistent som de 
övriga nyckeltalen. 6 
marknader avkastad bättre än 
den amerikanska marknaden. 
Två-faktormodellen förklarar 
värdepremiet för både 
specifika länders och globalt.  

Kudoh & 

Takayanagi 

(2018) 

Värdeeffektens 
minskning och 
potentiella 
orsaker till 
nedgången och 
hur bra 
marknaden 
prissätter aktier. 

1987-2017  Japan 
(TOPIX 
500), 
Europa, 
USA (topp 
90%)  

Bilda portföljer 
enligt E/P & B/P 
och räkna 
skillnaden mellan 
genomsnittliga 
avkastningarna.  

Marknaden prissätter 
värdeföretag effektivt. 
Korrelationen är starkast för 
inkomster 12 månader in i 
framtiden. Högsta 
överavkastningen 
förekommer 18–24 månader 
in i framtiden. 

Fama & 

French 

(2012) 

Fångar 3- och 4-
faktormodellern
a värde och 
momentum 
mönstren i 
genomsnittliga 
avkastningar 
internationellt. 

1989-2011 Nordamerik
a, Europa, 
Japan, och 
Asien/Ocea
nien, totalt 
23 länder.   

Portföljer bildade 
med storlek-
momentum och 
storlek-B/M. 
Regressionsanaly
s med 
faktormodellerna. 
Estimera alfa för 
att estimera 
förväntade 
avkastningen.  

Värdepremie existerar på alla 
fyra marknader. Värde och 
momentumfaktorerna 
varierar med storlek (inte i 
Japan). Faktorerna är större 
för mindre företag.  
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5  DATA 

I följande kapitel kommer data som används i undersökningen att presenteras. Först 

presenteras restriktionerna för data som samlats in samt portföljernas uppbyggnad att 

gås igenom. Därefter kommer datasamplets fördelning mellan marknaderna att 

presenteras samt hur data ändrar med tiden för varje år. Till sist presenteras deskriptiv 

statistik för datasamplet.  

5.1 Datainsamling 

Tre geografiska marknader inkluderas i undersökningen: USA, Europa och Japan. På 

varje marknad samlas månatliga data in för perioden 1.1.2001-31.12.2020. Data som 

används är taget från databasen Factset. Alla företag är offentliga företag för att det ska 

finnas tillgänglig information. De amerikanska företagen är listade på antingen NASDAQ 

eller NYSE, europeiska företagen är listade på de europeiska ländernas huvudbörser och 

japanska företagen är listade på Tokyobörsen. Endast företag vars värde är över 10 

miljoner USD inkluderas. Företag som inte har tillgänglig P/E och P/B data lämnas bort 

eftersom denna information behövs vid byggandet av portföljerna. För att undvika 

överlevnads bias så måste även företag som inte har aktieprisdata för hela perioden 

inkluderas. För dessa företag används det pris som senast varit tillgängligt. Orsaker till 

att det möjligtvis inte finns data för hela perioden kan vara konkurs, företagsköp eller 

övergång till privat ägande. Företag från finansindustrin är också lämnade utanför 

datasamplet för att följa Penman och Reggianis (2018) och Kudoh och Takayanagis 

(2018) exempel. En motivering till varför dessa bolag lämnas bort är för att de har en 

betydligt avvikande kapitalstruktur vilket påverkar nyckeltalen. 

5.1.1 Fördelning av datasamplet  

Datasamplet består totalt av 99 283 företagsår från USA, Europa och Japan. 

Datasamplet är fördelat relativt jämt mellan marknaderna där datasamplet från USA 

består av 27 949 företagsår, från Europa 35 352 företagsår och från Japan 35 982 

företagsår.  

Företagen är indelade i olika industrier enligt Factsets RBICS (Reverse Business 

Industry Classification System). Företagen delas in enligt deras huvudverksamhet och är 

baserad på varifrån majoriteten av inkomsterna kommer. I figur 2 presenteras 

företagens indelning i olika industrier.  
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Figur 2 Datasamplets fördelning enligt industri  

Industriella företag, icke-energimaterial och teknologi är de tre största industrierna för 

Japan och Europa. För de amerikanska företagen är industriella företag, teknologi och 

hälsovård de tre största industrierna enligt antalet företag.  

Antalet företag per år stiger i regel varje år förutom i början av tidsperioden då 

internetbubblan sprack och år 2008–2009 då finanskrisen hade en negativ inverkan på 

antalet företag. Figur 3 visar hur antalet företag varierar för varje år för de olika 

marknaderna.  
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Figur 3 Antalet företag per år inom respektive marknad  

 

5.2 Portföljernas uppbyggnad 

För varje marknad kommer företagen att sorteras på samma sätt som Fama och French 

(2012). I stället för momentum faktorn kommer dock P/E faktorn att användas, dvs 

portföljerna byggs enligt P/B och storlek samt P/E och storlek. Fördelningen i små och 

stora sker genom att sortera företagen enligt marknadsvärde och dela dem 50% till stora 

och 50% till små. Portföljerna bildas 1 januari och säljs 31 december samma år, tre år, 

eller fem år senare. Det bildas 12 likavägda portföljer, sex portföljer för vartdera 

nyckeltalet för varje tidsperiod. Totalt får 1-års och 5-års innehavsportföljerna 240 

observationer (20 år) per portfölj och 3-års innehavsperioden får 216 observationer (18 

år). För 3-års innehavsperioden kan endast 2001–2018 inkluderas eftersom år 2021, och 

därmed perioden 2019–2021, inte går att inkludera.  

 

Figur 4 P/B portföljernas uppbyggnad 
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Figur 5 P/E portföljernas uppbyggnad 

 

Eftersom portföljerna delas in i värde och tillväxt enligt högsta och lägsta 30% så varierar 

P/E och P/B nivån för portföljerna årligen och nivåerna varierar också mellan 

marknaderna. I medeltal har amerikanska företag högre nyckeltal än företagen i Japan 

och Europa. I Japan har företagen däremot de lägsta P/B värdena i medeltal och Europa 

har de lägsta P/E talen i medeltal. I USA är P/B gränsen för värdeföretagen i medeltal 

1,4 och P/E gränsen 14,3. För tillväxtföretag är gränsen för P/B i medeltal 3 och P/E 25,6. 

I Japan är P/B gränsen för värdeföretag i medeltal 0,8 och P/E 12,4. Gränserna för 

tillväxtföretagen är i medeltal 1,5 för P/B och 23,9 för P/E. I Europa är P/B gränsen för 

värdeföretagen i medeltal 1,3 och P/E 12. För tillväxtföretagen är gränsen för P/B i 

medeltal 2,7 och för P/E 22,7. Figur 6, 7 och 8 illustrerar hur P/E och P/B nivåerna 

varierar årligen på de olika marknaderna.  

 

Figur 6 P/E och P/B nivåernas variation på japanska marknaden 
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Figur 7 P/E och P/B nivåernas variation på amerikanska marknaden 

 

 

Figur 8 P/E och P/B nivåernas variation på europeiska marknaden 

 

Portföljerna bildas vid tidpunkten t och hålls 1, 3 eller 5 år då avkastningen räknas för 

tidsperioden. Därefter sorteras och bildas portföljerna igen. Avkastningen för varje 

företag i portföljen räknas enligt följande modell:  

𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1 + 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑡

P𝑖𝑡−1
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där Rit är avkastningen för aktien i vid tidpunkten t. Pit är aktiens pris vid tidpunkten t 

och Pit-1 är aktiens pris vid tidpunkten t-1. Divit är dividenden som betalats åt aktieägarna 

ifall företaget delar ut dividender. Den likavägda portföljens avkastning räknas ut enligt 

följande modell: 

𝑅𝑝𝑡 =  
1

𝑁
(𝑅1𝑡 + 𝑅2𝑡 + 𝑅3𝑡 + ⋯ + 𝑅𝑁𝑡) 

var Rpt är portföljens avkastning vid tidpunkten t och N är antalet aktier i portföljen. Rit 

är aktiernas avkastning och genom att summera alla aktiers avkastning och dela summan 

av aktiernas avkastning med antalet företag får man den likavägda portföljens 

avkastning.  

5.2.1 Portföljernas årliga avkastning 

I tabellerna 2, 3 och 4 presenteras portföljernas årliga avkastning för varje marknad. I 

medeltal avkastar marknaderna mycket lika under tidsperioden. Portföljerna avkastar i 

medeltal 15,5% i Amerika, 16,8% i Europa och 14,1% i Japan. På varje marknad avkastar 

portföljerna med små företag bättre än portföljerna med stora företag inom sin grupp 

(tillväxt, neutral, värde).  

När man delar in hela tidsperioden i två kortare tidsperioder, 2001–2010 och 2011–

2020, ser man att under tidsperioden 2001–2010 avkastade värdeportföljerna bättre 

(21,5%) än tillväxtportföljerna (12,6%) på den amerikanska marknaden.  Under den 

senare tidsperioden ändrar detta och tillväxtportföljerna avkastade bättre (15,2%) än 

värdeportföljerna (13,3%).  

Tabell 2 Amerikanska portföljernas årliga avkastning 

 Tillväxt Neutral Värde 

P/B små P/B stora P/E små P/E stora P/B små 

P/B 
stora P/E små 

P/E 
stora P/B små 

P/B 
stora P/E små 

P/E 
stora 

2001 20,0 % -6,1 % 27,0 % -8,1 % 32,6 % 9,8 % 28,1 % 10,5 % 50,1 % 41,7 % 58,8 % 33,1 % 

2002 -10,1 % -16,1 % -11,9 % -19,0 % 22,4 % 8,5 % 28,9 % 2,7 % 6,6 % -5,8 % 8,6 % -4,6 % 

2003 60,4 % 33,4 % 73,0 % 37,2 % 86,9 % 52,9 % 83,4 % 47,6 % 60,5 % 36,4 % 34,8 % 56,5 % 

2004 22,0 % 15,0 % 21,1 % 15,7 % 24,1 % 22,0 % 23,8 % 20,0 % 32,0 % 25,5 % 34,5 % 26,5 % 

2005 15,0 % 8,8 % 7,5 % 10,2 % 5,5 % 11,6 % 6,5 % 8,4 % 11,4 % 9,8 % 18,5 % 11,5 % 

2006 21,8 % 16,0 % 24,0 % 18,5 % 22,6 % 18,0 % 23,0 % 16,8 % 26,2 % 20,3 % 24,8 % 17,9 % 

2007 14,2 % 13,2 % 2,7 % 15,8 % -1,4 % 8,8 % -3,2 % 6,2 % -3,0 % -8,1 % 2,3 % 1,1 % 

2008 -38,3 % -38,3 % -38,7 % -37,0 % -29,2 % -32,5 % -28,0 % -33,2 % -31,5 % -27,1 % -27,9 % -32,3 % 

2009 36,3 % 35,2 % 33,7 % 27,2 % 25,7 % 32,2 % 29,3 % 28,2 % 63,7 % 50,2 % 68,1 % 57,0 % 

2010 26,2 % 26,0 % 26,2 % 25,7 % 25,3 % 22,5 % 24,0 % 23,1 % 30,8 % 23,9 % 31,3 % 24,8 % 

2011 2,4 % 2,7 % -4,0 % -1,1 % -2,8 % 0,3 % -1,4 % 4,5 % -6,4 % -5,3 % -6,5 % -2,4 % 

2012 13,6 % 16,7 % 19,6 % 17,1 % 20,2 % 17,8 % 19,1 % 16,5 % 31,7 % 21,7 % 28,3 % 22,0 % 

2013 53,8 % 36,7 % 44,1 % 33,0 % 44,6 % 32,8 % 45,2 % 36,7 % 47,5 % 45,6 % 56,2 % 41,2 % 

2014 4,6 % 10,8 % 4,6 % 9,6 % 5,6 % 11,6 % 7,5 % 11,3 % 11,3 % 8,1 % 9,2 % 9,2 % 
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2015 1,0 % 1,9 % -1,7 % 0,6 % -3,2 % -6,2 % 0,1 % -1,7 % 5,2 % -3,8 % 3,8 % -8,8 % 

2016 20,4 % 9,6 % 21,7 % 9,7 % 24,7 % 19,1 % 29,9 % 18,7 % 29,3 % 27,8 % 29,3 % 20,2 % 

2017 21,0 % 26,9 % 20,0 % 22,2 % 15,5 % 16,7 % 15,5 % 16,6 % 20,9 % 12,8 % 19,1 % 20,4 % 

2018 -6,6 % -4,8 % -6,4 % -6,0 % -9,6 % -12,2 % -8,5 % -9,6 % -8,6 % -14,3 % -9,9 % -16,9 % 

2019 23,8 % 34,0 % 20,8 % 30,4 % 19,1 % 27,2 % 19,2 % 28,0 % 20,5 % 22,3 % 22,4 % 25,8 % 

2020 32,8 % 24,1 % 24,2 % 24,3 % 7,1 % 2,9 % 6,0 % 9,4 % 5,3 % -4,5 % 3,4 % -1,3 % 

 

På den japanska marknaden kan man se att en liknande ändring har skett. Under 

tidsperioden 2001–2010 avkastade tillväxtportföljerna 10,9% och värdeportföljerna 

18,8% och mellan 2011 och 2020 var tillväxtportföljernas avkastning 2,8% högre (16,1% 

och 13,3%).   

Tabell 3 Japanska portföljernas årliga avkastning 

 Tillväxt Neutral Värde 

P/B små P/B stora P/E små P/E stora P/B små 
P/B 
stora P/E små 

P/E 
stora P/B små 

P/B 
stora P/E små 

P/E 
stora 

2001 -3,5 % -16,0 % -8,0 % -11,9 % -6,7 % -2,4 % 0,1 % -5,7 % -1,8 % 8,0 % 2,7 % -0,7 % 

2002 -14,1 % -13,3 % -10,8 % -13,5 % -1,9 % -5,2 % -7,2 % -8,2 % -1,0 % -3,2 % 0,1 % 3,7 % 

2003 88,7 % 41,7 % 76,9 % 45,9 % 57,7 % 61,8 % 68,9 % 40,4 % 75,6 % 65,6 % 95,1 % 67,4 % 

2004 46,8 % 16,7 % 49,2 % 22,4 % 46,5 % 25,1 % 44,5 % 23,9 % 60,9 % 46,1 % 66,2 % 36,8 % 

2005 54,3 % 35,5 % 42,1 % 30,1 % 44,2 % 35,1 % 43,1 % 33,0 % 44,6 % 35,2 % 61,5 % 40,1 % 

2006 -24,5 % -8,9 % -26,2 % -13,5 % -14,3 % 1,3 % -12,3 % -0,4 % -15,7 % -9,4 % -15,7 % -3,7 % 

2007 -16,3 % -3,4 % -12,8 % -6,8 % -9,2 % -5,4 % -9,7 % -4,8 % -8,1 % -7,9 % -7,3 % -8,9 % 

2008 -15,3 % -22,4 % -10,0 % -3,1 % -10,6 % -15,6 % -9,9 % -19,3 % -11,8 % -10,2 % -15,7 % -26,9 % 

2009 22,9 % 8,2 % 11,3 % 10,9 % 12,2 % 10,0 % 12,5 % 6,9 % 18,5 % 9,6 % 22,7 % 17,9 % 

2010 28,0 % 17,3 % 21,9 % 21,0 % 29,2 % 18,8 % 27,7 % 16,0 % 33,3 % 22,8 % 39,3 % 24,8 % 

2011 4,3 % -2,5 % 3,7 % -3,9 % 5,7 % -2,7 % 8,6 % -1,7 % 15,3 % 4,8 % 17,7 % -1,0 % 

2012 18,7 % 5,7 % 6,4 % 2,4 % 14,0 % 2,0 % 10,2 % 4,1 % 7,4 % 4,1 % 18,9 % 10,0 % 

2013 53,2 % 30,0 % 29,3 % 21,5 % 32,4 % 21,6 % 27,0 % 26,0 % 20,7 % 17,8 % 42,7 % 29,7 % 

2014 3,8 % 0,2 % 2,1 % -3,5 % 3,4 % 9,3 % 5,6 % 3,4 % 5,8 % 3,1 % 13,1 % 5,9 % 

2015 17,5 % 21,3 % 9,7 % 18,1 % 13,8 % 15,9 % 16,6 % 17,6 % 5,4 % 11,0 % 12,1 % 9,5 % 

2016 21,6 % 3,7 % 13,6 % 6,8 % 15,6 % 7,4 % 16,1 % 6,4 % 10,9 % 10,0 % 16,2 % 10,4 % 

2017 73,4 % 40,9 % 51,1 % 35,0 % 51,2 % 32,6 % 58,2 % 34,3 % 57,5 % 39,1 % 68,3 % 45,0 % 

2018 -11,3 % -11,4 % -14,2 % -10,2 % -19,6 % -18,0 % -16,7 % -15,9 % -17,2 % -16,2 % -20,1 % -18,1 % 

2019 39,3 % 26,3 % 32,1 % 20,2 % 26,9 % 16,1 % 26,0 % 18,1 % 23,2 % 15,7 % 30,2 % 20,6 % 

2020 22,4 % 26,1 % 20,0 % 20,4 % 12,5 % 3,9 % 9,8 % 7,3 % 2,2 % -5,0 % 4,4 % 0,1 % 

 

I Europa har värdeportföljernas avkastning fallit till ungefär samma nivå som 

tillväxtportföljerna under tidsperioden 2010–2020 (från 28,9% till 15,4%), men till 

skillnad från Japan och Amerika har tillväxtportföljernas avkastning inte stigit till 

samma nivå som värdeportföljernas (från 11,6% till 12,3%). Från dessa siffror kan man 

redan se varför det finns en möjlighet att värdepremiet minskat under de senaste åren 

och tillväxtinvestering möjligtvis avkastat bättre.   
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Tabell 4 Europeiska portföljernas årliga avkastning 

 Tillväxt Neutral Värde 

P/B små P/B stora P/E små P/E stora P/B små 

P/B 
stora P/E små 

P/E 
stora P/B små 

P/B 
stora P/E små 

P/E 
stora 

2001 -30,3 % -25,2 % -29,9 % -34,1 % -11,9 % -9,4 % -9,9 % -10,9 % 1,1 % 2,0 % 6,3 % 4,6 % 

2002 -14,3 % -8,9 % -18,5 % -20,7 % 20,4 % 10,5 % 29,5 % 14,8 % 3,3 % 2,4 % 3,8 % 3,8 % 

2003 62,2 % 45,5 % 61,1 % 48,2 % 66,2 % 52,4 % 69,3 % 49,0 % 83,3 % 70,9 % 81,6 % 71,6 % 

2004 36,7 % 28,1 % 20,8 % 24,6 % 38,9 % 35,1 % 42,5 % 33,8 % 46,9 % 42,3 % 57,7 % 48,0 % 

2005 19,1 % 13,1 % 14,6 % 14,9 % 21,5 % 16,5 % 19,4 % 12,7 % 18,4 % 25,0 % 25,4 % 28,7 % 

2006 47,4 % 44,5 % 38,7 % 43,3 % 50,9 % 48,5 % 46,2 % 46,8 % 63,8 % 51,9 % 77,9 % 56,5 % 

2007 12,7 % 15,4 % 19,6 % 14,5 % 20,8 % 17,1 % 14,9 % 16,6 % 31,8 % 21,1 % 35,3 % 20,3 % 

2008 -52,7 % -48,8 % -51,9 % -53,1 % -50,2 % -49,7 % -47,2 % -47,4 % -45,4 % -51,2 % -47,5 % -52,3 % 

2009 39,2 % 45,7 % 28,6 % 41,8 % 43,3 % 52,8 % 41,8 % 47,6 % 59,3 % 73,2 % 69,9 % 86,1 % 

2010 21,5 % 20,8 % 13,0 % 17,5 % 20,6 % 20,2 % 17,0 % 20,1 % 15,8 % 15,5 % 23,1 % 24,8 % 

2011 -11,9 % -11,6 % -18,9 % -20,5 % -14,6 % -17,9 % -13,8 % -14,1 % -10,6 % -18,7 % -5,9 % -13,7 % 

2012 21,2 % 28,4 % 11,0 % 19,9 % 20,7 % 22,3 % 21,1 % 26,7 % 19,7 % 22,9 % 26,6 % 28,0 % 

2013 37,0 % 29,1 % 29,1 % 27,1 % 40,8 % 36,6 % 38,9 % 32,3 % 38,4 % 39,3 % 50,6 % 45,1 % 

2014 -4,9 % -5,5 % -12,9 % -10,9 % -6,1 % -6,6 % -1,5 % -5,1 % -3,0 % -7,6 % -0,4 % -4,8 % 

2015 23,8 % 11,3 % 7,6 % 8,2 % 12,5 % 9,0 % 12,8 % 11,6 % 5,9 % 2,2 % 14,2 % 9,3 % 

2016 13,4 % -1,2 % 3,0 % 0,7 % 11,2 % 5,0 % 12,6 % 4,9 % 15,2 % 13,0 % 23,2 % 11,9 % 

2017 40,3 % 35,3 % 28,3 % 38,6 % 36,5 % 34,6 % 43,0 % 34,1 % 50,3 % 43,1 % 52,8 % 41,3 % 

2018 -14,3 % -15,1 % -15,9 % -19,3 % -14,0 % -21,2 % -14,5 % -17,7 % 2,8 % -15,8 % 4,4 % -15,5 % 

2019 28,5 % 30,8 % 16,3 % 27,1 % 19,2 % 20,2 % 20,7 % 24,6 % 15,3 % 14,9 % 21,0 % 17,4 % 

2020 45,0 % 27,1 % 36,1 % 29,4 % 29,0 % 9,7 % 25,4 % 11,1 % 28,9 % 8,0 % 35,8 % 10,6 % 

 

5.3 Faktordata 

Faktormodeller kommer att användas för att räkna ut alfa för portföljerna. Data för 

faktormodellerna är tagna från Kenneth Frenchs databibliotek. Det finns färdiga faktorer 

för amerikanska, europeiska och japanska marknaderna och dessa kommer att användas 

för att inte behöva skapa dem själv.  

5.4 Deskriptiv statistik  

I tabellerna 5, 6 och 7 presenteras portföljernas deskriptiva statistik på månads nivå. 

Endast data för värde- och tillväxtportföljerna är inkluderade eftersom de är portföljerna 

som är i fokus och kommer att undersökas och analyseras.  

Tabell 5 Deskriptiv statistik amerikanska marknaden 

 Innehavs 
period (år) 

Tillväxt Värde 
P/B små P/B stora P/E små P/E stora P/B små P/B stora P/E små P/E stora 

Medeltal 1 1,47 % 1,12 % 1,27 % 1,08 % 1,70 % 1,33 % 1,85 % 1,32 % 
3 1,28 % 0,83 % 1,24 % 0,86 % 1,47 % 1,20 % 1,38 % 1,08 % 
5 1,28 % 0,92 % 1,25 % 0,94 % 1,48 % 1,23 % 1,32 % 1,13 % 

Median 1 1,95 % 1,41 % 1,61 % 1,43 % 1,80 % 1,93 % 1,82 % 1,76 % 
3 1,51 % 1,07 % 1,56 % 1,06 % 1,40 % 1,71 % 1,45 % 1,45 % 
5 1,28 % 1,43 % 1,41 % 1,13 % 1,52 % 1,72 % 1,54 % 1,47 % 

Max. 1 20,81 % 16,10 % 19,65 % 22,05 % 48,79 % 24,93 % 49,17 % 22,36 % 
3 20,12 % 20,10 % 21,49 % 22,64 % 21,71 % 27,74 % 19,25 % 22,57 % 
5 22,46 % 18,73 % 21,69 % 21,26 % 21,71 % 26,29 % 20,17 % 23,76 % 
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Min. 1 -25,99 % -19,58 % -22,91 % -21,36 % -27,82 % -36,80 % -31,63 % -35,18 % 
3 -20,46 % -19,69 % -20,15 % -21,54 % -18,38 % -24,95 % -19,02 % -23,05 % 
5 -27,27 % -20,50 % -27,19 % -23,78 % -30,98 % -32,96 % -29,90 % -31,90 % 

Standard- 
avvikelse 

1 6,05% 5,23% 5,79% 5,79% 5,24% 6,56% 7,32% 6,30% 
3 5,73% 5,26% 5,75% 5,90% 4,87% 6,23% 5,20% 5,89% 
5 6,25% 5,60% 6,39% 6,23% 5,63% 6,81% 5,89% 6,73% 

Kurtosis 1 2,79 2,36 2,26 2,62 6,08 6,73 11,10 6,11 
3 1,74 2,78 1,55 2,72 3,31 4,54 2,71 3,62 
5 2,81 2,45 2,81 2,72 6,06 4,46 4,32 4,10 

Skevhet 1 -0,60 -0,62 -0,59 -0,51 -0,47 -0,70 0,64 -0,82 
3 -0,31 -0,39 -0,34 -0,26 -0,24 -0,16 -0,40 -0,42 
5 -0,43 -0,39 -0,50 -0,35 -0,79 -0,52 -0,62 -0,55 

Observationer 1 240 240 240 240 240 240 240 240 
3 216 216 216 216 216 216 216 216 
5 240 240 240 240 240 240 240 240 

 

På den amerikanska marknaden är avkastningen i medeltal större för värdeförtag än för 

tillväxtföretagen. Skillnaderna i avkastningarna mellan P/E och P/B portföljerna är 

mycket liten. Största skillnaden i nyckeltalen är mellan små tillväxtföretag där P/E 

portföljens avkastning är 1,27% och P/B portföljernas avkastning är 1,47% i medeltal 

med ett års innehavsperiod. Alla portföljerna med små företag har i medeltal större 

avkastning än motsvarande portfölj med stora företag.  

Tabell 6 Deskriptiv statistik europeiska marknaden 

 Innehavs 
period (år) 

Tillväxt Värde 
P/B små P/B stora P/E små P/E stora P/B små P/B stora P/E små P/E stora 

Medeltal 1 1,10 % 1,07 % 1,40 % 0,74 % 1,56 % 1,17 % 1,84 % 1,44 % 
3 0,69 % 0,70 % 1,45 % 0,48 % 1,17 % 1,00 % 11,38 % 1,15 % 
5 0,83 % 0,79 % 1,33 % 0,70 % 10,22 % 1,16 % 10,40 % 1,23 % 

Median 1 1,19 % 1,12 % 0,79 % 0,96 % 1,72 % 1,29 % 1,91 % 1,68 % 
3 0,53 % 0,36 % 0,28 % 0,27 % 1,36 % 1,23 % 1,53 % 1,20 % 
5 0,57 % 0,74 % 0,35 % 0,61 % 1,53 % 1,30 % 1,51 % 1,20 % 

Max. 1 17,27 % 16,14 % 171,12 % 18,40 % 21,58 % 25,05 % 21,00 % 24,80 % 
3 21,19 % 20,30 % 171,12 % 19,03 % 18,79 % 19,65 % 241,32 % 21,56 % 
5 19,67 % 19,53 % 165,13 % 20,21 % 215,40 % 21,38 % 215,40 % 22,81 % 

Min. 1 -25,83 % -26,48 % -25,75 % -28,08 % -24,03 % -27,34 % -25,04 % -27,18 % 
3 -24,73 % -25,93 % -26,15 % -27,31 % -24,53 % -26,39 % -25,78 % -27,81 % 
5 -25,75 % -24,15 % -25,38 % -25,22 % -24,76 % -26,34 % -26,08 % -27,20 % 

Standard- 
avvikelse 

1 5,87% 5,76% 12,46% 6,18% 5,63% 6,35% 5,67% 6,41% 
3 5,95% 5,89% 13,24% 6,58% 4,95% 5,67% 15,44% 5,90% 
5 6,32% 6,17% 12,26% 6,69% 139,09% 36,12% 193,38% 39,23% 

Kurtosis 1 2,57 2,65 144,85 2,56 2,99 3,73 3,08 3,92 
3 2,75 2,71 126,97 2,25 3,74 2,89 171,14 3,58 
5 2,35 1,87 133,91 1,87 15,46 2,95 239,25 3,24 

Skevhet 1 -0,80 -0,83 10,58 -0,79 -0,19 -0,36 -0,40 -0,54 
3 -0,45 -0,54 9,94 -0,51 -0,71 -0,67 -0,45 -0,54 
5 -0,41 -0,40 10,00 -0,38 21,16 -0,60 15,46 -0,51 

Observationer 1 240 240 240 240 240 240 240 240 
3 216 216 216 216 216 216 216 216 
5 240 240 240 240 240 240 240 240 
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På den europeiska marknaden är skillnaden mellan små och stora företags avkastning 

större än på den amerikanska marknaden. Tillväxtportföljernas avkastning är också 

lägre på europeiska marknaden än amerikanska marknaden både när man ser på 

medeltal och median. För värdeportföljerna är avkastningarna närmare amerikanska 

nivån. Även på den europeiska marknaden är värdeföretagens avkastning i medeltal 

större än tillväxtföretagens.  

Tabell 7  Deskriptiv statistik japanska marknaden 

 Innehavs 
period (år) 

Tillväxt Värde 
P/B små P/B stora P/E små P/E stora P/B små P/B stora P/E små P/E stora 

Medeltal 1 1,22 % 0,83 % 1,07 % 0,84 % 1,09 % 0,87 % 1,56 % 0,90 % 
3 1,26 % 0,51 % 0,88 % 0,71 % 1,02 % 0,89 % 1,34 % 0,83 % 
5 1,08 % 0,59 % 0,97 % 0,58 % 1,06 % 0,82 % 1,23 % 0,78 % 

Median 1 1,38 % 1,00 % 1,01 % 0,92 % 1,17 % 0,92 % 1,66 % 1,19 % 
3 0,84 % 0,63 % 0,62 % 0,69 % 0,93 % 0,79 % 1,41 % 1,21 % 
5 1,04 % 0,77 % 0,77 % 0,75 % 0,96 % 0,93 % 1,50 % 1,08 % 

Max. 1 28,48 % 15,25 % 25,97 % 16,24 % 18,67 % 18,62 % 23,69 % 18,85 % 
3 28,40 % 13,74 % 25,89 % 16,16 % 21,84 % 18,54 % 23,61 % 18,77 % 
5 19,40 % 14,90 % 19,68 % 15,93 % 22,60 % 18,84 % 24,04 % 18,01 % 

Min. 1 -18,86 % -14,04 % -16,82 % -13,48 % -13,75 % -13,57 % -13,21 % -13,79 % 
3 -12,60 % -15,25 % -13,41 % -12,76 % -12,15 % -12,65 % -11,97 % -12,91 % 
5 -17,89 % -14,89 % -16,85 % -12,89 % -14,24 % -13,54 % -14,72 % -12,98 % 

Standard- 
avvikelse 

1 6,95% 4,94% 5,46% 4,73% 4,76% 4,66% 5,35% 5,15% 
3 5,43% 4,84% 5,29% 4,60% 4,67% 4,43% 4,96% 4,80% 
5 6,21% 5,13% 5,38% 4,89% 4,76% 4,52% 5,08% 4,98% 

Kurtosis 1 1,19 0,79 1,71 0,83 1,12 1,00 1,04 0,68 
3 2,80 0,56 1,92 0,58 1,56 1,24 1,39 0,95 
5 0,62 0,38 0,86 0,47 1,60 1,12 1,39 0,47 

Skevhet 1 0,19 -0,15 0,31 0,14 0,15 0,17 0,19 -0,06 
3 0,52 -0,16 0,40 0,14 0,48 0,39 0,39 0,14 
5 0,07 -0,11 0,06 0,07 0,27 0,17 0,16 -0,09 

Observationer 1 240 240 240 240 240 240 240 240 
3 216 216 216 216 216 216 216 216 
5 240 240 240 240 240 240 240 240 

 

Den japanska marknaden följer samma mönster som europeiska och amerikanska 

marknaderna. Värdeföretagens avkastning är högre än tillväxtföretagen förutom för P/B 

portföljerna med små företag. För dem är tillväxtföretagens avkastning högre än 

värdeföretagens både mätt med medeltal och median. Portföljerna på den japanska 

marknaden är också närmare normalfördelning när man ser på kurtosis och skevhet. 

5.5 Korrelation mellan portföljavkastningarna 

Tabell 8 visar hur värdeportföljernas avkastning korrelerar med tillväxtportföljernas 

avkastning och med marknaden.  Den gröna färgen representerar värdeportföljerna och 

blåa färgen tillväxtportföljerna. 
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Tabell 8 Korrelation mellan värde- och tillväxtportföljerna 

 

Korrelationssiffrorna mellan värde-värde och tillväxt-tillväxt är inte med i tabellen 

eftersom de innehåller mycket långt samma företag och därför är också korrelationen 

naturligt mycket hög och ger inte så mycket information.   

Från tabell 8 kan man se att värdeportföljerna har en lägre korrelation med marknaden 

än tillväxtportföljerna. Tillväxtportföljerna rör sig starkare med marknaden medan 

värdeportföljernas rörelser är mindre i relation med marknaden. På amerikanska 

marknaden är korrelationen lägst (marknaden exkluderat) mellan P/E stora 

tillväxtportföljerna och P/E små värdeportföljerna (0,58). Högst är korrelationen mellan 

P/E små tillväxtportföljerna och P/E stora värdeportföljerna (0,91).  

På europeiska marknaden är korrelationen högst mellan P/E små tillväxtportföljer och 

både P/B och P/E små värdeportföljer (0,93). Lägsta korrelationen är mellan P/E små 

tillväxtportföljen och P/E stora värdeportföljen (0,85). Japanska marknadens största 

korrelation sker mellan P/E små tillväxt- och värdeportföljerna (0,96). Lägsta 

korrelationen är mellan P/B stora värde- och tillväxtportföljerna (0,77).  

USA Mkt P/B små P/B stora P/E små P/E stora Europa Mkt P/B små P/B stora P/E små P/E stora

Mkt 1 0,86 0,98 0,80 0,97 Mkt 1 0,86 0,98 0,80 0,97

P/B små 0,64 0,83 0,68 0,89 0,66 P/B små 0,64 0,90 0,90 0,93 0,91

P/B stora 0,65 0,80 0,68 0,84 0,65 P/B stora 0,65 0,86 0,90 0,87 0,89

P/E små 0,57 0,75 0,62 0,77 0,58 P/E små 0,57 0,91 0,92 0,93 0,92

P/E stora 0,73 0,87 0,77 0,91 0,75 P/E stora 0,73 0,85 0,90 0,86 0,89

Japan Mkt P/B små P/B stora P/E små P/E stora

Mkt 1 0,86 0,94 0,82 0,88

P/B små 0,75 0,92 0,79 0,95 0,87

P/B stora 0,73 0,91 0,77 0,94 0,85

P/E små 0,80 0,95 0,83 0,96 0,88

P/E stora 0,86 0,93 0,86 0,92 0,87
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6 METOD 

I detta kapitel kommer avhandlingens metod att presenteras mer ingående. Dessutom 

presenteras forskningshypoteserna. Till sist kommer modelldiagnostik att genomföras. 

Portföljerna samt hur de bildats presenterades i kapitel 5. Fokus kommer att ligga på 

värde- och tillväxtportföljerna och hur de presterar mot varandra.  För att estimera 

portföljernas alfa kommer Carharts 4-faktormodell och Fama Frenchs 5-faktormodell att 

användas. Vid estimering av alfa kommer både portföljer där man går lång i värde och 

kort i tillväxt samt endast lång antingen i värde eller tillväxt att räknas ut.  

6.1 Forskingshypoteserna  

Eftersom avhandlingens syfte är att undersöka ifall värdestrategin fortfarande presterar 

bättre än tillväxtstrategin kommer forskningshypoteserna att bildas enligt detta. Baserat 

på resultat från tidigare forskningar kan man förvänta sig att värdestrategin fortfarande 

presterar bättre över hela tidsperioden på grund av sin starka prestation vid början av 

2000 talet. Men som man kan se från portföljernas avkastningar i tabellerna 2, 3 och 4 

så kan man förvänta sig att värdepremiet åtminstone minskat under 2010-talet och att 

tillväxtstrategin möjligen presterar bättre.  

Portföljerna har delats in i P/B och P/E samt storlek och dessa faktorers inverkan på 

förväntade avkastningen kommer också att undersökas. Avkastningen för små företag 

har varit högre och förväntas vara det också i denna undersökning.  

Avhandlingen inkluderar tre marknader, USA, Europa, och Japan och 

forskningshypoteserna är de samma på alla marknader.  

6.1.1 Statistiska hypoteserna 

De statistiska hypoteserna är som följande: 

H0a: Inom respektive marknad är alfa (värde) ≤ 0 

H1a: inom respektive marknad är alfa (värde) > 0 

Alfaestimatet kommer att fås genom att använda prissättningsmodellerna och 

avkastningarna för portföljer som går endast lång i värdeföretag.  

H0b: Inom respektive marknad är alfa (tillväxt) ≤ 0 

H1b: inom respektive marknad är alfa (tillväxt) > 0 
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Alfaestimatet kommer att fås genom att använda prissättningsmodellerna och 

avkastningarna för portföljer som går endast lång i tillväxtföretag.  

H0c: inom respektive marknad är alfa (värde-tillväxt) ≤ 0 

H1c: inom respektive marknad är alfa (värde-tillväxt) > 0 

Alfaestimatet kommer att fås genom att använda prissättningsmodellerna och 

avkastningarna för portföljer som går lång i värde- och kort i tillväxtföretag.  

För att räkna ut alfa kommer Fama Frenchs 5-faktormodell och Carharts 4-faktormodell 

att användas. I varje fall är alfa den okända parametern i modellen och representerar 

riskjusterad avkastning.  

6.2 Jämförelse mellan portföljerna 

För att svara på frågorna i kapitel 1.2 så kommer portföljernas alfa att räknas ut. 

Prissättningsmodellerna som kommer att användas i avhandlingen är Fama French 5-

faktormodell och Carharts 4-faktormodell. För dessa modeller finns data färdigt 

tillgängligt för de geografiska marknaderna som valts för undersökningen. Enligt Fama 

& French (1993) klarar 3-faktormodellen bättre av att förklara genomsnittlig avkastning 

än CAPM (Capital asset pricing model), men att 3-faktormodellens förklaringsgrad inte 

är fullständig. Därför används 5-faktormodellen. Fama & French (2012) har också 

kommit fram till att momentum är stark faktor i att förklara avkastning på alla valda 

marknader förutom Japan. Japan har enligt Fama & French (2016) en stark värde effekt 

vilket motiverar användningen av värdefaktorn (HML), även om de övriga faktorerna 

inte har en stark förklaringsgrad på den japanska marknaden pga. för liten varians.  

Alfavärdena för portföljerna som bildas enligt företagstyp (värde/tillväxt), företagets 

storlek (små/stora), och marknad (USA/Europa/Japan) kommer att jämföras med 

varandra så att samma typ av portfölj jämförs sinsemellan. Jämförelsen görs på följande 

sätt:  

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora 

Portföljernas genomsnittliga avkastning (alfa) med samma färgkod jämförs med 

varandra för att se ifall värde eller tillväxtportföljerna ger högre förväntad avkastning. 

Det vill säga PB-små tillväxtportföljen jämförs med PB-små värdeportföljen osv. Detta 

görs skilt för respektive marknad.  
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Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora 

För att få svar på ifall företagsstorleken påverkar avkastningen jämförs portföljernas 

genomsnittliga avkastning enligt färgkoderna ovanför. Detta görs inom varje marknad.  

Vilken effekt marknaderna har på portföljernas avkastning får vi svar på genom att 

jämföra samma portföljer på olika marknader. Till exempel PE-stora värdeportföljerna 

jämförs med varandra på olika marknaderna.  

 Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

USA PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora 

Europa PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora 

Japan PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora PB-Små PB-Stora PE-Små PE-Stora 

Jämförelserna mellan innehavsperioderna görs på samma sätt som ovan (byt ut 

marknaden med innehavsperioderna). Samma typ av portfölj (t.ex. PB-små) jämförs 

med varandra med ett, tre och fem års innehavsperioder för att se vilken som ger högsta 

förväntade avkastningen. 

Vid uträkningen av alfa där man går lång i värde och kort i tillväxtportföljerna delas 

portföljerna inte in i stora och små enligt marknadsvärde, utan i stället är alla 

värdeföretag i en portfölj och alla tillväxtföretag i en portfölj. Detta görs på grund av att 

små företag tenderar att ge högre avkastning och därför är det inte logiskt att ta specifikt 

en kort position i små tillväxtföretag. Vad som kunde göras är att ha en lång position i 

små värdeföretag och kort i stora tillväxtföretag, men för att hålla det tydligare så delas 

portföljerna inte in enligt storlek.  

6.3 Faktormodellerna 

Faktormodellerna som kommer att användas är Carharts 4-faktormodell och Fama 

French 5-faktormodell. Modellerna ser ut som följande. 

4-Faktormodellen: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑖4𝑈𝑀𝐷𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 . 

5-faktormodellen: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑖4𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝛽𝑖5𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 . 



41 
  

Modellerna diskuteras djupare i kapitlen 3.4 och 3.5. Faktordata finns färdigt tillgängligt 

på Kenneth French databibliotek för de valda marknaderna. Den riskfria räntan som 

används är räntan på amerikanska en månads statskuldebrev.   

6.4 Modelldiagnostik 

För att data och modellerna ska ge pålitliga resultat så måste modellerna testas. 

Antaganden ska göras för: normalitet, heteroskedasticitet, autokorrelation och 

multikollinearitet. Eftersom datasamplet är såpas stort för alla modeller så görs följande 

antagen för modellernas feltermer:  

A. Feltermen i modellen följer en så kallad white noice sekvens. 

B. Feltermerna lider inte av heteroskedasticitet.  

C. Ingen autokorrelation bland feltermerna. 

Normalitet kan testas med Jarque-Bera-test, men eftersom datasamplet är så stort så 

kan man anta att punkt A uppfylls. White noice är slumpmässiga variabler som inte 

korrelerar med varandra, har ett medelvärde på noll och en ändlig/begränsad varians, 

och behöver inte vara normalfördelade.  

Heteroskedasticitet kan testas med Breush-Pagan-test och Whites-test. Testen görs för 

både 4- och 5-faktormodellerna på alla marknader. En del av modellerna lider av 

heteroskedasticitet på en eller flera av marknaderna. För att undvika möjliga problem 

till följd av heteroskedasticitet kommer Newy-West (1987) robusta standardfel att 

användas. 

För att testa för autokorrelation så används Breush-Godfrey-testet. På amerikanska 

marknaden lider både 4- och 5-faktormodellerna en aning av autokorrelation för PE 

portföljerna med stora tillväxtföretag och PB-portföljerna med stora värdeföretag. På 

japanska marknaden lider 4- och 5-faktormodellen för PE portföljen med stora 

tillväxtföretag av autokorrelation. Ingendera av modellerna lider av autokorrelation på 

den europeiska marknaden. Lika som för heteroskedasticitet så kommer Newy-West 

robusta standardfel att användas för att undvika möjliga problem till följd av 

autokorrelation.  

Multikollinearitet testas också, men eftersom faktorerna är färdigt bestämda så är det 

ingenting man kan göra ifall det uppkommer. Den allmänt accepterade gränsen för 
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multikollinearitet är för korrelation över ± 0.7–0.8. Vid test för multikollinearitet på den 

amerikanska marknaden är högsta korrelationen (0,79) mellan värdefaktorn (HML) och 

investeringsfaktorn (CMA). För övriga faktorer är korrelationen under 0,6. Samma kan 

konstateras på den europeiska marknaden där korrelationen mellan värde och 

investering är 0,8. På den japanska marknaden är korrelationen störst mellan 

lönsamhets- (RMW) och investeringsfaktorerna (-0,78), mellan värde- och 

lönsamhetsfaktorerna (-0,74), och mellan värde- och investeringsfaktorerna (0,67). 
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7 RESULTAT  

I detta kapitel presenteras resultaten från regressionerna. Kapitlet är delat in enligt 

innehavsperioden, dvs först kommer resultaten för ett års innehavsperioderna i 

kapitel 7.1, i kapitel 7.2 kommer resultaten för tre års innehavsperioderna, och i 

kapitel 7.3 kommer resultaten för fem års innehavsperioderna. Dessutom är tabellerna 

delade in enligt faktormodell som använts så att 5-faktormodellens resultat för alla 

marknader (panel A, B, C) är i en tabell, och 4-faktormodellens resultat för alla 

marknader (panel A, B, C) är i en tabell. Alfa (eller intercept) i tabellerna är på 

månadsnivå och i procent, och estimatens medelfel är inom parentes under estimaten. 

Alla avkastningar är förväntade avkastningar, och det är förväntade avkastningar som 

syftas på vid diskussionen om avkastningar i kapitlet.  

7.1 Ett års innehavsperiod  

Från tabell 9 kan man se resultaten för 5-faktormodellens resultat för både värde- och 

tillväxtportföljerna med ett års innehavsperiod. Panel A är amerikanska marknadens 

resultat, panel B europeiska, och panel C japanska marknadens resultat. För perioden 

januari 2001-december 2020 finns 240 månader och observationer.  

På amerikanska marknaden ger små företagen en högre överavkastning än stora 

företagen. Små företags överavkastning är mellan 0,486% och 1,098%, medan stora 

företagens överavkastning är mellan 0,194% och 0,449%. Värdeportföljernas 

överavkastning är också högre än tillväxtportföljernas överavkastning. 

Värdeportföljernas överavkastning är 0,355–1,098% medan tillväxtportföljernas 

överavkastning är 0,194–0,548%. Alla estimerade intercept är signifikanta på minst 10% 

nivå förutom stora PE tillväxtföretagen.  

Resultaten på europeiska marknaden i panel B följer amerikanska marknadens resultat. 

Portföljerna med små företag avkastar högre än portföljerna med stora företag, och 

värdeportföljerna avkastar i regel bättre än tillväxtportföljerna. Stora företagen avkastar 

0,139–0,384% och små företagen avkastar 0,417–0,915%. Tillväxtföretagens 

överavkastning är 0,139–0,680% medan värdeportföljernas överavkastningar är 0,212–

0,915%. Europeiska marknadens alfavärden är signifikanta på minst 10% nivå förutom 

PE tillväxtportföljerna.  
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Tabell 9 5-faktormodellens resultat (1 år lång, 240 månader/observationer) 

Panel A: 
USA 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,548*** 

(0,154) 
0,233* 
(0,139) 

0,486*** 
(0,136) 

0,194 
(0,162) 

1,017*** 
(0,182) 

0,449** 
(0,201) 

1,098*** 
(0,348) 

0,355** 
(0,178) 

Mkt-Rf 0,924*** 
(0,038) 

0,982*** 
(0,034) 

0,865*** 
(0,034) 

1,012*** 
(0,040) 

0,681*** 
(0,045) 

0,981*** 
(0,050) 

0,868*** 
(0,086) 

1,027*** 
(0,044) 

SMB 0,996*** 
(0,070) 

0,382*** 
(0,063) 

0,947*** 
(0,062) 

0,535*** 
(0,074) 

0,888*** 
(0,083) 

0,911*** 
(0,091) 

0,807*** 
(0,158) 

0,814*** 
(0,081) 

HML -0,126 
(0,077) 

-0,128* 
(0,069) 

-0,013 
(0,068) 

-0,142* 
(0,081) 

0,304*** 
(0,090) 

0,477*** 
(0,100) 

0,511*** 
(0,174) 

0,411*** 
(0,089) 

RMW 0,082 
(0,084) 

0,215*** 
(0,075) 

-0,150** 
(0,074) 

0,040 
(0,088) 

0,040 
(0,098) 

0,063 
(0,109) 

0,035 
(0,189) 

0,295*** 
(0,097) 

CMA -0,146 
(0,098) 

-0,115 
(0,088) 

-0,070 
(0,086) 

-0,076 
(0,103) 

-0,038 
(0,115) 

-0,116 
(0,128) 

-0,178 
(0,222) 

-0,261** 
(0,113) 

Justerad R2 0,86 0,84 0,88 0,83 0,74 0,80 0,52 0,83 
 

Panel B: 
Europa 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,417*** 

(0,120) 
0,337*** 
(0,103) 

0,680 
(0,771) 

0,139 
(0,106) 

0,797*** 
(0,184) 

0,212* 
(0,115) 

0,915*** 
(0,135) 

0,384*** 
(0,116) 

Mkt-Rf 0,988*** 
(0,026) 

1,046*** 
(0,023) 

0,913*** 
(0,169) 

1,075*** 
(0,023) 

0,811*** 
(0,040) 

1,031*** 
(0,025) 

0,898*** 
(0,030) 

1,040*** 
(0,025) 

SMB 0,871*** 
(0,060) 

0,503*** 
(0,052) 

1,190*** 
(0,385) 

0,594*** 
(0,053) 

0,699*** 
(0,092) 

0,735*** 
(0,058) 

0,843*** 
(0,067) 

0,788*** 
(0,058) 

HML -0,278*** 
(0,071) 

-0,272*** 
(0,061) 

0,126 
(0,458) 

-0,316*** 
(0,063) 

0,366*** 
(0,109) 

0,462*** 
(0,069) 

0,359*** 
(0,080) 

0,540*** 
(0,069) 

RMW -0,268*** 
(0,088) 

0,036 
(0,076) 

-0,460 
(0,566) 

-0,380*** 
(0,078) 

0,027 
(0,135) 

0,164* 
(0,085) 

0,231** 
(0,099) 

0,390*** 
(0,085) 

CMA -0,192** 
(0,093) 

-0,129 
(0,080) 

-0,198 
(0,600) 

-0,175** 
(0,082) 

-0,178 
(0,143) 

-0,135 
(0,090) 

-0,123 
(0,105) 

-0,291*** 
(0,090) 

Justerad R2 0,91 0,93 0,41 0,94 0,78 0,93 0,88 0,93 
 

Panel C: 
Japan 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,397* 

(0,206) 
0,350*** 
(0,119) 

0,279** 
(0,136) 

0,290** 
(0,125) 

0,339*** 
(0,120) 

0,148 
(0,106) 

0,712*** 
(0,121) 

0,195 
(0,121) 

Mkt-Rf 1,169*** 
(0,047) 

0,954*** 
(0,027) 

0,958*** 
(0,031) 

0,927*** 
(0,029) 

0,903*** 
(0,028) 

0,932*** 
(0,024) 

1,012*** 
(0,028) 

1,042*** 
(0,028) 

SMB 1,046*** 
(0,081) 

0,286*** 
(0,046) 

1,060*** 
(0,053) 

0,433*** 
(0,049) 

0,841*** 
(0,047) 

0,704*** 
(0,041) 

0,997*** 
(0,047) 

0,633*** 
(0,047) 

HML -0,298*** 
(0,101) 

-0,386*** 
(0,058) 

-0,129* 
(0,066) 

-0,240*** 
(0,061) 

0,203*** 
(0,059) 

0,407*** 
(0,052) 

0,180***’ 
(0,059) 

0,288*** 
(0,059) 

RMW 0,302* 
(0,169) 

0,125 
(0,098) 

0,012 
(0,111) 

0,016 
(0,103) 

0,105 
(0,099) 

0,002 
(0,087) 

0,171* 
(0,100) 

0,069 
(0,099) 

CMA -0,159 0,350* 0,279 0,290*** 0,029 -0,062 0,010 -0,145* 
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(0,132) (0,076) (0,087) (0,081) (0,077) (0,068) (0,078) (0,078) 
Justerad R2 0,80 0,87 0,86 0,84 0,86 0,88 0,88 0,87 

Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 

Resultaten på från japanska marknaden skiljer sig från amerikanska och europeiska 

marknadernas resultat. Endast PE små värdeportföljen ger en högre överavkastning 

jämfört med tillväxtportföljen och i tillväxtportföljerna avkastar stora företagen och små 

företagen nästan lika. Värdeportföljernas överavkastning är mellan 0,148% och 0,712%, 

och tillväxtportföljernas överavkastningar är mellan 0,279% och 0,397%. Stora 

företagens överavkastningar är mellan 0,148% och 0,350%, medan små företagens 

överavkastningar är mellan 0,279% och 0,712%. Endast stora PB och PE 

värdeportföljens alfa är osignifikant på till och med 10% nivå.  

Vid jämförelse mellan marknaderna ger amerikanska marknaden högsta 

överavkastningen för värdeföretag, och japanska marknaden ger den lägsta 

överavkastningen för värdeföretag. Vid jämförelse av tillväxtföretagen beror resultaten 

på vilken typ av portfölj man ser på. Stora tillväxtföretagen avkastar bättre på japanska 

marknaden (0,350% och 0,290%), små PB företag avkastar bäst på amerikanska 

marknaden (0,548%), och små PE företag avkastar bäst på europeiska marknaden 

(0,680%).  

Tabell 10 4-faktormodellens resultat (1 år lång) 

Panel A: 
USA 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,582*** 

(0,149) 
0,311** 
(0,136) 

0,454*** 
(0,129) 

0,206 
(0,157) 

1,106*** 
(0,170) 

0,587*** 
(0,182) 

1,146*** 
(0,334) 

0,534*** 
(0,170) 

Mkt-Rf 0,905*** 
(0,038) 

0,960*** 
(0,035) 

0,852*** 
(0,033) 

1,005*** 
(0,040) 

0,622*** 
(0,044) 

0,886*** 
(0,046) 

0,825*** 
(0,085) 

0,936*** 
(0,043) 

SMB 0,995*** 
(0,068) 

0,357*** 
(0,062) 

0,975*** 
(0,059) 

0,535*** 
(0,072) 

0,879*** 
(0,078) 

0,902*** 
(0,083) 

0,813*** 
(0,153) 

0,784*** 
(0,078) 

HML -0,197*** 
(0,052) 

-0,161*** 
(0,047) 

-0,076* 
(0,045) 

-0,179*** 
(0,054) 

0,289*** 
(0,059) 

0,422*** 
(0,063) 

0,416*** 
(0,116) 

0,308*** 
(0,059) 

UMD -0,051 
(0,036) 

-0,002 
(0,033) 

-0,104 
(0,031) 

-0,019 
(0,038) 

-0,147*** 
(0,041) 

-0,251*** 
(0,044) 

-0,135* 
(0,081) 

-0,183*** 
(0,041) 

Justerad R2 0,86 0,84 0,89 0,83 0,76 0,82 0,52 0,83 
 

Panel B: 
Europa 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,316*** 

(0,121) 
0,341*** 
(0,102) 

0,647 
(0,760) 

0,068 
(0,107) 

0,904*** 
(0,179) 

0,435 
(0,108) 

1,008*** 
(0,135) 

0,649*** 
(0,116) 

Mkt-Rf 1,022*** 1,058*** 0,910*** 1,088*** 0,792*** 0,977 0,892*** 1,000*** 
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(0,025) (0,022) (0,160) (0,023) (0,038) (0,023) (0,028) (0,024) 
SMB 0,886*** 

(0,060) 
0,521*** 
(0,051) 

1,218*** 
(0,378) 

0,612*** 
(0,053) 

0,741*** 
(0,089) 

0,788 
(0,054) 

0,872*** 
(0,067) 

0,867*** 
(0,058) 

HML -0,287*** 
(0,048 

-0,345*** 
(0,041) 

0,150 
(0,302) 

-0,294*** 
(0,043) 

0,253*** 
(0,071) 

0,315 
(0,043) 

0,224*** 
(0,053) 

0,252*** 
(0,046) 

UMD -0,040 
(0,032) 

-0,009 
(0,027) 

-0,177 
(0,199) 

-0,108*** 
(0,028) 

-0,114** 
(0,047) 

-0,162 
(0,028) 

-0,015 
(0,035) 

-0,138*** 
(0,030) 

Justerad R2 0,91 0,93 0,41 0,94 0,78 0,94 0,88 0,93 
 

Panel C: 
Japan 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,442** 

(0,206) 
0,375*** 
(0,116) 

0,284** 
(0,134) 

0,301** 
(0,126) 

0,358*** 
(0,117) 

0,147 
(0,103) 

0,741*** 
(0,120) 

0,201* 
(0,120) 

Mkt-Rf 1,157*** 
(0,047) 

0,955*** 
(0,026) 

0,950*** 
(0,031) 

0,922*** 
(0,029) 

0,885*** 
(0,027) 

0,924*** 
(0,023) 

0,997*** 
(0,027) 

1,037*** 
(0,027) 

SMB 1,064*** 
(0,085) 

0,248*** 
(0,048) 

1,078*** 
(0,055) 

0,418*** 
(0,052) 

0,889*** 
(0,048) 

0,741*** 
(0,043) 

1,027*** 
(0,050) 

0,658*** 
(0,050) 

HML -0,471*** 
(0,076) 

-0,373*** 
(0,043) 

-0,101** 
(0,049) 

-0,146*** 
(0,046) 

0,172*** 
(0,043) 

0,378*** 
(0,038) 

0,120*** 
(0,044) 

0,203*** 
(0,044) 

UMD -0,065 
(0,060) 

0,103*** 
(0,034) 

-0,029 
(0,039) 

0,067* 
(0,037) 

-0,107*** 
(0,034) 

-0,093*** 
(0,030) 

-0,069** 
(0,035) 

-0,078** 
(0,035) 

Justerad R2 0,80 0,87 0,86 0,84 0,86 0,89 0,88 0,87 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 

I tabell 10 presenteras resultaten för 4-faktormodellen med ett års innehavsperiod. På 

japanska marknaden skiljer sig resultaten mellan faktormodellerna inte märkvärdigt 

mycket. Däremot ger 4-faktormodellen högre överavkastningar för värdeföretagen på 

europeiska och amerikanska marknaderna. Förklaringsgraden (justerad R2) förändras 

inte för portföljerna mellan faktormodellerna.  

Vad 4-faktormodellen visar, vilket 5-faktormodellen inte gör, är ifall alfavärdet förklaras 

av momentumfaktorn. För de flesta portföljerna är mometumfaktorn negativ, vilket 

tyder på att överavkastningen förklaras av att portföljerna består av aktier som presterat 

sämre under det senaste året. Koefficienterna är dock mycket låga och speciellt för 

tillväxtportföljerna osignifikanta på alla marknader. På amerikanska marknaden ser 

momentum ut att ha större inverkan bland värdeföretag än på de andra marknaderna.  

Tabell 11 4- och 5-faktormodellens resultat (1 år värde-tillväxt) 

Panel A: 
USA 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa 0,343** 

(0,137) 
0,386* 
(0,196) 

0,400*** 
(0,124) 

0,510*** 
(0,189) 

Mkt-Rf -0,122*** 0,009 -0,179*** -0,048 
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(0,034) (0,048) (0,032) (0,048) 
SMB 0,211*** 

(0,062) 
0,070 
(0,089) 

0,215*** 
(0,057) 

0,044 
(0,087) 

HML 0,517*** 
(0,068) 

0,538*** 
(0,098) 

0,534*** 
(0,043) 

0,489*** 
(0,066) 

RMW -0,097 
(0,074) 

0,220** 
(0,106)  

 

CMA 0,053 
(0,087) 

-0,146 
(0,125)  

 

UMD  
 

-0,173*** 
(0,030) 

-0,097** 
(0,046) 

Justerad R2 0,45 0,21 0,51 0,21 
 

Panel B: 
Europa 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa 0,128 

(0,132) 
0,240 
(0,403) 

0,341*** 
(0,128) 

0,471 
(0,401) 

Mkt-Rf -0,096*** 
(0,029) 

-0,025 
(0,088) 

-0,155*** 
(0,027) 

-0,053 
(0,084) 

SMB 0,030 
(0,066) 

-0,076 
(0,201) 

0,061 
(0,064) 

-0,045 
(0,200) 

HML 0,689*** 
(0,078) 

0,545** 
(0,239) 

0,600*** 
(0,051) 

0,310* 
(0,159) 

RMW 0,212** 
(0,096) 

0,730** 
(0,295)   

CMA 0,004 
(0,102) 

-0,021 
(0,313)   

UMD  
 

-0,114*** 
(0,033) 

0,066 
(0,105) 

Justerad R2 0,39 0,02 0,41 0,00 
 

Panel C: 
Japan 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa -0,130 

(0,128) 
0,169 
(0,130) 

-0,156 
(0,124) 

0,179 
(0,130) 

Mkt-Rf -0,144*** 
(0,029) 

0,085*** 
(0,030) 

-0,152*** 
(0,028) 

0,081*** 
(0,030) 

SMB 0,106** 
(0,050) 

0,068 
(0,051) 

0,159*** 
(0,051) 

0,094* 
(0,054) 

HML 0,647*** 
(0,063) 

0,419*** 
(0,064) 

0,697*** 
(0,046) 

0,285*** 
(0,048) 

RMW -0,160 
(0,105) 

0,106 
(0,107)   

CMA -0,003 
(0,082) 

-0,235*** 
(0,084)   

UMD  
 

-0,119*** 
(0,036) 

-0,092** 
(0,038) 

Justerad R2 0,55 0,17 0,57 0,15 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 
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Till sist har det undersökts hur överavkastningen påverkas ifall man går lång i 

värdeportfljerna och kort i tillväxtportföljerna. Detta presenteras i tabell 11. Ett positivt 

alfa betyder att värdeportföljerna avkastar bättre än tillväxtportföljerna, och ett negativt 

alfavärde betyder att tillväxtportföljerna avkastar bättre än värdeportrföljerna.  

På amerikanska och europeiska marknaderna är alla alfavärden positiva, men på 

japanska marknaden är PB portföljerna negativa. Detta betyder att ifall man använder 

PB-talet för att dela in företagen i värde och tillväxt så ger tillväxtföretagen en högre 

överavkastning. Eftersom värdeportföljerna gav en högre överavkastning än 

tillväxtportföljerna då man går endast lång i värde eller tillväxt, så är det inte 

överraskande att resultaten i panel A och B i tabell 11 är positiva. Överavkastningarna är 

inte lika höga som i tabellerna 9 och 10 vilket betyder att korta positionen inte är lönsam 

i denna situation.  

Vad som är viktigt att lägga märke på i dessa resultat är de låga förklarinfsgraderna. 

Speciellt för PE-portföljerna är justerade R2 värdena mycket låga. Dessutom är 

alfavärdena endast signifikanta på amerikanska marknaden och för en portfölj på 

europeiska marknaden. Många av regressionskoefficienterna är däremot signifikanta.  

7.2 Tre års innehavsperiod 

Till nästa i tabellerna 12–14 presenteras resultaten då man investerar i portföljerna i tre 

år varefter portföljen bildas på nytt. För perioden 2001–2018 finns 216 månader och 

observationer.  

Från panel A i tabell 12 ser man att värdeportföljerna ger en högre överavkastning än 

tillväxtportföljerna. Också små företag ger en högre överavkastning än stora företag. 

Tillväxtportföljerna ger en överavkastning på 0,200–0,665% medan värdeportföljernas 

överavkastning är 0,337–1,021%. Portföljerna med små förtag ger en överavkastning på 

0,635–1,021% och portföljerna med stora företag överavkastar 0,200–0,515%. 

Estimerade intercepten är signifikanta på åtminstone 10% nivå förutom för stora 

tillväxtföretag.  

Panel B i tabell 12 visar att resultaten på europeiska marknaden avviker från 

amerikanska marknaden med tre års innehavsperiod. Endast PB-värdeportföljen med 

små företag ger en högre överavkastning än motsvarande tillväxtportfölj. Båda 

portföljerna med stora tillväxtföretag och PE-portföljen med små tillväxtföretag avkastar 

högre än motsvarande värdeportföljer. Avkastningarna är också signifikanta på minst 10 
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% nivå, förutom för PE-portföljen med små tillväxtföretag. Små företagens 

överavkastningar är 0,356–0,873% och stora företagens 0,211–0,434%. 

Tillväxtportföljernas överavkastning är 0,349–0,873%, medan värdeportföljernas 

överavkastning är 0,211–0,567%.  

Tabell 12 5-faktormodellens resultat (3 år lång, 216 månader/observationer) 

Panel A: 
USA 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,635*** 

(0,157) 
0,200 
(0,164) 

0,665*** 
(0,154) 

0,245 
(0,188) 

1,021*** 
(0,180) 

0,515** 
(0,219) 

0,839*** 
(0,163) 

0,377* 
(0,198) 

Mkt-Rf 0,938*** 
(0,042) 

1,039*** 
(0,044) 

0,890*** 
(0,042) 

1,067*** 
(0,051) 

0,675*** 
(0,049) 

0,957*** 
(0,059) 

0,791*** 
(0,044) 

1,003*** 
(0,054) 

SMB 0,866*** 
(0,071) 

0,292*** 
(0,074) 

0,922*** 
(0,070) 

0,456*** 
(0,085) 

0,761*** 
(0,082) 

0,831*** 
(0,099) 

0,806*** 
(0,074) 

0,668*** 
(0,090) 

HML -0,075 
(0,080) 

-0,090 
(0,084) 

-0,015 
(0,079) 

-0,122 
(0,096) 

0,295*** 
(0,092) 

0,575*** 
(0,112) 

0,332*** 
(0,084) 

0,486*** 
(0,101) 

RMW -0,126 
(0,086) 

0,034 
(0,090) 

-0,284*** 
(0,084) 

-0,150 
(0,103) 

-0,202** 
(0,099) 

-0,146 
(0,120) 

-0,150* 
(0,090) 

-0,002 
(0,109) 

CMA -0,140 
(0,098) 

-0,057 
(0,102) 

-0,117 
(0,096) 

-0,092 
(0,117) 

-0,137 
(0,112) 

-0,256* 
(0,136) 

-0,223** 
(0,102) 

-0,297** 
(0,123) 

Justerad R2 0,86 0,81 0,86 0,80 0,74 0,76 0,81 0,78 
 

Panel B: 
Europa 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,356** 

(0,140) 
0,434*** 
(0,135) 

0,873 
(0,888) 

0,349** 
(0,152) 

0,480*** 
(0,149) 

0,211* 
(0,110) 

0,567*** 
(0,148) 

0,301** 
(0,116) 

Mkt-Rf 0,979*** 
(0,031) 

1,031*** 
(0,030) 

0,931*** 
(0,195) 

1,093*** 
(0,033) 

0,803*** 
(0,033) 

0,981*** 
(0,024) 

0,817*** 
(0,033) 

1,027*** 
(0,026) 

SMB 0,820*** 
(0,069) 

0,302*** 
(0,066) 

1,357*** 
(0,433) 

0,454*** 
(0,074) 

0,699*** 
(0,073) 

0,693*** 
(0,053) 

0,771*** 
(0,072) 

0,700*** 
(0,057) 

HML -0,252*** 
(0,083) 

-0,330*** 
(0,080) 

0,209 
(0,528) 

-0,476*** 
(0,090) 

0,356*** 
(0,089) 

0,372*** 
(0,065) 

0,449*** 
(0,088) 

0,418*** 
(0,069) 

RMW -0,508*** 
(0,100) 

-0,349*** 
(0,097) 

-0,567 
(0,635) 

-0,841*** 
(0,109) 

0,158 
(0,107) 

0,113 
(0,078) 

0,306*** 
(0,106) 

0,269*** 
(0,083) 

CMA -0,255** 
(0,104) 

-0,163 
(0,100) 

-0,370 
(0,660) 

-0,147 
(0,113) 

-0,014 
(0,111) 

0,014 
(0,081) 

-0,033 
(0,110) 

-0,119 
(0,086) 

Justerad R2 0,90 0,91 0,40 0,90 0,84 0,93 0,85 0,93 
 

Panel C: 
Japan 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,721*** 

(0,201) 
0,278** 
(0,124) 

0,218 
(0,141) 

0,307** 
(0,126) 

0,316*** 
(0,121) 

0,219** 
(0,108) 

0,636*** 
(0,121) 

0,235** 
(0,109) 

Mkt-Rf 0,856*** 
(0,046) 

0,976*** 
(0,028) 

0,994*** 
(0,032) 

0,928*** 
(0,029) 

0,875*** 
(0,027) 

0,866*** 
(0,025) 

0,914*** 
(0,028) 

0,977*** 
(0,025) 

SMB 0,938*** 
(0,077) 

0,133*** 
(0,047) 

0,916*** 
(0,054) 

0,405*** 
(0,048) 

0,917*** 
(0,046) 

0,753*** 
(0,042) 

1,003*** 
(0,046) 

0,658*** 
(0,042) 



50 
  

HML -0,424*** 
(0,098) 

-0,255*** 
(0,060) 

-0,047 
(0,069) 

-0,154** 
(0,061) 

0,185*** 
(0,059) 

0,349*** 
(0,053) 

0,098* 
(0,059) 

0,271*** 
(0,053) 

RMW -0,065 
(0,161) 

0,212** 
(0,097) 

0,048 
(0,113) 

0,012 
(0,102) 

0,026 
(0,097) 

-0,101 
(0,087) 

0,017 
(0,097) 

0,044 
(0,088) 

CMA 0,399*** 
(0,124) 

0,073 
(0,077) 

0,139 
(0,087) 

0,190** 
(0,078) 

0,079 
(0,075) 

0,018 
(0,067) 

-0,019 
(0,075) 

-0,176*** 
(0,068) 

Justerad R2 0,73 0,87 0,86 0,85 0,87 0,88 0,88 0,90 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 

I tabell 12 panel C presenteras japanska marknadens resultat för tre års innehavsperiod. 

Även på japanska marknaden avkastar de flesta tillväxtportföljer bättre än motsvarande 

värdeportfölj. Endast PE-värdeportföljen med små företag avkastar bättre än sin 

motsvarande tillväxtportfölj. Lika som på andra marknader så avkastar små företag 

bättre än stora företag också på japanska marknaden, förutom stora PE-

tillväxtportföljen som avkastar bättre än små PE-tillväxtföretag. Portföljernas 

överavkastningar med små företag är 0,218–0,721%, och för stora företagen är 

överavkastningen 0,219–0,307%. Tillväxtportföljernas överavkastning är 0,218–

0,721%, och värdeportföljernas överavkastning är 0,219–0,636%. Alla estimerade 

intercept är signifikanta på 5% nivå förutom små PE-tillväxtportföljen som inte är 

signifikant.  

Värdeportföljerna ger största överavkastningen på amerikanska marknaden (0,377–

1,021%). Av tillväxtportföljerna ger europeiska marknaden största överavkastningen för 

PE-portföljerna (0,873% och 0,349%) och för stora PB-portföljerna (0,434%), medan 

små PB-portföljen ger största överavkastningen på japanska marknaden (0,721%).  

Tabell 13 4-faktormodellens resultat (3 år lång) 

Panel A: 
USA 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,630*** 

(0,142) 
0,280* 
(0,150) 

0,600*** 
(0,139) 

0,243 
(0,172) 

0,989*** 
(0,165) 

0,538*** 
(0,191) 

0,820*** 
(0,147) 

0,442** 
(0,174) 

Mkt-Rf 0,901*** 
(0,038) 

0,969*** 
(0,040) 

0,872*** 
(0,037) 

1,026*** 
(0,046) 

0,644*** 
(0,044) 

0,879*** 
(0,051) 

0,754*** 
(0,039) 

0,917*** 
(0,047) 

SMB 0,902*** 
(0,065) 

0,296*** 
(0,069) 

0,981*** 
(0,064) 

0,492*** 
(0,079) 

0,809*** 
(0,076) 

0,883*** 
(0,088) 

0,852*** 
(0,067) 

0,699*** 
(0,080) 

HML -0,160*** 
(0,051) 

-0,102* 
(0,053) 

-0,110** 
(0,050) 

-0,182*** 
(0,062) 

0,201*** 
(0,059) 

0,431*** 
(0,068) 

0,196*** 
(0,052) 

0,336*** 
(0,062) 

UMD -0,187*** 
(0,034) 

-0,168*** 
(0,036) 

-0,210*** 
(0,033) 

-0,197*** 
(0,041) 

-0,207*** 
(0,039) 

-0,324*** 
(0,045) 

-0,219*** 
(0,035) 

-0,284*** 
(0,042) 

Justerad R2 0,87 0,83 0,88 0,82 0,76 0,81 0,83 0,82 
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Panel B: 
Europa 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,360*** 

(0,125) 
0,473*** 
(0,121) 

0,888 
(0,854) 

0,243* 
(0,145) 

0,588*** 
(0,144) 

0,344*** 
(0,105) 

0,702*** 
(0,145) 

0,510*** 
(0,112) 

Mkt-Rf 0,957*** 
(0,026) 

1,002*** 
(0,025) 

0,910*** 
(0,180) 

1,077*** 
(0,031) 

0,777*** 
(0,030) 

0,941*** 
(0,022) 

0,795*** 
(0,031) 

0,982*** 
(0,024) 

SMB 0,877*** 
(0,062) 

0,344*** 
(0,060) 

1,434*** 
(0,426) 

0,493*** 
(0,072) 

0,710*** 
(0,072) 

0,705*** 
(0,052) 

0,783*** 
(0,072) 

0,736*** 
(0,056) 

HML -0,203*** 
(0,053) 

-0,292*** 
(0,051) 

0,224 
(0,360) 

-0,263*** 
(0,061) 

0,293*** 
(0,061) 

0,336*** 
(0,044) 

0,327*** 
(0,061) 

0,265*** 
(0,047) 

UMD -0,286*** 
(0,032) 

-0,229*** 
(0,031) 

-0,347 
(0,222) 

-0,312*** 
(0,038) 

-0,033 
(0,037) 

-0,072*** 
(0,027) 

0,004 
(0,038) 

-0,100*** 
(0,029) 

Justerad R2 0,92 0,92 0,41 0,91 0,84 0,94 0,84 0,93 
 

Panel C: 
Japan 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,749*** 

(0,201) 
0,314** 
(0,124) 

0,229 
(0,140) 

0,320** 
(0,127) 

0,320*** 
(0,119) 

0,199* 
(0,107) 

0,637*** 
(0,120) 

0,222** 
(0,107) 

Mkt-Rf 0,855*** 
(0,045) 

0,962*** 
(0,028) 

0,983*** 
(0,031) 

0,920*** 
(0,028) 

0,868*** 
(0,027) 

0,866*** 
(0,024) 

0,914*** 
(0,027) 

0,974*** 
(0,024) 

SMB 0,884*** 
(0,082) 

0,142*** 
(0,051) 

0,948*** 
(0,057) 

0,415*** 
(0,052) 

0,945*** 
(0,049) 

0,783*** 
(0,044) 

1,001*** 
(0,049) 

0,702*** 
(0,044) 

HML -0,250*** 
(0,075) 

-0,302*** 
(0,046) 

-0,011 
(0,052) 

-0,086* 
(0,047) 

0,206*** 
(0,045) 

0,393*** 
(0,040) 

0,084* 
(0,045) 

0,191*** 
(0,040) 

UMD 0,155*** 
(0,057) 

-0,006 
(0,035) 

-0,041 
(0,040) 

0,002 
(0,036) 

-0,046 
(0,034) 

-0,058* 
(0,031) 

0,002 
(0,034) 

-0,109*** 
(0,031) 

Justerad R2 0,72 0,87 0,86 0,85 0,87 0,88 0,88 0,90 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 

Förklaringsgraderna på amerikanska marknaden stiger lite då man använder 4-

faktormodellen (tabell 13, panel A). Intercepten är lika som i 5-faktormodellen på 

amerikanska marknaden. På europeiska marknaden (panel B) ger 4-faktormodellen 

högre överavkastningar, speciellt för värdeportföljerna. Signifikansnivån är också lika 

eller högre för 4-faktormodellen på europeiska marknaden. På japanska marknaden ger 

båda modellerna liknande resultat.  

Från tabell 14 kan man läsa hur lång position i värdeportföljerna och kort position i 

tillväxtportföljerna presterar på tre års period. På amerikanska marknaden (panel A) ger 

både PE-och PB-portföljerna positiva överavkastningar, men som man kan se från 

tabellerna 12 och 13 så ger endast en lång position i antingen tillväxt eller värde en högre 

överavkastning än om man går lång och kort.  

I panel B i tabell 14 ser man att avkastningen blir negativ med 5-faktormodellen och 

nästan noll med 4-faktormodellen ifall man går lång i värde och kort i tillväxt på 
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europeiska marknaden. Europeiska marknaden ger också högre överavkastningar ifall 

man går endast lång i vilken som helst värde eller tillväxtportfölj än att gå både lång och 

kort.  

Tabell 14 4- och 5-faktormodellens resultat (3 år värde-tillväxt) 

Panel A: 
USA 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa 0,351*** 

(0,129) 
0,153 
(0,109) 

0,309** 
(0,123) 

0,210** 
(0,106) 

Mkt-Rf -0,172*** 
(0,035) 

-0,082*** 
(0,029) 

-0,173*** 
(0,033) 

-0,114*** 
(0,028) 

SMB 0,217*** 
(0,059) 

0,048 
(0,049) 

0,247*** 
(0,056) 

0,039 
(0,049) 

HML 0,517*** 
(0,066) 

0,478*** 
(0,056) 

0,447*** 
(0,044) 

0,412*** 
(0,038) 

RMW -0,127* 
(0,071) 

0,141** 
(0,060)   

CMA -0,098 
(0,080) 

-0,155** 
(0,068)   

UMD 
  

-0,088*** 
(0,029) 

-0,048* 
(0,025) 

Justerad R2 0,43 0,43 0,45 0,41 
 

Panel B: 
Europa 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa -0,050 

(0,125) 
-0,178 
(0,459) 

0,049 
(0,121) 

0,041 
(0,447) 

Mkt-Rf -0,113*** 
(0,027) 

-0,090 
(0,101) 

-0,121*** 
(0,026) 

-0,105 
(0,094) 

SMB 0,135** 
(0,061) 

-0,170 
(0,224) 

0,097 
(0,061) 

-0,204 
(0,223) 

HML 0,655*** 
(0,074) 

0,567** 
(0,273) 

0,562*** 
(0,051) 

0,316* 
(0,188) 

RMW 0,563*** 
(0,089) 

0,992*** 
(0,329)   

CMA 0,209** 
(0,093) 

0,183 
(0,341)   

UMD  
 

0,205*** 
(0,032) 

0,282** 
(0,116) 

Justerad R2 0,50 0,05 0,49 0,04 
 

Panel C: 
Japan 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa -0,232* 

(0,135) 
0,173 
(0,110) 

0,155** 
(0,132) 

-0,272 
(0,113) 

Mkt-Rf -0,045 -0,016 -0,008 -0,041 
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(0,031) (0,025) (0,030) (0,025) 
SMB 0,300*** 

(0,052) 
0,170*** 
(0,042) 

0,170*** 
(0,054) 

0,351*** 
(0,046) 

HML 0,606*** 
(0,066) 

0,285*** 
(0,054) 

0,186*** 
(0,049) 

0,578*** 
(0,042) 

RMW -0,111 
(0,109) 

0,000 
(0,088)   

CMA -0,188** 
(0,084) 

-0,262*** 
(0,068)   

UMD  
 

-0,030*** 
(0,038) 

-0,126 
(0,032) 

Justerad R2 0,43 0,17 0,45 0,11 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 

På japanska marknaden (panel C) ser man hur faktormodellerna ger olika 

överavkastningar för portföljerna. Enligt 5-faktormodellen ger PB-portföljerna negativ 

avkastning och PE-portföljerna positiv överavkastning med lång-kort metoden. Däremot 

ger 4-faktormodellen motsatta värden, negativ avkastning för PE-portföljerna och 

positiv avkastning för PB-portföljerna. Lika som på amerikanska och europeiska 

marknaderna så ger lång-kort strategin lägre avkastningar än om man går endast lång i 

tillväxt eller värdeportföljerna.  

7.3 Fem års innehavsperiod 

Resultaten för fem års innehavsperioderna presenteras i tabellerna 15–17. Från tabell 15 

panel A ser man att portföljerna med små företag avkastar bättre en portföljerna med 

stora företag, och att värdeportföljerna avkastar bättre än tillväxtportföljerna på 

amerikanska marknaden. Tillväxtportföljernas överavkastning är 0,174–0,539% och 

värdeportföljernas överavkastningar är 0,306–0,943%. Portföljerna med små företag 

avkastar 0,498–0,943% medan portföljerna med stora företag avkastar 0,174–0,479%.  

På europeiska marknaden (panel B) kan man se samma effekt som på amerikanska 

marknaden men med mindre skillnader. Portföljerna med små företag och 

värdeportföljerna ger den högsta överavkastningen. Tillväxtportföljerna avkastar 0,275–

0,711%, och värdeportföljerna avkastar 0,368–0,740%. Portföljerna med små företag ger 

en överavkastning på 0,297–0,740%, medan portföljerna med stora företag avkastar 

0,275–0,377%.  

Tabell 15 5-faktormodellens resultat (5 år lång, 240 månader/observationer) 

Panel A: 
USA 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
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Alfa 0,498*** 
(0,156) 

0,174 
(0,146) 

0,539*** 
(0,150) 

0,201 
(0,172) 

0,943*** 
(0,178) 

0,479** 
(0,194) 

0,720*** 
(0,161) 

0,306* 
(0,181) 

Mkt-Rf 0,977*** 
(0,039) 

1,051*** 
(0,036) 

0,968*** 
(0,037) 

1,085*** 
(0,043) 

0,744*** 
(0,044) 

1,044*** 
(0,048) 

0,822*** 
(0,040) 

1,114*** 
(0,045) 

SMB 0,924*** 
(0,071) 

0,341*** 
(0,066) 

0,977*** 
(0,068) 

0,477*** 
(0,078) 

0,922*** 
(0,081) 

0,874*** 
(0,088) 

0,958*** 
(0,073) 

0,769*** 
(0,082) 

HML -0,046 
(0,078) 

-0,065 
(0,073) 

0,032 
(0,071) 

-0,082 
(0,086) 

0,326*** 
(0,088) 

0,523*** 
(0,097) 

0,328*** 
(0,080) 

0,457*** 
(0,090) 

RMW -0,036 
(0,085) 

0,033 
(0,079) 

-0,183** 
(0,081) 

-0,120 
(0,093) 

-0,096 
(0,096) 

-0,032 
(0,105) 

-0,126 
(0,087) 

0,095 
(0,098) 

CMA -0,138 
(0,100) 

-0,058 
(0,093) 

-0,151 
(0,096) 

-0,122 
(0,109) 

-0,164 
(0,113) 

-0,198 
(0,123) 

-0,159 
(0,102) 

-0,234** 
(0,115) 

Justerad R2 0,87 0,86 0,88 0,84 0,79 0,83 0,84 0,85 
 

Panel B: 
Europa 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,297** 

(0,123) 
0,275** 
(0,122) 

0,711 
(0,734) 

0,349** 
(0,137) 

0,662*** 
(0,184) 

0,377*** 
(0,120) 

0,740*** 
(0,182) 

0,368*** 
(0,126) 

Mkt-Rf 1,030*** 
(0,027) 

1,089*** 
(0,027) 

0,991*** 
(0,161) 

1,125*** 
(0,030) 

0,786*** 
(0,040) 

0,990*** 
(0,026) 

0,806*** 
(0,040) 

1,030*** 
(0,028) 

SMB 0,983*** 
(0,061) 

0,374*** 
(0,061) 

1,274*** 
(0,366) 

0,516*** 
(0,069) 

0,700*** 
(0,092) 

0,714*** 
(0,060) 

0,763*** 
(0,091) 

0,726*** 
(0,063) 

HML -0,275*** 
(0,073) 

-0,277*** 
(0,073) 

0,097 
(0,436) 

-0,472*** 
(0,082) 

0,391*** 
(0,109) 

0,320*** 
(0,071) 

0,473*** 
(0,108) 

0,398*** 
(0,075) 

RMW -0,533*** 
(0,090) 

-0,256*** 
(0,090) 

-0,572 
(0,538) 

-0,799*** 
(0,101) 

0,095 
(0,135) 

0,100 
(0,088) 

0,250* 
(0,134) 

0,244*** 
(0,093) 

CMA -0,195** 
(0,095) 

-0,073 
(0,095) 

-0,239 
(0,571) 

-0,053 
(0,107) 

-0,139 
(0,143) 

-0,045 
(0,094) 

-0,168 
(0,142) 

-0,157 
(0,098) 

Justerad R2 0,92 0,92 0,46 0,91 0,77 0,92 0,78 0,92 
 

Panel C: 
Japan 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,411*** 

(0,147) 
0,225* 
(0,131) 

0,330** 
(0,128) 

0,166 
(0,122) 

0,411*** 
(0,115) 

0,232** 
(0,102) 

0,554*** 
(0,111) 

0,201* 
(0,108) 

Mkt-Rf 1,079*** 
(0,034) 

1,010*** 
(0,030) 

0,977*** 
(0,029) 

0,974*** 
(0,028) 

0,886*** 
(0,026) 

0,893*** 
(0,023) 

0,954*** 
(0,025) 

1,020*** 
(0,025) 

SMB 1,043*** 
(0,057) 

0,181*** 
(0,051) 

0,956*** 
(0,050) 

0,370*** 
(0,048) 

0,902*** 
(0,045) 

0,710*** 
(0,040) 

0,951*** 
(0,044) 

0,594*** 
v0,042) 

HML -0,330*** 
(0,072) 

-0,232*** 
(0,064) 

-0,117* 
(0,063) 

-0,166*** 
(0,059) 

0,148*** 
(0,056) 

0,347*** 
(0,050) 

0,130** 
(0,054) 

0,338*** 
(0,053) 

RMW 0,091 
(0,121) 

0,160 
(0,107) 

-0,009 
(0,105) 

-0,046 
(0,100) 

0,015 
(0,094) 

-0,073 
(0,084) 

0,061 
(0,091) 

0,091 
(0,089) 

CMA -0,031 
(0,094) 

0,008 
(0,084) 

0,078 
(0,082) 

0,049 
(0,078) 

0,110 
(0,074) 

0,074 
(0,066) 

0,017 
(0,072) 

-0,152** 
(0,070) 

Justerad R2 0,87 0,85 0,87 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 

På japanska marknaden (tabell 15, panel C) är skillnaderna mycket små mellan värde och 

tillväxtportföljerna, men även här ger värdeföretagen högre överavkastning. Också små 
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företagen ger högre överavkastning än stora företagen. På japanska marknaden avkastar 

värdeportföljerna 0,201–0,554%, och tillväxtportföljerna avkastar 0,166–0,411%. 

Portföljerna med små företag avkastar 0,330–0,554%, och portföljerna med stora 

företag avkastar 0,166–0,232%. De flesta estimerade intercepten är signifikanta på mins 

10% nivå för alla marknader med 5-faktormodellen.  

På amerikanska marknaden ger 4-faktormodellen (tabell 16) aningen högre 

förklaringsgrader och överavkastningar än 5-faktormodellen. På europeiska och 

japanska marknaderna är skillnaderna mellan faktormodellerna mycket små och ger 

liknande resultat.  

Tabell 16 4-faktormodellens resultat (5 år lång) 

Panel A: 
USA 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,541*** 

(0,144) 
0,253* 
(0,135) 

0,520*** 
(0,137) 

0,216 
(0,159) 

0,961*** 
(0,164) 

0,544*** 
(0,176) 

0,735*** 
(0,146) 

0,420** 
(0,165) 

Mkt-Rf 0,927*** 
(0,037) 

0,996*** 
(0,034) 

0,932*** 
(0,035) 

1,040*** 
(0,041) 

0,698*** 
(0,042) 

0,974*** 
(0,045) 

0,772*** 
(0,037) 

1,032*** 
(0,042) 

SMB 0,936*** 
(0,066) 

0,335*** 
(0,062) 

1,013*** 
(0,063) 

0,501*** 
(0,073) 

0,946*** 
(0,075) 

0,889*** 
(0,081) 

0,986*** 
(0,067) 

0,767*** 
(0,076) 

HML -0,129** 
(0,050) 

-0,092* 
(0,047) 

-0,082* 
(0,048) 

-0,170*** 
(0,055) 

0,218*** 
(0,057) 

0,406*** 
(0,061) 

0,219*** 
(0,051) 

0,340*** 
(0,057) 

UMD -0,173*** 
(0,035) 

-0,144*** 
(0,033) 

-0,196*** 
(0,033) 

-0,190*** 
(0,038) 

-0,192*** 
(0,040) 

-0,237*** 
(0,043) 

-0,212*** 
(0,035) 

-0,230*** 
(0,040) 

Justerad R2 0,88 0,87 0,89 0,85 0,80 0,85 0,86 0,86 
 

Panel B: 
Europa 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,271** 

(0,120) 
0,352*** 
(0,114) 

0,746 
(0,721) 

0,311** 
(0,136) 

0,741*** 
(0,181) 

0,468*** 
(0,118) 

0,828*** 
(0,181) 

0,530*** 
(0,125) 

Mkt-Rf 1,019*** 
(0,025) 

1,050*** 
(0,024) 

0,960*** 
(0,151) 

1,087*** 
(0,029) 

0,777*** 
(0,038) 

0,969*** 
(0,025) 

0,807*** 
(0,038) 

1,004*** 
(0,026) 

SMB 1,013*** 
(0,060) 

0,400*** 
(0,057) 

1,321*** 
(0,359) 

0,527*** 
(0,068) 

0,732*** 
(0,090) 

0,734*** 
(0,059) 

0,797*** 
(0,090) 

0,771*** 
(0,062) 

HML -0,232*** 
(0,048) 

-0,262*** 
(0,045) 

0,117 
(0,286) 

-0,291*** 
(0,054) 

0,285*** 
(0,072) 

0,256*** 
(0,047) 

0,312*** 
(0,072) 

0,230*** 
(0,050) 

UMD -0,211*** 
(0,031) 

-0,181*** 
(0,030) 

-0,288 
(0,189) 

-0,281*** 
(0,036) 

-0,057*** 
(0,047) 

-0,052* 
(0,031) 

-0,010 
(0,047) 

-0,079** 
(0,033) 

Justerad R2 0,92 0,93 0,47 0,91 0,77 0,92 0,78 0,92 
 

Panel C: 
Japan 

Tillväxtportföljer Värdeportföljer 

 PB små PB stora PE små PE stora PB små PB stora PE små PE stora 
Alfa 0,425*** 0,252* 0,331*** 0,161 0,417*** 0,222** 0,564*** 0,211** 



56 
  

(0,143) (0,128) (0,126) (0,119) (0,114) (0,101) (0,110) (0,106) 
Mkt-Rf 1,064*** 

(0,033) 
0,993*** 
(0,029) 

0,965*** 
(0,029) 

0,964*** 
(0,027) 

0,881*** 
(0,026) 

0,893*** 
(0,023) 

0,953*** 
(0,025) 

1,011*** 
(0,024) 

SMB 1,091*** 
(0,059) 

0,219*** 
(0,053) 

0,996*** 
(0,052) 

0,407*** 
(0,049) 

0,907*** 
(0,047) 

0,719*** 
(0,042) 

0,944*** 
(0,046) 

0,634*** 
(0,044) 

HML -0,380*** 
(0,053) 

-0,289*** 
(0,047) 

-0,086* 
(0,046) 

-0,134*** 
(0,044) 

0,186*** 
(0,042) 

0,384*** 
(0,037) 

0,116*** 
(0,041) 

0,241*** 
(0,039) 

UMD -0,115*** 
(0,042) 

-0,086** 
(0,037) 

-0,080** 
(0,037) 

-0,076** 
(0,035) 

0,001 
(0,033) 

-0,015 
(0,029) 

0,018 
(0,032) 

-0,112*** 
(0,031) 

Justerad R2 0,88 0,85 0,87 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 

Med en fem års innehavsperiod (tabell 17) ger alla marknader och faktormodeller 

positiva överavkastningar då man tar en lång position i värdeportföljerna och kort 

position i tillväxtportföljerna, förutom PB-portföljen på japanska marknaden med 4-

faktormodellen. Eftersom tillväxtportföljerna ger positiva överavkastningar så blir 

överavkastningen lägre då man går kort i tillväxtportföljerna. Lång-kort strategin ger 

högsta överavkastningarna på amerikanska marknaden och lägsta överavkastningen på 

japanska marknaden.  

Tabell 17 4- och 5-faktormodellens resultat (5 år värde-tillväxt) 

Panel A: 
USA 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa 0,375*** 

(0,126) 
0,143 
(0,103) 

0,355*** 
(0,121) 

0,210** 
(0,100) 

Mkt-Rf -0,120*** 
(0,031) 

-0,058*** 
(0,025) 

-0,125*** 
(0,031) 

-0,084*** 
(0,026) 

SMB 0,266*** 
(0,057) 

0,137*** 
(0,047) 

0,282*** 
(0,056) 

0,119*** 
(0,046) 

HML 0,479 
(0,063) 

0,418*** 
(0,051) 

0,422*** 
(0,042) 

0,405*** 
(0,035) 

RMW -0,062 
(0,068) 

0,136** 
(0,056)   

CMA -0,083 
(0,080) 

-0,060 
(0,065)   

UMD 
  

-0,055* 
(0,029) 

-0,028 
(0,035) 

Justerad R2 0,42 0,44 0,42 0,43 
 

Panel B: 
Europa 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa 0,233* 

(0,132) 
0,024 
(0,388) 

0,293** 
(0,132) 

0,151 
(0,386) 

Mkt-Rf -0,171*** 
(0,029) 

-0,140 
(0,085) 

-0,161*** 
(0,028) 

-0,118 
(0,081) 
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SMB 0,029 
(0,066) 

-0,150 
(0,194) 

0,026 
(0,066) 

-0,139 
(0,192) 

HML 0,631*** 
(0,078) 

0,623*** 
(0,230) 

0,518*** 
(0,053) 

0,358** 
(0,153) 

RMW 0,491*** 
(0,097) 

0,932*** 
(0,285)   

CMA 0,042 
(0,102) 

-0,016 
(0,302)   

UMD  
 

0,141*** 
(0,035) 

0,240** 
(0,101) 

Justerad R2 0,40 0,06 0,37 0,05 
 

Panel C: 
Japan 

5-faktormodellen 4-faktormodellen 

 PB PE PB PE 
Alfa 0,003 

(0,120) 
0,129 
(0,101) 

-0,019 
(0,118) 

0,142 
(0,101) 

Mkt-Rf -0,154** 
(0,028) 

0,012 
(0,023) 

-0,141*** 
(0,027) 

0,017 
(0,023) 

SMB 0,194** 
(0,047) 

0,109*** 
(0,040) 

0,158*** 
(0,049) 

0,087** 
(0,042) 

HML 0,529*** 
(0,059) 

0,375*** 
(0,049) 

0,619*** 
(0,044) 

0,288*** 
(0,037) 

RMW -0,154 
(0,099) 

0,104 
(0,083)   

CMA 0,081 
(0,077) 

-0,131** 
(0,065)   

UMD  
 

0,094*** 
(0,034) 

0,031 
(0,029) 

Justerad R2 0,54 0,22 0,55 0,20 
Signifikansnivåerna är ensidiga och markerade enligt: ***=1%, **=5%, *=10% signifikansnivå. 
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8 DISKUSSION 

Till följande kommer resultaten som presenterats i kapitel 7 att diskuteras djupare. Vad 

som kommer att fokuseras på är att få svar på frågeställningarna i kapitel 1.2, dvs hur 

påverkar innehavsperioden på förväntade avkastningarna, varierar förväntade 

avkastningen på olika marknader, och vilken effekt företagens storlek har på förväntade 

avkastningen. Dessutom kommer resultaten att jämföras med tidigare forskningars 

resultat och förslag till fortsatt forskning kommer att presenteras. 

8.1 Innehavsperiodens påverkan på avkastningen 

På amerikanska marknaden ser man ett tydligt mönster med avkastningarna på ett, tre 

och fem års innehavsperioderna. Den högsta avkastningen får man då man håller sin 

portfölj i tre år och justerar den efter det. Med 5-faktormodellen är effekten tydligare där 

endast två portföljer inte visar detta mönster, men även fyra portföljer med 4-

faktormodellen visar samma resultat. De portföljerna som inte ger bästa avkastningen 

med tre års innehavsperiod ger högsta avkastningen då man justerar portföljerna varje 

år. I de flesta fallen ger fem års innehavsperioderna den lägsta avkastningen vilket tyder 

på att detta är den minst fungerande strategin på amerikanska marknaden. Ifall man 

använder lång-kort strategin på amerikanska marknaden så får man högsta 

avkastningen då man investerar i portföljerna ett år och justerar om dem efter det, men 

som det kom fram i kapitel 7 så är denna strategi inte lika bra som att endast ta en lång 

position i värde eller tillväxtportföljerna. Den högsta avkastningen får man genom att 

investera i PE-värdeportföljen med små företag och omjustera portföljen varje år.  

På europeiska marknaden varierar högsta avkastningen mer beroende på portföljen. 

Fyra av portföljerna ger högsta avkastningen då man justerar portföljerna varje år, två 

portföljer ger högsta avkastning med tre års innehavsperiod, en portfölj ger högsta 

avkastningen med fem års innehavsperiod, och en portfölj ger lika hög med tre och fem 

års innehavsperiod. För värdeportföljerna passar en kortare innehavsperiod bättre, 

medan tillväxtportföljerna ger högre avkastning med en längre innehavsperiod. Detta 

syns också då man ser på lång-kort strategins resultat. Avkastningen är högre med ett 

års innehavsperiod eftersom värdeportföljerna presterar bättre och tillväxtportföljerna 

presterar sämre med den investeringstiden. På den europeiska marknaden får man den 

bästa avkastningen då man investerar i PE-värdeportföljen med små företag och 

omjustera portföljen varje år, lika som på amerikanska marknaden.  
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Japanska marknaden ger inte heller ett tydligt svar på vilken innehavsperiod som är den 

bästa. För tre av portföljerna är fem år den bästa innehavsperioden, tre portföljer ger 

högsta avkastningen med tre års innehavsperiod, och två portföljer avkastar bäst med ett 

års innehavsperioder. Till skillnad från amerikanska och europeiska marknaderna så ger 

PB-tillväxtportföljen med små företag den högsta avkastningen på den japanska 

marknaden med tre års innehavsperiod.  

På alla marknader ser det ut som att tillväxtportföljerna föredrar en längre (3 eller 5 år) 

innehavsperiod. På amerikanska och japanska marknaderna stämmer detta för 

värdeportföljerna också, men på europeiska marknaden ger värdeportföljerna högre 

avkastning med ett års innehavsperiod. Varför tillväxtportföljerna behöver en längre tid 

för att nå den högre avkastningen kan bero på att det tar längre tid innan de uppnår sin 

potential, och visar att de kan möta förväntningarna som investerarna har.  

En sak som inte tagits i beaktan vid estimeringen av portföljernas förväntade avkastning 

är transaktionskostnader. Ifall man omjusterar portföljen varje år leder det till att 

transaktionskostnaderna ökar i verkligheten. Ifall man endast omjusterar portföljerna 

med tre eller fem års mellanrum fördelas transaktionskostnaderna över en längre 

tidsperiod och har därför en mindre påverkan på slutliga avkastningen. Ifall 

avkastningen är samma för till exempel ett och fem års innehavsperioderna så är fem års 

innehavsperioden i verkligheten lönsammare eftersom transaktionskostnaderna är 

lägre.  

8.2 Marknadens påverkan på avkastningen  

Då man jämför mellan marknaderna USA, Europa och Japan var man får den högsta 

förväntade avkastningen så varierar resultaten beroende på vilken innehavsperiod man 

använder.  

Ifall man justerar om portföljerna varje år så ger amerikanska marknaden den högsta 

avkastningen för värdeportföljerna. Ifall man investerar i tillväxtportföljerna med stora 

företag så ger japanska marknaden den högsta avkastningen. Av tillväxtportföljerna med 

små företag ger europeiska marknaden högsta avkastningen för PE-portföljen och 

amerikanska marknaden för PB-portföljen. Av alla portföljer får man högsta 

avkastningen på amerikanska marknaden med PE-värdeportföljen med små företag.  

Fama och French (2012) undersökte perioden 1990–2011 och kom fram till att både 

värde och tillväxtportföljerna ger högre avkastning på amerikanska marknaden än på 
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europeiska och japanska marknaderna. Resultaten gällande värde och 

tillväxtportföljernas avkastning följer Fama och French (2012, 2015). Resultaten visar 

lika som Fama och French att värdeportföljerna ger högre avkastning än 

tillväxtportföljerna.  

Med tre års innehavsperiod får man också högsta avkastningen från värdeportföljerna 

på amerikanska marknaden. Till skillnad från ett års innehavsperioden så ger europeiska 

marknaden den högsta avkastningen för tillväxtportföljerna med tre års innehavsperiod, 

förutom små PB-företag där japanska marknaden ger högsta avkastningen. Med tre och 

fem års innehavsperioder får man den högsta avkastningen på amerikanska marknaden 

från små PB-värdeportföljen alla portföljer medräknat.  

Fem års innehavsperioden ger liknande resultat gällande tillväxtportföljerna som tre års 

innehavsperioden. Av värdeportföljerna ger däremot PE-portföljerna högsta 

avkastningen på europeiska marknaden, och PB-portföljerna på amerikanska 

marknaden.  

8.3 Företagsstorlekens påverkan på avkastningen 

I kapitel 7 lyftes det redan fram ifall portföljerna med små eller stora företag avkastar 

bättre. På alla marknader och för alla innehavsperioder ger portföljerna med små företag 

högre avkastning än portföljerna med stora företag. I de flesta fallen är avkastningen 2–

3 gånger högre för små företagen. Endast för PE-tillväxtportföljerna på japanska 

marknaden ger portföljerna med stora företag högre avkastning än portföljerna med små 

företag med ett och tre års innehavsperioder.  

Dessa resultat skiljer sig en aning från Fama och French (2012, 2015) resultat. Enligt 

Fama och French ger stora tillväxtföretag en högre avkastning än små tillväxtföretag, 

medan effekten är omvänd för värdeportföljerna där små värdeföretag avkastar högre än 

stora värdeföretag.  

I denna avhandling har företag inkluderats vars värde är över 10 miljoner USD. Aktier 

för små företag kan vara mer illikvida än stora företags aktier, vilket kan påverka 

avkastningen indirekt i form av transaktionskostnader och illikviditet.  

Företagsstorlek är också relativt och varierar på olika marknader. Et företag som anses 

vara litet på amerikanska marknaden kan vara ett mellanstort företag på europeiska eller 

japanska marknaden. Skillnaderna är möjligtvis störst på europeiska marknaden där det 

finns många olika länder, och vars huvudbörser och företagsstorlekarna i dem kan 
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variera. Detta kan leda till att skillnaden inom marknaden blir större inom Europa än på 

japanska eller amerikanska marknaderna. Variationerna i resultaten mellan tidigare 

forskningar och denna kan bero på att definitionen av små och stora företag inte är exakt 

den samma.  

8.4 Värde eller tillväxt 

För att svara på frågan ifall värdeföretag eller tillväxtföretag avkastar bättre så tyder 

resultaten på att värdeportföljerna ger högre avkastning. För hypotes C kan 

nollhypotesen förkastas på 5% signifikansnivå för alla portföljer på amerikanska 

marknaden, förutom PE-portföljerna med 5-faktormodellen. På europeiska och 

japanska marknaden kan nollhypotesen inte förkastas eftersom värdena inte är 

signifikanta förutom i några fall. Detta betyder att på amerikanska marknaden är alfa>0, 

men på europeiska och japanska marknaderna är alfa≤0 då man går lång i 

värdeportföljerna och kort i tillväxtportföljerna.  

Även om nollhypotesen i hypotes C inte kan förkastas på alla marknader så tyder 

resultaten på att värdeportföljerna presterar bättre än tillväxtportföljerna. För både 

hypotes A och B kan nollhypoteserna förkastas i de flesta fall på minst 10% 

signifikansnivå (i många fall på 1% signifikansnivå). På alla marknader gäller den 

alternativa hypotesen, dvs att alfa>0 då man endast tar en lång position i värde eller 

tillväxtportföljerna. Båda strategierna ger positiva alfaestimat, men värdeföretagen 

presterar i de flesta fallen bättre. En orsak till detta kan vara tillväxtföretagens högre risk 

som drar ner på den riskjusterad avkastningen.  

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

Forskning kring värde och tillväxt har en lång historia och har undersökts en hel del. 

Trots det så finns det fortfarande möjligheter att forska nya saker kring ämnet. 

Nyckeltalen som används för att definiera ett företag som värde eller tillväxtföretag har 

sina goda och dåliga sidor. I stället för att använda endast ett nyckeltal kunde man 

använda flera för att rangordna företagen i värde och tillväxt. Som Asness et al. (2015) 

konstaterar så är ett medeltal av flera nyckeltal bättre än endast ett. Som det kommit 

fram i denna avhandling så ger både värde och tillväxtföretag positiva förväntade 

avkastningar. Ifall man kunde kombinera de bästa från båda kategorierna kunde 

förväntade avkastningen vara ännu högre.  
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En annan möjlighet är att forska tillväxt och värde på mindre marknader. Fama och 

French (2012) inkluderar 23 länder men kombinerar dem till större helheter. Pätäri och 

Leivo (2009) forskar den finska marknaden, och detta kunde man följa på andra mindre 

marknader, till exempel nordiska länderna eller europeiska länderna.  

Nu när vi upplevt exceptionella tider under åren 2020–2021 och Covid-19 pandemin 

kunde forskning kring detta och dess påverkan på värdepremiet vara intressant. 

Aktiemarknaden sjönk från rekordhöga värden med över 30%, och steg tillbaka till nya 

rekordhöga värden inom endast 6 månader. Ger stabila värdeföretag bättre avkastning 

vid ostabila tider, eller kan innovativa tillväxtföretag anpassa sig bättre till nuläget?  
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9 SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling var att undersöka ifall värdeinvestering erbjuder en högre 

förväntad avkastning än tillväxtinvestering på 1, 3 och 5 års innehavsperioder. Dessutom 

har effekten av företagsstorlek tagits i beaktan och undersökningen har gjorts på tre olika 

marknader: USA, Japan, och Europa. Majoriteten av tidigare forskningar har konstaterat 

att värdepremie existerar globalt, men det finns också forskningar som kommit fram till 

resultat där tillväxtinvestering erbjudit högre riskjusterad avkastning eller att 

värdepremiet åtminstone minskat under de senaste åren.  

Nyckeltalen som använts i avhandlingen är P/B och P/E. Portföljernas riskjusterade 

avkastning estimeras med Carharts 4-faktormodell och Fama French 5-faktormodell. 

Portföljerna av samma typ jämförs med varandra inom marknaderna för att få svar på 

värde/tillväxt frågan och för att se vilken effekt företagsstorleken har. Sedan jämförs 

förväntade avkastningen mellan marknaderna för att se vilken marknad som ger den 

högsta förväntade avkastningen.  

Resultaten presenteras och diskuteras i detalj. Som förväntat så ger värdeföretag en 

högre överavkastning än tillväxtföretagen på amerikanska och europeiska marknaden. 

Japanska marknaden erbjuder endast lite signaler som kunde indikera att tillväxtföretag 

möjligen kunde ge högre avkastning. Som tidigare forskningar också kommit fram till så 

ger små företag högre avkastning än stora företag. Resultaten ger inte ett tydligt svar på 

vilken innehavsperiod som ger den bästa förväntade avkastningen.  

Till sist lyfts fram vad som vidare kunde forskas i inom ämnet. Investerare söker konstant 

nya investeringsstrategier för att få högre avkastning och detta betyder att värde- och 

tillväxtinvestering också kommer att utvecklas och få nya konkurrerande strategier. 

Dessa strategier har existerat i hundra års tid och kommer troligen att ha en central roll 

inom finansmarknaden i framtiden också.  
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