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Undersökningen är utförd på den nordiska aktiemarknaden under tidsperioden 2000-

2017. Syftet var att undersöka ifall momentumstrategin genererar överavkastningar, 

samt ifall momentumstrategin presterar bättre än det nordiska marknadsindexet. 

Testen utfördes med Jensens alfa, Fama och French tre-faktormodellen samt Fama 

och French fem-faktor modellen. Undersökningen resulterar i att positivt signifikanta 

alfa värden lyckas erhållas på en 1 % signifikans nivå för alla regressioner. Detta 

resulterar i att den använda momentumstrategin lyckas prestera bättre än 

marknadsindexet. Momentumavkastningarna tycks dock vara känsliga till oroligheter 

på marknaden. Speciellt under marknadens återupphämtning. Varken tre-faktor 

modellen eller fem-faktor modellen lyckas förklara variationen i 

momentumavkastningarna. Momentumavkastningarna har dock en negativt 

signifikant koefficient till marknadsfaktorn och storleksfaktorn vilket tyder på att 

momentumavkastningarna rör sig i motsatt riktning. 

 

Nyckelord: Nordiska aktiemarknaden, momentum, effektiva marknader, behavioral 
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1 INLEDNING 

  

Investerare försöker ständigt hitta strategier för att göra de mest optimala 

investeringsbesluten, optimera sin välfärd och eventuellt övervinna marknaden.  Dessa 

investeringsstrategier kan vara baserade på tekniska analyser som försöker hitta trender 

eller mönster i aktiepriser. Investeringsstrategierna kan även vara baserade på 

företagens finansiella rapporter, årsredovisningar eller nyheter som påverkar en 

investerares investeringsbeslut. 

 

Fama (1970) presenterade hypotesen om effektiva marknader, var all information 

reflekteras i aktiepriset samt alla investerare agerar rationellt på marknaden. Ifall all 

information reflekteras i aktieprisen och alla investerare är rationella, borde en 

investerare inte, med någon enskild strategi, lyckas övervinna marknaden och erhålla 

högre avkastning än marknaden eller andra investerare. 

 

Akademiker och forskare är idag relativt överens om att marknaden inte är fullt effektiv 

och ingen investerare eller människa är fullt rationell (Stout 2003). Människor styrs ofta 

av känslomässiga aspekter och tänker på olika sätt, vilket gett upphov till studier i 

”Behavioral Finance” (Barberis, Thaler 2003). Eftersom investerare agerar irrationellt 

på marknaden och aktiepriserna kanske inte reflekterar all information, ger detta 

upphov till anomalier på marknaden. Dessa anomalier kan i sin tur ge upphov till olika 

investeringsstrategier som försöker utnyttja dessa imperfektioner på marknaden. 

 

En av dessa anomalier och  investeringsstrategier är momentum anomalin samt 

momentumstrategin. Momentumstrategin blev officiellt känd när Jegadeesh och Titman 

(1993) studerade den på den amerikanska aktiemarknaden. Strategin går ut på en 

mycket simpel teknisk analys. De aktier som presterat bra under en medellång tidsperiod 

på 3 till 12 månader förväntas fortsätta prestera bra medans de aktier som presterat 

dåligt förväntas fortsätta prestera dåligt under en medellång tidsperiod. Denna 

momentum anomali har varit svår att förklara men kan till stor del bero på investerares 

under- och överreaktion till information på marknaden. Momentum har bland annat 

visat sig vara signifikant i USA (Jagadeesh & Titman  1993) samt på den europeiska 

aktiemarknaden (Rouwenhorst 1998). Baserat på dessa undersökningar skulle 

investerare kunna nå överavkastningar med användning av momentumstrategin. 
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1.1 Problemområde  

 Ifall en momentum effekt förekommer på aktiemarknaden, kan en optimal 

investeringsstrategi användas för att uppnå överavkastningar. Detta tyder på att aktierna 

är prissatta fel tills dom med tiden korrigeras till deras optimala nivå. 

Momentumstrategin försöker förutspå framtida vinnaraktier och förloraraktier baserat 

på historiska aktiepriser. Detta skall inte vara möjligt att uppnå överavkastningar med 

en sådan strategi ifall marknaden är effektiv.  

 

Undersökningar som Jagadeesh & Titman  (1993) samt Rouwenhorst (1998) bevisar 

båda att en signifikant momentumeffekt existerar på marknaden och investerare borde 

kunna utnyttja denna för att nå överavkastningar. Detta bevisar i sin tur att marknaden 

vore ineffektiv. Det finns även undersökningar som Hameed och Yuanto (1999) som 

bevisar att ingen signifikant momentumeffekt existerar på sex tillväxtmarknader i Asien. 

Detta kan betyda att momentumeffekten inte existerar på alla marknader eller att den 

existerar av olika orsaker. Detta ger upphov till fortsatta studier ifall en investerare kan 

uppnå överavkastning med att använda sig av momentumstrategin på den nordiska 

aktiemarknaden. En momentumstrategi på den nordiska aktiemarknaden skulle även 

vara internationellt diversifierad, vilket även kan ge intressanta resultat. Rouwenhorsts 

(1998) undersökning på den europeiska aktiemarknaden innehöll också aktier från flera 

olika länder. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall överavkastningar kan genereras 

genom att använda sig av momentumstrategin på den nordiska aktiemarknaden. 

 

1.3 Omfattning  

De empiriska testen görs på momentumportföljer konstruerade på aktier från den 

finländska, svenska, danska och norska aktiemarknaden under tidsperioden 2000-2017. 

Undersökningen försöker tyda ifall signifikanta momentumavkastningar kan uppnås på 

den nordiska aktiemarknaden. Regressioner i form av Jensens alfa, tre-faktor modellen 

samt fem-faktor modellen görs för att testa ifall momentumstrategin lyckas prestera 

bättre än marknaden. Regressionerna undersöker även ifall variationerna i 

momentumavkastningarna kan förklaras. Faktorerna som används i faktormodellerna 
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är så kallade europafaktorer beräknade på aktier från de utvecklade marknaderna i 

europa.  

1.4 Disposition 

Avhandlingen börjar med att presentera den teoretiska bakgrunden i kapitel 2. I kapitlet 

presentera hypotesen om effektiva marknader, prissätningsmodeller, arbitrage, 

anomalier samt behavioural finance. I kapitel 3 diskuteras momentum som 

investeringsstrategi. Det grundläggande konceptet om modern portfölj teori presenteras 

också som är direkt kopplad till den teoretiska referensramen. Kapitel 4 presenterar 

tidigare forskning om momentum och momentumstrategins prestation på marknader i 

världen. I kapitel 5 presenteras metodiken som används för att utföra undersökningen. 

Kapitel 6 presenterar data som används i undersökningen och hur data blivit bearbetat 

för att kunna användas. I kapitel 7 presenteras resultatet från undersökningen på den 

nordiska marknaden medans slutsatser och förslag på fortsatt forskning presenteras i 

det sista kapitlet.  



 

 

4 

2  TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden och grundkoncept gällande 

aktiemarknader, prissättning av tillgångar samt investerares beteende. Dessa teorier och 

koncept är viktiga för att kunna förstå momentums existens i aktiepriser och vad det kan 

bero på. Som tidigare nämnt, borde det inte kunna gå att övervinna marknaden med en 

momentumstrategi eller någon annan investeringsstrategi ifall hypotesen om effektiva 

marknader håller.  

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader (EMH) blev presenterad av Fama (1970) och är en 

av de mest grundläggande och största teoretiska koncepten inom finansiell ekonomi. 

Förutsättningarna för att marknaden skall vara effektiv är att all tillgänglig information 

reflekteras i aktiepriset. Aktiepriserna justeras ständigt i enlighet med ny information 

som tillträder marknaden. All tillgänglig information skall även vara tillgänglig för alla 

aktörer på marknaden utan kostnad. Aktörerna på marknaden anses även vara 

rationella. Investerare på marknaden skall alltså inte kunna förutspå en akties värde och 

man borde inte kunna erhålla överavkastningar ifall hypotesen effektiva marknader 

håller.  

 

Fama (1970) presenter även tre olika former av effektivitet på marknaden. En marknad 

kan vara av svag form, semi-stark eller stark form av effektivitet. Formen av effektivitet 

bestäms på basis av vilken information som anses vara relevant vid estimering av 

aktiepriset. De tre formerna presenteras nedan: 

 

Den svaga formen av effektivitet definieras genom att ingen investerare skall kunna 

förutse en akties värde på marknaden baserat på historiska aktiepriser och avkastningar. 

En investerare skall inte, med hjälp av historisk data från en eller flera aktier, kunna hitta 

trender eller mönster. All historisk information borde redan reflekteras i aktiepriset.  

 

Den semi-starka formen av effektivitet baserar sig på att ingen investerare på marknaden 

skall kunna uppnå överavkastningar med hjälp av offentlig information tillgänglig för 

alla. Information som nyheter, kvartalsrapporter och andra finansiella rapporter skall 

inte kunna användas för att förutse en akties framtida värde. All den information som 

finns tillgänglig reflekteras i det nuvarande aktiepriset. En investerare skall inte heller 

kunna använda sig av investeringsstrategier för att erhålla överavkastningar. 
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Den starka formen av effektivitet baserar sig på att ingen investerare skall kunna uppnå 

överavkastningar med insider- eller privat information. All privat och offentlig 

information reflekteras redan i det nuvarande aktiepriset. 

 

Enligt Fama (1970) är bevisen som stöder hypotesen om effektiva marknader 

omfattande. Investerare skall inte kunna förutspå marknaden eller framtida aktiepriser 

i någon av de tre formerna av marknadseffektivitet. Detta betyder att 

investeringsstrategier som momentumstrategin inte skulle kunna användas för att 

uppnå överavkastning.  

 

Det har skrivits många artiklar och debatterats om den effektiva marknads hypotesen. 

Grossman och Stiglitz (1980) hävdar att om marknaden skall vara fullt effektiv, måste 

handelskostnader och kostnaden för all information vara noll. Jensen (1978) skriver att 

all information reflekteras i aktiepriserna, men endast till den grad där nyttan av 

agerandet baserat på information inte överstiger kostnaderna för agerandet ifall 

kostnader skulle existera.  Enligt Stout (2003) kan begreppet ”all information reflekteras 

i aktiepriset” tolkas på två olika sätt. Det ena sättet är att all offentlig information 

reflekteras i aktiepriset och investerare kan därför inte erhålla överavkastningar  med 

agerande på basis av offentlig information. Enligt Stout är detta endast informations 

effektivitet och behöver inte betyda att informationen reflekteras korrekt i självaste 

aktiepriset. Det andra tolkningssättet är att priserna helt enkelt reagerar fundamentalt 

korrekt på offentlig information.  

 

För att marknaden skall vara fullt effektiv måste även alla investerare vara rationella, 

dvs. alla måste agera på bästa möjliga sätt enligt vad marknaden har att erbjuda. Stout 

(2003) beskriver även hur människan inte är rationell utan styrs till stor del av känslor, 

begår ofta misstag eller är för självsäker på sina val vilka kan leda till att information 

misstolkas. 

 

Malkiel (2005) hävdar att marknaden är effektivare än vad många påstår. Ifall 

marknaden inte vore effektiv, skulle aktivt förvaltade fonder eller aktieportföljer prestera 

mycket bättre än de passivt förvaltade fonderna eller aktieportföljerna. Passiv 

förvaltning, som ofta följer ett marknadsindex, är mycket troligare att generera högre 

avkastning än aktivt förvaltade fonder eller portföljer som försöker övervinna 
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marknaden. Handelskostnaderna blir större i de aktivt förvaltade fonderna vilket 

resulterar i sämre prestation. 

 

Enligt Stout (2003) är marknaden effektiv om aktiepriser reflekterar all tillgänglig 

information snabbt och korrekt. Priserna på marknaden borde reflektera de bästa 

möjliga estimaten av ekonomiskt värde på tillgångarna i form av förväntad avkastning 

och risk. Investerarna  behöver därför en teoretisk metod för att estimera tillgångarnas 

priser och värden på marknaden. Den mest kända och använda metoden för detta är 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

 

2.2 CAPM 

 Capital asset pricing model (CAPM) är en central prissättningsformel inom finansiell 

ekonomi. CAPM kalkylerar en tillgångs förväntade avkastning i förhållande till 

tillgångens risk (Bodie, Kane & Marcus 2014). CAPM-formeln kan definieras enligt 

följande: 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓),     (1) 

 

𝐸(𝑅𝑖) är den förväntade avkastningen för tillgången i. Rf  representerar den riskfria 

räntan. 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓   kallas för det förväntade riskpremiet.  Det förväntade riskpremiet kan 

ses som den förväntade belöningen en investerare får genom att investera i tillgångar 

med risk (Bodie, Kane & Marcus 2014:129). 𝐸(𝑅𝑚) är marknadens förväntade avkastning 

medans (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) är marknadspremiet. Komponenten 𝛽𝑖 kallas för beta och mäter 

tillgångens känslighet till marknaden. Beta är en riskfaktor som mäter den systematiska 

risken av en tillgång i känslighet till marknadens risk. En tillgång med ett beta på 1,0 har 

samma risk som marknaden medans en tillgång med beta på 2,0 har dubbelt större risk 

än marknaden. (Brealey, Myers & Allen 2012) 

 

När investerare använder sig av CAPM för att värdesätta tillgångar så antas det att man 

använder sig av endast två kriterier: förväntad avkastning och förväntad marknadsrisk. 

Det finns ett omvänt förhållande mellan avkastning och risk eftersom investerare 

tenderar att tycka om avkastning, men inte risk. Detta förhållande är linjärt eftersom när 

risken för tillgången ökar så ökar också den förväntade avkastningen som investerare 

kräver för att hålla tillgången. (Stout 2003)   
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När CAPM kombineras med EMH förväntas priserna vara fundamentalt effektiva i en 

informationseffektiv marknad. Detta betyder att tillgångar med samma marknadsrisk 

måste vara prissatta till samma grad så att den förväntade avkastningen även är 

densamma. Ifall två tillgångar har samma förväntade avkastning men risken är olika, så 

kan inte dessa tillgångar ha samma pris. Stout (2003) 

 

CAPM tar endast med marknaden som faktor vid estimering en tillgångs värde. Under 

senare år har även andra prissättningsmodeller utvecklats som beaktar ytterligare 

faktorer. De två mest nämndvärda är Fama och French (1993) tre-faktor modellen samt 

Fama och French (2015) fem-faktor modellen.  

 

För att priserna skall vara fundamentalt korrekta måste även investerarna bete sig på 

samma sätt. Stout (2003) beskriver det som att alla investerare måste ha samma 

förväntningar på en tillgångs framtida avkastning och risk. Det är osannolikt att alla 

investerare tänker och agerar på samma sätt, vilket betyder att investerare är irrationella 

och tolkar information på olika sätt. Detta skulle leda till att aktiepriserna skulle vara 

missprissatta och avvika från deras fundamentalt korrekta värde. För att korrigera denna 

missprissättning skulle investerare kunna använda sig av arbitrage. 

 

2.3 Arbitrage och irrationella investerare 

När investerare agerar irrationellt, avviker aktiepriser från deras korrekta värde. 

Irrationalitet kan bero på misstolkning av information eller att investerare förutspår 

framtiden på olika sätt vilket kan leda till att en tillgång missprissätts på marknaden. 

Enligt Shiller (1987) kommer rationella investerare att utnyttja irrationella investerares 

agerande, vilket resulterar till att aktiepriserna snabbt får tillbaka sitt korrekta värde. 

Teorin konstaterar att rationella investerare ser en möjlighet i de irrationella 

investerarnas misstag vilket leder till en investeringsmöjlighet. När de rationella 

investerarna har utnyttjat  denna möjlighet korrigeras missprissättningen. 

 

Dessa investeringsmöjligheter kallas för arbitrage. Ett arbitrageköp går ut på att en 

investerare kan köpa en tillgång till ett lägre pris än vad den egentligen är värd för att 

sedan omedelbart sälja den till sitt högre korrekta pris. Arbitrageförsäljning fungerar på 

samma sätt. En rationell investerare kan sälja en tillgång till ett högre pris för att sedan 

omedelbart köpa tillbaka samma tillgång till sitt lägre korrekta pris. Genom att många 

rationella investerare utnyttjar detta så korrigeras missprissättningen och priset på 
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tillgången pressas tillbaka till sitt fundamentala korrekta värde. Denna vinst som erhålls 

kan anses vara riskfri och inget eget kapital behövs. (Bodie, Kane & Marcus 2014). 

 

Enligt Barberis och Thaler (2003)  är arbitrage möjligheter inte riskfria. Arbitrage handel 

är ofta förknippad med fundamental risk och risk för att irrationella investerare agerar 

så att aktien ytterligare missprissätts. Arbitrage möjligheterna kan även vara kostsamma 

eftersom handelskostnader uppstår samt kostnader för att ta en kort position i en 

motsatt aktie finns. Investerare tar oftast en kort position i en motsatt aktie vid arbitrage 

handel. Kostnader och risk leder till att arbitrage möjligheterna blir oattraktiva och man 

kan inte räkna med att alla rationella investerare utnyttjar denna möjlighet. Detta 

resulterar sedan i att missprissättningen inte blir fullt korrigerad.  

 

Shleifer och Vishny (1997) undersöker arbitrage handel bland mer professionella 

investerare. Det visar sig att flest arbitrage möjligheter uppstår på flukturerande 

marknader med hög risk. Eftersom professionella investerare som fonder oftast har 

kapital från flera utomstående,  är hög risk oftast något man försöker undvika. Deras 

undersökning visade även att investerare har lyckats göra vinster med arbitrage handel 

men även förluster. Förluster uppstår oftast när missprissättningen är stor.  

 

Den största risken för rationella investerare att utnyttja arbitrage är enligt Shleifer och 

Vishny (1997) den idiosynkratiska risken. Idiosynkratisk risk kan inte bli diversifierad 

bort vid en arbitrage möjlighet. Idiosynkratisk risk är en risk som är specifik för en 

tillgång. Aktier med hög idiosynkratisk risk kan vara överprissatta. Denna 

missprissättning blir inte korrigerad av rationella investerare eftersom risken att ta en 

kort position i en motsvarande aktie är för hög. När missprissättningar i tillgångar blir 

återkommande och blir officiellt kända bland investerare kallas dom för anomalier. 

 

2.4 Anomalier  

Historiskt sett, har det funnits särskilda investeringsmöjligheter som har producerat 

högre avkastning än vad som förväntats baserat på strategins systematiska risk (beta). 

Dessa strategier eller missprissättningar kallas för anomalier. Anomaliers relation till 

systematisk risk och förväntad avkastning går med andra ord inte att förklaras med hjälp 

av CAPM, vilket strider mot hypotesen om effektiva marknader. (Shleifer, Vishny 1997) 
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En av dessa anomalier är den så kallade small-firm effect. Denna anomali tyder på att 

aktier i mindre företag ger högre avkastning än större företag. En annan anomali är den 

så kallade Januari effekten, som tyder på att avkastningar tenderar att vara högre i 

Januari jämfört med andra månader. Måndags effekten tyder på att aktieavkastningar 

är lägre på måndagar än övriga dagar i veckan.(Brealey, Myers & Allen 2012).   

 

Det finns även bevis för att aktier med ett högt book-to-market värde presterar bättre än 

aktier med ett lågt sådant. Den traditionella CAPM kan inte förklara varför högre 

avkastningar fås från aktier hos företag med högt book-to-market värde eftersom den 

systematiska risken beta inte tycks kunna förklara avkastningarna. (Fama, French 1996)  

 

Momentum, som undersöks i denna avhandling är också en anomali. 

Momentumanomalin bygger på att de aktier som under en tid presterat bra kommer att 

fortsätta prestera bra, medans aktier som presterats dåligt kommer att fortsätta prestera 

sämre under en medellång tidsperiod på 3 till 12 månader. Förklaring enligt Jagadeesh 

och Titman (1993) skulle vara att aktiepriserna överreagerar baserat på irrationella 

investerares agerande. Denna anomali ger upphov till momentumstrategin som kommer 

att vara den centrala delen av denna avhandling.  

 

Brav och Heaton (2002) påpekar att den största orsaken till att anomalier existerar är 

irrationellt beteende av investerare på marknaden.  Investerare tenderar att under- eller 

överreagerar på händelser på marknaden. Investerare lägger även för mycket vikt på hur 

aktier har presterat historiskt. Schwert (2003) konstaterar att anomalier är endast 

märkbara under vissa tidsperioder och inte fullt verkliga på marknaden. Anomalier 

tenderar att försvinna från marknaden när dom blir upptäckta och offentliga. Detta i sin 

tur gör marknaden mer effektiv.  

 

Ifall anomalier existerar så borde rationella investerare använda sig av arbitrage 

möjligheter för att futnyttja dessa anomalier och aktiepriserna borde således pressas 

tillbaka till deras korrekta värde. Enligt Mashruwala, Rajgopal och Shevlin (2006) är 

arbitrage möjligheterna inte tillräckligt attraktiva för rationella investerare eftersom 

handelskostnader uppstår. Det är även svårt att hitta en substitut aktie som är tillräckligt 

närstående för att diversifiera sig mot den idiosynkratiska risken. Dessa faktorer stöder 

Shleifer och Vishny (1997) resultat om varför andra arbitrage möjligheter inte utnyttjas. 

Det kan därför vara svårt för rationella investerare att eliminera anomalier från 

marknaden.   
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En av de största orsakerna till att priserna kan avvika från dess fundamentala värde är 

som tidigare nämnt irrationella investerares agerande. Det kan vara svårt för rationella 

investerare att utnyttja och eliminera dessa avvikelser på grund av handelskostnader och 

idiosynkratisk risk. Det har därför blivit klart att aktiemarknaden, avkastningar och 

investerares beteende inte fullt ut kan förklaras med ett så grundligt koncept som den 

effektiva marknads hypotesen. Ifall hypotesen om effektiva marknader faktiskt är sann, 

är det prissättningsmodellerna som inte är korrekta. Detta har i sin tur givit upphov till 

forskning och studier i behavioral finance eller investeringsbeteende och 

investeringspsykologi, vilket kanske bättre kunde förklara varför missprissättningar och 

anomalier existerar på marknaden. (Barberis, Thaler 2003) 

 

2.5 Behavioral Finance  

Behavioural Finance är studier i investerarens beteende på marknaden och fokuserar på 

psykologiska aspekter. Konceptet handlar om hur investerare tolkar tillgänglig 

information på marknaden och gör irrationella beslut som ofta är baserade på känslor 

eller misstolkning. Dessa beslut är inte alltid det mest optimala vilket leder till 

missprissättningar och anomalier. Irrationella investerare kan ses som orsaken till att 

momentumanomalin och momentumstrategin överhuvudtaget existerar. (Barberis, 

Thaler 2003) 

 

Teorin om effektiva marknaden håller om alla investerare är rationella, all tillgänglig 

information reflekteras i aktiepriset samt en akties förväntade avkastning är en funktion 

av den systematiska risken.  Men i verkligheten är ingen individ fullt rationell. Enligt 

Modigliani  och Miller (1961) bryr sig den rationella investeraren endast i den verkliga 

förlusten, eller vinsten, oberoende dess form. Det rationella investeraren bryr sig lika 

mycket när aktierna som hålls går på förlust som när aktierna verkligen säljs och 

förlusten erhålls. Statman (2008) antyder att i verkligheten känner den normala 

(irrationella) investeraren först av förlusten när den förlorande aktien verkligen säljs och 

förlusten erhålls i penningform. Motivet för den normala investeraren är hoppet på att 

så längeden förlorande aktien hålls, finns det fortfarande en chans att den skall börja 

prestera bättre och ge vinst.  

 

En rationell investerare anses även vara obenägen till risk. Den rationella investeraren 

söker alltså investeringsmöjligheter med högsta möjliga avkastning men till lägsta 
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möjliga risk (Markowitz 1952). Statman (2008) skriver att i verkligheten ser den normala 

(irrationella) investeraren inte sin portfölj alltid som en helhet. Man delar istället upp 

sina investeringar beroende på vilket mål man har. Den normala investeraren lever oftast 

i hopp om rikedom men vill även skydda sig mot fattigdom och katastrof. Ett extremt 

exempel på detta enligt Statman är att människor som är villiga att delta i lotteri även är 

villiga att betala för försäkringar. Villighet att vara riskbenägen nog att delta i lotteri 

medans man är tillräckligt obenägen till risk för att köpa försäkringar anses inte som 

rationellt beteende. Den rationella investeraren är alltid obenägen till risk. Den 

irrationella investeraren kan ibland bete sig som villig till risk när det finns chans att bli 

förmögen, men ovillig till risk för att skydda sig mot fattigdom.  

 

Shefrin och Statman (2000) menar att målet för den normala (irrationella) investeraren 

oftast inte är densamma för hela portföljen. Den normala investerarens delar oftast upp 

sin portfölj i olika mentala konton med mål som säker pension, sparande för barn eller 

en investering med chans att bli väldigt förmögen. Detta strider mot den rationella 

investeraren som ser portföljen som en helhet.  

 

Enligt Shefrin (2002) använder sig investerare och även människor i allmänhet av 

heuristiska metoder vid beslutsfattning. Heuristiska metoder kan ses som tumregler 

individer själv har utvecklat efter sina misstag. Det är ofta till dessa tumregler som 

individer först refererar vid sitt beslutsfattande. Misstag och felbedömningar uppstår 

eftersom dessa tumregler inte är praktiska i alla situationer.  

 

2.5.1 Heuristiska metoder 

Shefrin (2002) delar in de heuristiska metoderna i de fem mest kända typerna 

investerare omedvetet kan använda sig av. Den första och kanske mest kända är 

representativitet. Representativitet refererar till beslut som görs baserade på 

stereotypiska antaganden. De Bondt (1992) har ett praktiskt exempel på detta när han 

kom fram till att investerare tenderar att vara överoptimistiska till aktier, vars värde 

stigit under en tid medans investerare är mer pessimistiska mot aktier vars pris sjunkit. 

Investerare är överoptimistiska till vinnaraktier  och överpessimistiska till förlorar aktier 

vilket betyder att aktierna drivs bort från deras fundamentala värde och vinnaraktier blir 

mer värdefulla en vad de egentligen är medans förlorar aktier får ett lägre värde. 

Hirshleifer (2001) konstaterar att representativitet leder till att investerare börjar söka 
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mönster och trender i aktier baserat på deras historiska avkastning. Att agera på basis av 

historisk data anses inte alltid vara rationellt. 

 

Självsäkerhet är också en heuristisk metod investerare tenderar att använda sig av. 

Irrationella investerare kan tro att de alltid tolkar information på rätt sätt och att deras 

kunskap samt erfarenhet ger dem möjlighet att alltid fatta rätt beslut. Enligt Shefrin 

(2002) tenderar investerare att misslyckas ofta vid försök att förutspå en akties värde. 

Även om investerare får sätta ett minimum- och ett maximum värde för aktiens framtida 

pris så tenderar minimum värdet att vara för högt eller maximum värdet för lågt. Ett 

annat exempel är Barber och Odean (2001) som konstaterar att översjälvsäkra 

investerare handlar aktier mycket aktivare vilket medför större risk och högre 

handelskostnader. Portföljer som var mer aktivt förvaltade presterade sämre än de 

passivt förvaltade i deras undersökning, vilket indikerar på översjälvsäkerhet hos de 

aktivt förvaltade portföljerna. 

 

Konservatism är en annan heuristisk effekt bland investerare. Enligt Shefrin (2002) 

reagerar inte investerare tillräckligt snabbt eller tillräckligt starkt på ny information som 

tillträder marknaden. Detta kan i sin tur ge upphov till en underreaktion eller 

överreaktion. Detta leder till att informationen reflekteras fel i aktiepriset. Enligt Bodie, 

Kane och Marcus (2014)  är konservatism den heuristiska effekt som orsakar momentum 

effekten  i aktiepriser.  Enligt Doukas och McKnight (2005) underreagerar investerare 

på ny viktig information och uppdaterar inte sina förväntade avkastningar korrekt.  

Konservatism definieras som att investerare istället lägger större vikt på ifall aktien 

nyligen presterat bra eller dåligt. Ifall aktien presterat bra tenderar investerare att köpa 

den och sälja de aktier som presterat sämre. Konsekvenserna blir att de aktier som stigit 

fortsätter att stiga medans de förlorande aktierna fortsätter att förlora under en tid.  

 

Ett annat fenomen är att investerare ofta väljer det säkra före det osäkra. Med andra ord; 

investerare håller sig borta från tvetydighet. Barberis och Thaler (2003) konstaterar att 

investerare vill hålla sig borta från investeringsmöjligheter var sannolikheten för vinst 

eller förlust är osäker. Heath och Tversky (1991) påpekar att investerare tenderar att 

hålla sig till områden var de är mer kompetenta och har mer kunskap fastän bättre 

investeringsmöjligheter finns inom andra områden. Detta leder till irrationalitet bland 

investerare. Hogarth och Kunreuther (1989) presenterar hur investerare och människor 

är villiga att betala dyra risk premium och försäkringar för att skydda sig mot det osäkra. 

Fastän sannolikheten är låg för katastrofala händelser, väljer människor ändå att skydda 
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sig. Människor skulle vara mer förmögna skulle dom avstå från försäkringar, men väljer 

ändå det säkra före det osäkra. 

 

Den sista mest kända typen av heuristiska metoder investerare använder sig av är enligt 

Shefrin (2002) beslut gjorda baserade på känslor och kognition. Hirshleifer (2001), 

menar att känslor och humör påverkar en investerares syn på risk. Investerare tenderar 

att vara mer optimistiska till sina val och  beslut ifall individen är på bättre humör.   

Sämre humör är associerat till mer detaljerad och kritiskt analyserande av information 

och risk, vilket kan leda till en missad investeringsmöjlighet. Thaler och Johnson (1990)  

konstaterar att en investerare som presterat bra och erhållit positiv avkastning under en 

tid tenderar att bli mer villig att ta mer risk. Medans en investerare som förlorat pengar 

tenderar att minska på risken. Enligt Kahneman och Tversky (1979) är ånger en känsla 

som till stor del kan styra en investerares beslutsfattande eftersom investerare till stor 

del vill undvika känslan av ånger. Detta kan i sin tur leda till en missad 

investeringsmöjlighet eller att en investerare håller en förlorande aktie för länge i hopp 

om att den skall stiga igen.  
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3 MOMENTUM SOM INVESTERINGSSTRATEGI 

 

Det finns många sätt och strategier en investerare kan bygga sin investeringsportfölj på 

för att försöka uppnå bästa möjliga avkastning. Irrationella investerares agerande och 

anomalier kan ge möjligheter till olika investeringsstrategier och utnyttjande av 

anomalier. En av de mest grundläggande teorierna gällande investeringsbeslut är 

modern portföljteori presenterad av Markowitz (1952). Senare i detta kapitel presenteras 

momentumstrategin på en djupare nivå. 

 

3.1 Modern portföljteori 

Modern portföljteori (MPT) presenterad av Markowitz (1952)  beskriver hur den 

rationella investeraren, i en effektiv marknad, skapar en investeringsportfölj av 

tillgångar baserat på deras risk, avkastning och korrelation. Investeraren optimerar 

alltid sin portfölj genom att investera i de tillgångar som har den högsta förväntade 

avkastningen till den lägsta möjliga risken. Ifall en investerare väljer att investera i en 

tillgång med hög risk måste även den förväntade avkastningen vara tillräckligt hög. 

(Fabozzi, Gupta & Markowitz 2002) 

  

MPT antar även att alla tillgångar har två olika typer av risk. Den systematiska risken 

samt den osystematiska risken. Den systematiska risken (beta) mäter en tillgångs risk på 

makro nivå samt förhållande till marknaden. Exempel på systematisk risk är inflation, 

valuta växlingar och räntor. Den systematiska risken kan inte diversifieras bort. Den 

osystematiska risken är relaterad till tillgången på mikro nivå. Den osystematiska risken  

är specifik för en enskild tillgång och mäts på tillgångens varians eller standardavvikelse 

på historisk avkastning. Osystematiska risken är diversifierbar.  För att diversifiera sin 

portfölj och skydda sig mot den osystematiska risken, väljer investeraren även att 

inkludera samtliga tillgångar som inte korrelerar med varandra. Ifall alla tillgångar i 

investerarens portfölj skulle vara korrelerade, skulle hela portföljen kunna drabbas ifall 

tillgångarna presterade sämre. Diversifieringen bidrar även till att alla tillgångar i 

portföljen tillsammans bildar en lägre risk än vad någon enskild tillgång har. (Ross, 

Westerfield, & Jaffe, 2002) 

 

För att MPT skall hålla fullt ut krävs det att några antaganden är korrekta. MPT kräver 

att alla investerare är rationella. En investerare kan endast acceptera en högre risk om 

han är kompenserad med högre förväntad avkastning. MPT kräver även att marknaden 
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är fullt effektiv och inga missprissättningar existerar. All information skall fullt 

reflekteras i priserna och vara tillgänglig för alla investerare. Ett antagande är även att 

inga handelskostnader eller skatter får förekomma på marknaden. Investerare skall även 

ha möjlighet att låna oändligt med kapital till den riskfria räntan. Det skall även vara 

möjligt att välja tillgångar vars prestation är helt oberoende andra tillgångars prestation 

(Markowitz 1952). 

 

Som redan konstaterats, är ingen investerare fullt rationell på marknaden. Det uppstår 

även missprissättningar, arbitrage möjligheter och anomalier som tyder på att 

marknaden inte är fullt effektiv (Brav och Heaton 2002, Stout 2003 samt Barberis och 

Thaler 2003). Handelskostnader och skatter förekommer också på marknaden. Statman 

(2008) konstaterade även att alla investerare  inte alltid kräver en högre avkastning bara 

för att risken är hög. Ifall en investerare känner att detta är en bra framtida investering 

eller bara har en bra magkänsla, kan investeraren tänka sig att investera i riskabla 

tillgångar även fast den förväntade avkastningen inte är tillräckligt hög.  

 

När man diskuterar irrationella och rationella beslut, effektiva marknader,  arbitrage och 

anomalier så måste man även förstå att detta ger upphov till andra investeringsstrategier 

och sätt att försöka förutspå marknaden. Investerare använder sig av olika metoder för 

att försöka nå sina mål, vinna över marknaden samt definierar tumregler för när det är 

dags att sälja eller köpa en aktie. Momentumstrategin är en av dessa strategier och 

kommer att presenteras närmare. 

 

3.2 Momentumstrategin  

Momentumstrategin är baserad på momentum anomalin eller momentumeffekten i 

aktiepriser. Denna  effekt uppkommer enligt Jagadeesh och Titman (1993) när 

investerare under- eller överreagerar på information. Reaktionerna leder till att aktier 

som presterat bäst under en kortare tidsperiod kommer att fortsätta att prestera bättre 

än de aktier som haft sämst prestation. De aktier som presterat sämst kommer även att 

fortsätta prestera dåligt. Denna överreaktion tyder på överoptimism för aktier som 

presterat bra, samt överpessimism bland aktier som presterat dåligt. Underreaktionen 

baserar sig på att investerare inte reagerar tillräckligt snabbt eller tillräckligt starkt på ny 

information om aktierna. De Bondt och Thaler (1985)  menar även att under en längre 

tidsperiod är momentum effekten omvänd. De aktier som presterat bra under en period 
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på 3-5 år kommer att börja prestera sämre än de aktier som under samma tidsperiod 

presterat dåligt. Denna avhandling kommer att lägga fokus på den medellånga effekten. 

 

Momentum strategin går ut på att investeraren köper (lång position) de aktier som 

presterat bäst under en medellång tidsperiod, oftast 1-12 månader. På samma gång säljer 

investeraren (kort position) de aktier som presterat sämst på marknaden. Investeraren 

håller dessa aktier under en tidsperiod (oftast 1-12 månader) för att sedan eventuellt 

balansera om sin portfölj var nya vinnar- och förloraraktier tas in. Senare 

undersökningar av t.ex Novy-Marx (2012) använder sig även av en överhoppningsperiod 

för att undvika den kortfristiga negativa pris omkastningen presenterad av Lo och 

MacKinlay (1990), Jegadeesh (1990) och Lehman (1990).Den negativa 

prisomkastningen beskrivs som att aktiepriser tenderar att återgå mot sitt korrekta värde 

under en kort tidsperiod. Investeraren hoppas på att utnyttja överreaktionen i 

aktiepriserna för att generera överavkastningar. Investeraren bestämmer själv på hur 

lång tidsperiod nya vinnar- och förlorar aktier analyseras samt hur länge portföljen hålls 

innan den eventuellt balanseras om. (Lesmon, Schill & Zhou 2004) 

 

Hong, Lim och Stein (2000) ifrågasätter momentumstrategins hållbarhet i den verkliga 

världen. Självaste momentumeffekten kan vara för liten, oregelbunden och allt för 

utspridd.  En annan synpunkt är att momentum strategin endast är lönsam  i de 

förlorande aktierna. De vinnande aktiernas momentum är inte värd aktiv handel. 

Momentum effekten har även ansetts vara mest effektiv bland mindre företag samt 

företag vars aktie inte är särskilt populär eller väl analyserad. Handelskostnader är även 

en omdiskuterad begränsning till momentumstrategin eftersom strategin kräver relativt 

aktiv handel. 

 

Asness et al. (2014) beskriver momenutmeffekten som väldigt robust på aktiemarknaden 

under en lång tidsperiod och även på marknader för andra tillgångar. Momentum 

effekten finns även på internationell nivå (Rouwenhorst 1998). Asness et al. 

argumenterar även för att hälften av momentum strategins avkastningar kommer från 

vinnaraktierna, vilket betyder att överreaktionen på aktierna som presterat bäst är lika 

stor för aktierna som presterat sämst. Gällande momentum effekten och företagens 

storlek bevisar Israel och Moskowitz (2013) att momentum effektens existens är 

oberoende av företagens storlek i USA. Medans Rouwenhorst (1998) menar att 

företagets storlek har betydelse gällande momentum i en internationellt diversifierad 

portfölj. Israel och Moskowitz (2013) menar även att momentumeffektens avkastning 
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genereras lika mycket från vinnaraktierna som förloraraktierna, vilket stärker Asness et 

al. (2014) resultat. Angående handelskostnaderna, menar Jagadeesh och Titman (1993) 

att avkastningarna från momentum strategin överstiger kostnaderna för handel. Israel 

och Moskowitz (2013) menar att handelskostnaderna endast spelar en liten roll i 

momentum strategin och att dessa kostnader inte lyckats eliminera strategin. Lesmon, 

Schill och Zhou (2004) konstaterar dock att de aktier som mest reflekterat en 

momentumeffekt har även högre transaktionskostnader, vilket försämrar 

momentumstrategin. De menar även att momentum effekten endast existerar eftersom 

information uppdateras väldigt sent i dessa aktier med höga transaktionskostnader. 
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4 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OM MOMENTUM  

 

I detta kapitel presenteras relevanta tidigare undersökningar om momentum på 

aktiemarknader runt om i världen. Undersökningar om momentum i andra tillgångar 

presenteras också samt undersökningar i vad det är som kan orsaka momentum i 

tillgångar. 

4.1 Momentum på aktiemarknader 

Den mest kända undersökningen om momentum är undersökningen gjord av Jagadeesh 

och Titman (1993). Undersökningen gjorde i USA på American Stock Exchange (AMEX) 

och New York Stock Exchange (NYSE) under tidsperioden 1965 till 1989. Momentum 

strategin undersöktes genom att ta en lång position i tidigare vinnaraktier och en kort 

position i tidigare förloraraktier baserat på de senaste 3 till 12 månaderna. Aktierna hölls 

i portföljen i 3 till 12 månader tills den ombalanserades. Resultaten visar att de tidigare 

vinnaraktierna presterar bättre än tidigare förlorar aktier på en medellång tidsperiod. 

Signifikant positiva avkastningar kunde även uppnås med momentumstrategierna på ca 

1 % per månad. 

 

Rouwenhorst (1998) undersökte momentum på den europeiska aktiemarknaden under 

en tidsperiod från 1980 till 1995.  I undersökningen användes aktier från tolv europeiska 

länder varifrån tidigare vinnaraktier samt förlorar aktier valdes på en medellång 

tidsperiod. Resultaten visade att i en internationellt diversifierad portfölj av tidigare 

vinnaraktier presterar bättre än en portfölj med tidigare förloraraktier med ett medeltal 

på 1 % per månad.  Överavkastningar kan erhållas med momentumstrategin på den 

europeiska aktiemarknaden med ett medeltal på 1,16 %. När marknadsrisken tas med i 

undersökningen visar sig momentumstrategin att generera ett alfa på 1,14 % Momentum 

existerar även på de enskilda ländernas inhemska marknader. Momentumeffekten 

verkade vara lite vanligare hos mindre företag. Resultatet är väldigt lika med  Jagadeesh 

och Titman (1993) på den amerikanska aktiemarknaden och bevisar att momentum även 

existerar i Europa. Resultaten strider mot den effektiva marknads hypotesen samt olika 

prissättningsmodeller.    

 

Hameed och Yuanto (1999) Undersökte momentum på sex tillväxtmarknader i Asien 

under tidsperioden 1981 till 1994. Marknaderna var Hong Kong, Malaysia, Singapore, 

Syd Korea, Taiwan och Thailand.  Undersökningen resulterade i att en internationellt 
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diversifierad momentum portfölj  i dessa tillväxt marknader inte lyckas generera 

signifikant positiva avkastningar. Signifikant positiva avkastningar kunde endast 

genereras när momentum strategin endast inkluderade företag som handlas aktivt eller 

små företag.  Deras resultat indikerar på att momentum effekten inte behöver existera 

lika starkt på alla marknader eller att momentum kan vara svårare att finna på 

tillväxtmarknader. Orsaken till momentum kan även vara olika för olika marknader. 

 

Hurn och Pavlov (2003) undersöker momentumvinster på den australiensiska 

aktiemarknaden från 1973 till 1998. Resultatet av undersökningen är att signifikant 

momentum vinster existerar på den australiensiska aktiemarknaden genom att köpa 

tidigare vinnaraktier och sälja tidigare förlorar aktier på en medellång tidsperiod. 

Resultatet är konsekvent med undersökningar på den amerikanska och europeiska 

aktiemarknaden. Det tycks inte finnas någon enskild faktor som lyckas beskriva 

momentumeffekten. 

 

Griffin, Ji och Martin (2003) undersöker momentumvinster bland 40 länder i olika 

världsdelar. Resultaten bevisar att signifikanta momentumvinster med 

momentumstrategin även finns på global nivå. En undersökning görs även på 

korrelationen mellan momentumvinsterna mellan länderna. Resultatet indikerar på att 

momentumvinsterna mellan länderna inte är starkt korrelerade med varandra. Detta 

indikerar på att det inte finns någon gemensam makroekonomisk faktor som kan 

förklara momentum effekten. Ifall momentum är driven av risk eller någon annan faktor, 

är denna faktor specifik för enskilda länder eller marknader. 

 

Jagadeesh och Titman (2001) gjorde en ny undersökning om momentum strategin på 

den amerikanska aktiemarknaden under åren 1965-1998 vilket gav upphov till samma 

resultat. Detta kan ses som bevis på att momentum vinsterna inte endast var en slump i 

den första undersökningen och att informationen och data inte varit felbehandlad. De 

månatliga medelavkastningarna från momentumstrategin visar sig vara 1,23 % och 

statistiskt signifikanta. I undersöknignen utförs även regressioner på 

momentumavkastningarna i CAPM samt Fama och French tre-faktor modell. Det 

genererade alfat från CAPM regressionen visar sig vara 1,24 % samt 1,36 % från tre-faktor 

modellen. 

 

Schiereck, De Bondt och Weber (1999) undersöker ifall momentumvinster kan uppnås 

på den tyska aktiemarknaden under en tidsperiod från 1961 till 1991. Resultatet visade 
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sig att också på den tyska aktiemarknaden lyckades signifikanta momentumvinster  

uppnås på en medellång tidsperiod. Faktorer som risk och företags storlek hade ingen 

större inverkan på momentumvinsterna. Fastän handelskostnader tas med anses 

momentumstrategin även vara av ekonomisk betydelse och tillräckligt intressant för att 

attrahera portföljförvaltare. Resultaten i denna undersökning är konsekvent med den 

amerikanska och europeiska marknaden. 

 

Daniel och Moskowitz (2016) undersöker momentumfenomenets hållbarhet i USA samt 

övriga delar av världen under tidsperioden 1927 till 2013. Resultatet från den 

amerikanska marknaden indikerar på att momentumstrategins vinnarportfölj genererar 

en avkastning på 15,3 % per år i medeltal. Förlorarportföljen genererar en årlig 

medelavkastning på -2,5 %. Betat för momentumstrategin visar sig vara negativ på -0,58 

i jämförelse med marknaden. Momentumstrategin genererar ett alfa på 1,852 % per 

månad vilket visar sig vara statistiskt signifikant. 

 

4.2 Momentum i andra tillgångar 

Chan, Hameed och Tong (2000)  undersöker momentum på aktieindex från  23 olika 

länder under tidsperioden 1980 till 1995. Resultaten indikerar på att signifikant positiva 

momentumvinster kan uppnås genom att köpa de nyligen bäst presterande indexen och 

sälja de sämsta. Momentumstrategin verkar vara effektivast under en kort tidsperiod på 

under 4 veckor. Momentumeffekten verkade även vara starkare för index med aktivare 

och intensivare handel. Detta stärker teorin om att investerare tenderar att falla för 

grupptrycket när det handlar om att köpa och sälja aktier. 

 

Menkhoff, Sarno, Schmeling och Schrimpf  (2012) lyckas även hitta momentumvinster 

på valutamarknader. Undersökningen täcker en tidsperiod från 1976 till 2010. Genom 

att köpa valutor som presterat bra samt sälja valutor som presterat dåligt erhålls en 

signifikant momentumvinst på 10 % per år. Denna momentumvinst kunde inte heller 

förklaras med traditionella risk faktorer. En del kan ändå förklaras med under och 

överreaktioner. Det tycks dock finnas mycket begränsningar på valuta marknader som 

även begränsar momentum strategin. 

 

Moskowitz och Grinblatt (1999) gjorde en undersökning ifall momentumvinster kan 

erhållas  i industriportföljer. Tidsperioden för undersökningen var 1963 till 1995 var 

portföljer från 20 olika industrier i USA konstruerades. Det visade sig att momentum 
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även existerar bland industrier och att industrimomentum bidrar väsentligt till 

individuella aktiers momentum. Detta resultat indikerar även på att momentum 

strategierna inte alltid är diversifierade eftersom momentum aktierna tenderar att vara 

från samma industri. Industrimomentum tycks även drivas mera från köp sidan än sälj 

sidan vilket är tvärtemot jämfört med momentum för individuella aktier som flera 

gånger konstaterats att vara mest drivna från säljsidan. Momentum bland industrier 

avtar heller inte hos de största och mest likvida aktierna, vilket det tenderar att göra för 

momentum bland individuella aktier. 

 

4.3 Orsaker till momentum 

Chan, Jegadeesh & Lakanishok (1996) undersöker ifall orsaken till momentumvinsterna 

är att marknaden underreagerar på ny information och lägger större vikt på hur aktierna 

nyligen presterat. Resultatet tyder på att investerare svarar trögt på ny information och 

ifall aktien nyligen presterat bra förväntas den även fortsätta så. Marknaden svarar 

endast gradvist till ny information vilket i sin tur skulle förklara momentum. 

 

Jagadeesh och Titman (2001) undersöker även förklaringar till momentumvinsterna. En 

av förklaringarna kan vara en försenad överreaktion från investerare som sedan kommer 

att vända om prisförändringen. Ingen signifikant omvändning av prisförändringen 

kunde hittas på 2 till 3 år efter hållningsperioden. Däremot kunde prisförändringen 

hittas 4 till 5 år efter hållningsperioden. 

 

Hong och Stein (1999) gjorde upp en marknadsmodell i sin undersökning som bestod av 

två grupper av investerare. Den ena gruppen var investerare som följer med nyheter 

medans den andra gruppen var momentuminvesterare. Nyhetsföljarna bildar sina egna 

uppfattningar om aktiepriset men misslyckas med att förstå andra investerares 

information i aktieprisen. Detta leder till en underreaktion i aktieprisen och 

momentuminvesterarna kan  utnyttja detta. 

 

Lee och Shwaminathan (2000) gjorde en undersökning om hur handelsvolymen 

påverkar momentumeffekten. Undersökningen resulterar i att högre handelsvolym av 

förloraraktier ger mera kraft till momentumeffekten medans hög handelsvolym av 

vinnaraktier resulterar i att information tycks reflektera sig snabbare i aktiepriset under 

en tidsperiod. Lee och Shwaminathan (2000) påpekar även att prisförändringarna 

genererade av momentumeffekten till sist omvänds och förloraraktier börjar prestera 
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bättre än tidigare vinnaraktier. Tiden till denna omvändning i priserna kan estimeras 

baserat på aktiernas tidigare handelsvolym. Resultaten tyder på att förloraraktier med 

låg handelsvolym reparerar sig snabbare och presterar bättre än förloraraktier med hög 

handelsvolym redan efter 3 till 12 månader. Det tar även 12 månader för vinnaraktier 

med låg handelsvolym att reparera sig och komma ikapp vinnaraktier med hög 

handelsvolymEn sammanfattning av de tidigare undersökningarna i kronologisk 

ordning kan ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Sammanfattning av tidigare undersökningar 

År Författare Resultat 
   

1993 Jegadeesh & Titman Signifikanta momentumvinster på den amerikanska 

aktiemarknaden 

1996 Chan, Jegadeesh & 

Lakanishok 

Momentumvinster uppstår eftersom marknaden 

endast reagerar gradvist till ny information 

1998 Rouwenhorst Signifikanta momentumvinster på den europeiska 

aktiemarknaden 

1999 Schiereck, De Bondt & 

Weber 

Signifikanta momentumvinster på den tyska 

aktiemarknaden 

1999 Moskowitz & Grinblatt Momentumvinster uppstår även bland industrier. 

Industrimomentum bidrar mycket till individuell 

momentum 

1999 Hameed & Yuanto Momentumvinster ej signifikanta på 

tillväxtmarknader i Asien. 

1999 Hong & Stein Momentum kan förklaras med över- och 

underreaktion 
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2000 Lee & Shwaminathan Handelsvolymen påverkar momentumeffektens 

uthållning 

2000 Chan, Hameed & Tong Signifikanta momentumvinster kan även upptäckas 

bland index från olika länder 

2001 Jegadeesh & Titman Momentumvinster kan bero på försenad överreaktion 

2003 Hurn & Pavlov Signifikanta momentumvinster på den australiensiska 

aktiemarknaden 

2003 Griffin, Ji & Martin Signifikanta momentumvinster på global nivå. 

Momentum vinsterna mellan länderna okorrelerade 

2012 

 
 
 
2016    

Menkhoff, Sarno, 

Schmeling & Schrimpf 

 

Daniel & Moskowitz 

Signifikanta momentumvinster även på 

valutamarknader 

 

Signifikanta momentumavkastningar på ca. 1,85 % 

per månad i USA. Momentumstrategin förknippas 

med ett negativt beta värde. 
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5 METODIK 

I detta kapitel presenteras den använda metoden för att konstruera 

momentumavkastningarna och metoden för att undersöka momenutmstrategins 

effektivitet på den nordiska aktiemarknaden. Månatliga avkastningarna från 

momentumportföljerna testas för statistisk signifikans med uträknad t-statistika. 

Regressioner av Jensens alfa samt Fama och French tre- och fem-faktor modellen utförs 

för att ytterligare testa resultatens signifikans. Microsoft Excel har använts för att 

konstruera momentumportföljerna och momentumavkastningarna. Regressionerna 

utförs i programmet eviews 9. 

5.1 Momentumstrategins uppbyggnad 

Momentumstrategin som används i denna avhandling är uppbyggd på så sätt att en lång 

position tas i de aktier som presterat bäst under de senaste elva månaderna medans en 

kort position tas i de aktier som presterat sämst under samma tidsperiod. Detta betyder 

att denna momentumstrategi har en formationsperiod på 11 månader. För att en aktie 

skall kunna ingå i konstruktionen av portföljerna, måste aktien ha data för hela 

formations och hållningsperioden.  Alla aktier som ingår i undersökningen blir sedan 

rankade baserat på deras totala kontinuerliga avkastning under de senaste 11 

månaderna.  

Nästa steg är att bilda portföljer som aktierna delas in i. Aktierna delas totalt in i 10 lika 

viktade portföljer baserat på deras totala kontinuerliga avkastning under 

formationsperioden. Detta betyder att de 10 % av aktierna som presterat bäst under 

formationsperioden kommer att ingå i portfölj 10 (P10), medans de 10 % av aktierna som 

presterat sämst kommer att ingå i portfölj 1 (P1).  En lång position tas sedan i 

vinnarportföljen (P10)  samt en kort position i förlorarportföljen (P1)  under en månads 

tid. Detta betyder att denna momentumstrategi har en hållningsperiod på 1 månad. De 

flesta tidigare undersökningarna om momentum använder hållningsperioder på 3 till 12 

månader som t.ex. Jegadeesh och  Titman (1993) och Rouwenhorst (1998). Flera av dom 

senaste studierna om momentum använder dock en hållningsperiod på endast 1 månad 

som t.ex. Novy-Marx (2012) samt David och Moskowitz (2016).  

För att undvika den kortfristiga negativa prisomkastningen beskriven av Jegadeesh 

(1990) och Lehman (1990) används en  överhoppningsperiod mellan 

formationsperioden och hållningsperioden. Denna överhoppningsperiod är 1 månad 
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lång. Detta betyder att efter den 11 månader långa formationsperioden hoppar vi över en 

månad och köper/säljer aktierna först nästa månad. 

Lika som tidigare undersökningar, konstrueras nya momentumportföljer varje månad 

under tidsperioden. Varje specifik månad (hållningsperiod) innehåller en lång position i 

vinnarportföljen samt en kort position i förlorarportföljen baserat på den specifika 

månadens formationsperiod samt överhoppningsperiod. Till exempel, 

hållningsperioden i februari 2001 kommer att vara baserad på aktiernas prestation 

under formationsperioden februari 2000 – december 2000 med januari 2001 som 

överhoppningsperiod. Likaså kommer nästa hållningsperiod i mars 2001 vara baserad 

på formationsperioden mars 2000 – januari 2001 med februari 2001 som 

överhoppningsperiod. Avkastningen för både vinnar- och förlorar portföljen räknas ut 

som ett aritmetiskt medeltal av de aktiers avkastningar för hållningsperioden som ingår 

i respektive portfölj. Detta ger momentumstrategin avkastningar för varje månad och 

räknas ut på följande sätt: 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑃10 − 𝑅𝑃1,      ( 2 ) 

 
Ri står för momentumstrategins avkastning under respektive hållningsperiod, Rp10 står 

för vinnarportföljens avkastning under samma hållningsperiod och Rp1 står för 

förlorarportföljens avkastning under samma hållningsperiod. Både vinnar- och förlorar 

portföljen ombalanseras varje månad som tidigare beskrivits. Det totala antalet 

observationer på momentumavkastningar blir 203 vilket är detsamma som antalet 

månader inom tidsperioden. 

 

5.2 Signifikanstest 

När en månatlig serie för momentumstrategins avkastningar räknats ut, räknas sedan en 

medelavkastning ut för vinnar-, förlorar-, samt momentumportföljen ut. Denna 

medelavkastning räknas ut för hela tidsperioden och för tre delperioder.  Dessa tre 

delperioder är 2001-2007, 2008-2012 samt 2013-2017.  I detta test undersöks  

delperioder för att se ifall momentumstrategin även varit lönsam under olika 

tidsperioder, speciellt under finanskrisen som ingår i tidsperioden 2008-2012. 

Medelavkastningarna testas för statistisk signifikans med hjälp av att räkna ut 

avkastningarnas t-statistiker. Därefter räknas ett p-värde ut för att undersöka ifall 

medelavkastningarna signifikant skiljer sig från noll. Noll hypotesen i denna 
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undersökning blir att momentumavkastningarna inte skiljer sig från noll medans 

mothypotesen blir att de faktiskt skiljer sig från noll.  

5.3 Jensens alfa 

För att testa momentumstrategins effektivitet i förhållande till marknadsindexet 

används Jensens alfa utvecklad av Black, Jensen och Scholes (1972).  Jensens alfa 

kompenserar även för momentumstrategins risk till marknaden vilket gör den lämplig 

för denna undersökning. Jensens alfa beräknas enligt följande formel: 

   𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑒𝑖,  ( 3 ) 

Rit står för momentumstrategins avkastning under investeringperioden, Rft står för den 

riskfria räntan under investeringsperioden, Rmt är marknadens avkastning för 

investeringsperioden medans i står för känslighetsfaktorn till marknaden (beta). 

Feltermen betecknas ei. Alfa (ai) är den faktor som kommer att försöka fånga 

effektiviteten av momentumstrategin. Ifall marknaden vore effektiv borde inget 

signifikant alfa erhållas i undersökningen. Ifall alfa visas vara signifikant positivt, tyder 

detta på att momentumstrategin lyckas prestera bättre än marknaden vilket inte borde 

vara möjlig enligt den effektiva marknads hypotesen. Följande noll- samt mothypotes 

undersöks: 

                                               H0: i = 0, 

                                                  H1: i  0. 

Nollhypotesen är att det erhållna alfat är lika med noll medans mothypotesen säger det 

motsatta. Ifall alfa är signifikant, kan noll hypotesen förkastas. Jensens alfa undersökts 

på momentumstrategin samt vinnar- och förlorar portföljen. 
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5.4 Fama och French faktormodeller 

I denna undersökning används Fama och French tre- samt fem-faktor modellen för att 

undersöka ifall momentumstrategin även lyckas generera överavkastningar när 

ytterligare förklarande faktorer tas med. Med andra ord tas dessa ytterligare faktorer 

med för att undersöka ifall de lyckas förklara variationerna i momentumavkastningarna 

bättre. Fama och French (1993) bevisade att en en-faktor modell som t.ex. CAPM inte är 

tillräckligt effektiv i att förklara tillgångars medelavkastningar. Därför utvecklade Fama 

och French en modell med ytterligare två risk faktorer för att bättre lyckas förklara 

avkastningar.  Fama och French tre-faktor modellen beskrivs enligt följande: 

Var Ri,t står för momentumstrategins avkastning för investeringsperioden t, Rf,t står för 

den riskfria räntan, Rm,t står för marknadsindexets avkastning under 

investeringsperioden. SMBt (small-minus-big) är skillnaden på avkastningen mellan 

portföljer med små företag och stora företag, HMLt (high-minus-low) är skillnaden på 

avkastningen för portföljer med högt book-to-market värde och lågt book-to-market 

värde. Iden är enligt Fama och French (1993) att även ta hänsyn till storleksfaktorn och 

värdefaktorn i tillgångar för att ytterligare kunna förklara avkastningar. Si samt hi mäter 

momentumavkastningarnas känslighet till dessa två nya faktorer. 

 

Fem-faktor modellen utvecklad av Fama och French (2015) tar hänsyn till två nya 

faktorer i syfte att ytterligare skapa en bättre modell. Dessa faktorer är lönsamhet och 

investering. Fem-faktor modellen beräknas enligt följande: 

 

𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) +  𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 (5) 

 

I jämförelse med tre-faktor modellen, finns nu två ytterligare faktorer med. RMWt 

(robust-minus-weak) står för skillnaden i avkastningar mellan portföljer innehållande 

aktier med bra lönsamhet minus svag lönsamhet. CMAt (conservative-minus-aggressive) 

står för skillnaden i avkastningar mellan portföljer innehållande företag med låg 

investeringsgrad och hög investeringsgrad.  

 

Både tre- och fem-faktor modellen kommer att användas för att försöka fånga variationer 

i avkastningar hos vinnar-, förlorar samt momentumportföljen. Regressionerna görs för 

 𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 (4) 
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hela tidsperioden och även här förväntas alpha (ai) inte vara signifikant. Detta ger 

samma hypoteser som i Jensens alfa regressionen: 

H0: i = 0, 

H1: i  0. 

Ifall nollhypotesen håller, lyckas de avkastningarna från de förklarande portföljerna 

fånga den förväntade månatliga medelavkastningen från momentumportföljerna (Fama 

och French 2012).  

5.5 OLS antaganden 

För att utföra regressionerna och testa hypotesernas signifikans används OLS (Ordinary 

Least Squares). OLS antar att regressionsmodellernas parametrar är linjära samt att 

datas feltermer följer en normalfördelning. Vinnar-, förlorar- samt 

momentumportföljens månatliga avkastningsseries feltermer har testats för normal 

distribution med att räkna ut datas Jarque-Bera-statistika, kurtosis och skevhet. För att 

datats feltermer skall antas vara normalfördelade krävs ett Jargue-Bera värde på noll, 

datats skevhet skall också vara noll samt kurtosis skall ha värdet 3. För att korrigera datat 

från potentiell heteroskedasticitet och autokorrelation används Newey-West HAC 

(Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent) modifierade feltermer vid 

utförandet av regressionerna. Regressionernas F-statistika samt R2- värde presenteras 

också för att presentera regressionernas förklarande kraft. En signifikant F-statistika 

indikerar på faktorerna faktiskt har en förklarande kraft till momentumavkastningarna 

och att deras värde inte är noll. R2 värdet presenterar den procentuella andel av 

variationerna i momentumavkastningarna som kan förklaras av faktorerna. (Brooks 

2008) 
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6 DATA 

I detta kapitel presenteras data som används för att utföra undersökningen. Data för 

aktier, marknadsindexet, euribor samt valutakurser är hämtade från Thompson Reuters 

Datastream. Data för faktorerna i Fama och French tre- samt fem-faktor modellen är 

hämtade från Kenneth French data bibliotek. Datat är behandlat i Microsoft Excel. 

Deskriptiv statistik presenteras i slutet av kapitlet. 

6.1 Val av aktiedata och tidsperiod 

Datat i denna undersökning består av månatliga totalavkastningsindex för totalt 440 

aktier från OMX Helsingfors, OMX Stockholm, OMX Köpenhamn och Oslo börs för 

tidsperioden 2000-2017. Detta ger oss totalt 216 månader i data materialet. Eftersom 

den undersökta momentumstrategin innehåller en sorteringsperiod på 11 månader, en 

överhoppningsperiod på 1 månad samt en hållningsperiod på 1 månad, kommer den 

första observationen att vara i februari 2001. Detta reducerar antalet observationer i 

undersökningen ner till 203.  

Genom att använda aktiernas totalavkastningsindex, förväntas dividender och andra 

penningdistributioner vara återinvesterade. Aktierna som ingår i undersökningen är 

endast de aktier som fortfarande varit aktiva på börserna den 31 december 2017 vilket 

betyder att de företag som gått i konkurs, lämnat börsen eller fusionerat plockas bort. 

ETF-aktier ingår inte heller i undersökningen. Aktier som kan handlas på flera börser 

har blivit begränsat på så vis att prisserien för den aktien endast är från dess inhemska 

börs och i dess inhemska valuta. Totala mängden aktier från OMX Helsingfors blir 

slutligen 91, OMX Stockholm 176, OMX Köpenhamn 101 och Oslo börs 72.   

6.2 Data behandling 

För att data skall vara jämförbart måste varje prisserie vara i samma valuta för att 

undvika förändringar i de olika inhemska valutorna. Valutan som används är euro, vilket 

betyder att prisserier i den svenska, danska och norska kronan konverteras om till euro 

med månatlig avslutande valutakurs för respektive månad. Priserna omvandlas till 

månatliga logaritmiska avkastningar för att sedan kunna summeras ihop för varje 

enskild  aktie under varje enskild formationsperiod (11 månader). Följande formel 

används: 

 𝑅𝑙𝑛 = 𝐿𝑛(
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
), (6) 
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Pt står för aktiens värde i slutet av månaden medans Pt-1 står för aktiens värde i slutet av 

föregående månad. Rln står för aktiens månatliga logaritmiska procentuella avkastning. 

Avkastningarna för aktierna som valts för hållningsperioden (1 månad) konverteras 

sedan från logaritmiska avkastningar till reella avkastningar med hjälp av följande 

formel: 

 𝑅𝑟 = 𝑒𝑅𝑙𝑛 − 1, (7) 

Där e, står för exponentialfunktionen, Rln står för hållningsperiodens logaritmiska 

avkastning och Rr står för hållningsperiodens verkliga avkastning. Eftersom 

hållningsperiodens avkastningar är reella avkastningar, kommer även 

momentumportföljernas avkastning att vara reella avkastningar. Detta betyder i sin tur 

att regressionerna och t-testen utförs på reella avkastningar. 

6.3 Val av index och riskfri ränta 

Som jämförelseindex i regressionerna används MSCI (Morgan Stanley Capital 

International) Nordic totalavkastnings index. MSCI Nordic representerar prestationen 

hos mid-cap och large-cap företag i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Indexet anses 

vara lämplig för undersökningen eftersom det i stort sätt representerar den nordiska 

aktiemarknaden. (MSCI 2018) 

En prisserie på indexets månatliga slutkurser från år 2000 till 2017 i euro används. 

Prisserien måste behandlas för att den skall vara lämplig för regressionsmodellerna. 

Därför konverteras de månatliga priserna om till månatliga avkastningar med hjälp av 

följande formel: 

Pt  står för indexets prisnotering för månaden, Pt-1 står för indexets prisnotering i slutet 

av föregående månad medans Rt står för indexets reella avkastning för månaden. 

Som riskfri ränta används månatliga noteringar på euribor och konverteras om till 1 

månads ränta.  

6.4 Fama och French europafaktorer 

Faktorerna som används i tre- och fem-faktor modellen bortsett från marknadsindexet 

och den riskfria räntan (SMB, HML, RMW, CMA) är faktorer uträknade på aktier från 

 
𝑅𝑡 =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
, 

(8) 
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utvecklade marknader i Europa. Faktorerna är i form av månatliga medelavkastningar 

som representerar samma månader som ingår i denna undersökning.  Data som blivit 

hämtat är färdigt uträknade månatliga avkastningar.  

Faktorerna är konstruerade genom att konstruera 6 värdeviktade portföljer baserade på 

storlek och book-to-market värde (HML), 6 portföljer baserade på storlek och operativ 

lönsamhet (RMW) samt 6 portföljer baserade på storlek och investeringsgrad (CMA). 

Detta blir totalt 18 portföljer med 9 portföljer för små företag och 9 portföljer för stora 

företag. Storleksfaktorn (SMB) blir medelavkastningen från de 9 portföljerna med små 

företag minus  medelavkastningen för de 9 portföljerna med stora företag. Värdefaktorn 

(HML) blir medelavkastningen för de två portföljerna med små och stora värdeaktier 

minus medelavkastningen för de två portföljerna med små och stora tillväxtaktier. 

Lönsamhetsfaktorn (RMW) och investeringsfaktorn (CMA) är beräknade på samma sätt 

som värdefaktorn och medelavkastningarna räknas ut för varje månad. (Fama och 

French 2015) 

Avkastningarna har dividenderna återinvesterade och är uträknade i dollar. För att 

undvika valutaförändringar måste även faktorernas avkastningar konverteras om till 

euro. Detta utförs med att dollaravkastningarna görs om till prisserier och konverteras 

om till euro med den slutliga valutakursen för respektive månad. Slutligen används 

formel (8) för att beräkna faktorernas avkastningar i euro. 

6.5 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik presenteras för momentumstrategin, vinnarportföljen, 

förlorarportföljen, marknadsindexet och euribor för hela tidsperioden i tabell 2. Som 

tidigare beskrivits består vinnarportföljen av topp 10 % aktier som presteras bäst under 

varje formationsperiod medans förlorarportföljens består av de 10 % sämst presterande 

aktierna under varje formationsperiod. Momentumstrategins avkastning är 

vinnarportföljens medelavkastning minus förlorarportföljens medelavkastning.  

Momentumstrategin har medfört en månatlig medelavkastning på 1,74 % vilket är 

betydligt högre än marknadsindexet som haft en medelavkastning på 0,57 % per månad. 

Momentumstrategin har dock en standardavvikelse på 7,04 % vilket också är högre än 

marknadsindexets på 6,11 %. Momentumstrategins standardavvikelse ligger mellan 

förlorarportföljens och vinnarportföljens standardavvikelser. Detta på grund av att 

momentumstrategin är en kombination av dessa två. Vinnarportföljen har genererat den 

högsta medelavkastningen med 1,82 % per månad. Vad gäller risken så har 
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förlorarportföljen den högsta standardavvikelsen på 9.20 % medans vinnarportföljen 

har den lägsta med 5,29 %. Momentumstrategin och portföljernas samband till risk 

jämförs med marknaden och testas för statistisk signifikans i nästa kapitel. 

Tabell 2 Deskriptiv statistik för momentumportföljer, MSCI Nordic och euribor 

  Momentum 
 Vinnar 
portföljen 

Förlorar 
portföljen 

MSCI Nordic Euribor 

Medel     1,74 %     1,82 %   0,07 %    0,57 %   0,14 % 

Max  22,29 %  19,85 % 44,96 %  23,38 %   0,43 % 

Min -33,63 % -14,44 % -22,71 % -18,77 % - 0,03 % 

Stand. Avv. 7,04 %     5,29 %   9,20 %     6,11 %   0,13 % 

Skevhet   -1,02       -0,04       0,80      -0,24     0,43 

Kurtosis    8,00          3,31        6,43      4,796      1,96 

Jarque-Bera     246,50   0,84     121,24      29,19    15,26 

Observationer      203    203     203         203       203 

 

Resultatet angående ifall datats feltermer följer en normaldistribution resulterar i att 

endast vinnarportföljens avkastningar kan anses vara nära en normal distribution med 

en kurtosis på 3,31 och en skevhet på -0,04. Momentum- samt förlorar portföljernas data 

har en kurtosis på 8,0 respektive 6,43. Skevheten för dessa två är -1,01 respektive 0,8 

och väldigt höga Jargue-Bera värden. Att momentumportföljens samt 

förlorarportföljens data skulle vara normal fördelad kan därför förkastas. Eftersom 

Newey-West HAC feltermer används vid regressionerna kommer inga åtgärder att tas 

angående datats icke-normala distribution.  

Momentumportföljens data har en skevhet på  -1,01. Detta betyder att 

momentumportföljens negativa avkastningar har varit större än dess positiva 

avkastningar. Enligt Daniel, Jagannathan och Kim (2012) beror 

momentumavkastningarnas negativa skevhet till en del på negativa avkastningar i 

vinnarportföljen med till ännu större del på stora positiva avkastningar i 

förlorarportföljen. Tabell 2 visar även att förlorarportföljen har ett maximumvärde på 

hela 44 %. Ifall en kort position tas i en positiv avkastning på 44 %, kommer även 

momentumstrategins avkastning att bli starkt negativ för den månaden. 

Marknadsindexet har dock genererat en högre maximumavkastning samt en lägre 

minimumavkastning än momentumstrategin. Detta tyder även på att 

momentumstrategin medför en högre risk än marknadsindexet. I tabell 3 presenteras 
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även deskriptiv statistik för europafaktorerna som kommer att användas i 

regressionerna på Fama och French tre- samt fem-faktor modellen. 

Tabell 3      Deskriptiv statistik för europafaktorerna 

  SMB HML RMW CMA 

Medel 0,23 % 0,29 % 0,29 % 0,25 % 

Max 14,13 % 11,92 % 12,63 % 14,24 % 

Min -8,39 % -12,58 % -8,23 % -11,16 % 

Std. Avv. 3,32 % 3,56 % 3,41 % 3,50 % 

Observationer 203 203 203 203 

 

 



 

 

34 

7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningarna på den nordiska 

aktiemarknaden. Först presenteras momentumavkastningarnas månatliga prestation 

under hela tidsperioden samt olika delperioder. Sedan presenteras momentumstrategins 

prestation i jämförelse med marknaden. Regressionerna för tre-, och fem-faktor 

modellen presenteras sedan vilka undersöker ifall variationen i 

momentumavkastningarna kan förklaras av europafaktorerna. Alla regressioner har en 

f-statistika signifikant på 1 % nivå vilket betyder att momentumavkastningarnas 

känslighet till alla olika faktorer verkligen är olika noll. 

7.1 Momentum på den nordiska aktiemarknaden 

Som tidigare beskrivits, har 10 portföljer blivit konstruerade månatligen med 10 % av de 

aktier som presterat bäst varje månad i portfölj 10 (P10). De 10 % av aktierna som 

presterat sämst varje månad har blivit placerade i portfölj 1 (P1). 

Momentumavkastningen blir vinnarportföljen (P10) minus förlorarportföljen (P1).  

Tabell 4 presenterar samtliga portföljers månatliga medelavkastning under tidsperioden 

2001 – 2017 samt avkastningarnas t-statistika. 

Tabell 4 Portföljernas månatliga medelavkastningar 

Portfölj Månatlig medelavkastning T-statistika 
P1 0,07 % 0,11 

P2 0,39 % 0,85 

P3 0,65 % 1,63 

P4 0,98 % 2,69 *** 

P5 1,12 % 3,30 *** 

P6 1,18 % 3,76*** 

P7 1,43 % 4,67*** 

P8 1,23 % 3,79*** 

P9 1,53 % 4,56*** 

P10 1,82 % 4,89*** 

P10-P1 1,74 % 3,53*** 

MSCI Nordic 0,57 %  

De motsvarande p-värden är givna där *** är signifikant på en 1 % nivå. 

Tabell 4 visar att portföljerna P4-P10 har en signifikant medelavkastning på 1 % nivå 

under tidsperioden medans portföljerna P1-P3 medelavkastningar inte är signifikanta. 

Momentumavkastningarna på den nordiska aktiemarknaden visar sig vara signifikant 

1,74 % per månad vilket stämmer överens med undersökningar på den amerikanska och 
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europeiska marknaden som Jegadeesh och Titman (2001) samt Rouwenhorst (1998), 

vars undersökningar resulterade i en månatlig medelavkastning på 1-1,5 %.  

Medelavkastningen i denna undersökning är något högre vilket kan bero på att denna 

momentumstrategi har en annan uppbyggnad samt en annan tidsperiod. De olika 

valutornas utveckling jämfört med euron kan också ha en betydelse till den höga 

månatliga momentumavkastningen.  

Ifall man ser på respektive portföljs medelavkastning kan man konstatera att 

avkastningen ökar för varje portfölj vilket också stämmer överens med tidigare 

undersökningar. Avkastningen ökar eftersom varje portfölj från P1 till P10 innehåller de 

10 % aktier som presterar bättre än föregående portfölj. Marknadsindexet MSCI Nordic 

har visat en månatlig medelavkastning på 0,57 %. Enligt förväntningarna har 

vinnarportföljen överpresterat indexet med 1,25 % (1,82-0,57) medans förlorarportföljen 

har underpresterat marknadsindexet med 0,5 %. Eftersom vinnarportföljen har över 

presterat mer än vad förlorarportföljen har underpresterat, kan man dra slutsatsen om 

att vinnarportföljen bidragit mer till momentumavkastningarna under tidsperioden. 

Under den undersökta tidsperioden har de nordiska ländernas aktiermarknader varit 

med om vissa makroekonomiska händelser som IT-bubblan i början på 

millenniumskiftet och finanskrisen 2007-2008. För att testa momentumavkastningarna 

robusthet har tidsperioden delats in i tre delperioder. Delperioderna är 2001-2007, 

2008-2012 och 2013-2017. I tabell 5 nedan presenteras momentumavkastningarnas 

månatliga medelavkastning under delperioderna. T-statistikan presenteras inom 

parentes under avkastningarna. 

Tabell 5 Momentumavkastningar under olika tidsperioder 

De motsvarande p-värden är givna där ** är signifikant på en 5 % nivå, *** är signifikant på 
en 1% nivå. 

Ur tabellen kan man se att momentumavkastningarna varit hela 2,07 % per månad under 

tidsperioden 2001-2007 samt signifikanta på en 5 % signifikans nivå.  Delperioden 2008 

till 2012 visar en icke signifikant månatlig momentumavkastning på 1,36 %. Det är även 

under denna delperiod som finanskrisen varit som starkast. Aktiernas avkastningar kan 

ha fluktuerat mera under denna tidsperiod samt att risken varit högre. 

Tidsperiod 2001-2007 2008-2012 2013-2017 

Momentum 
(P10-P1) 

2,07 % 
(2,18)** 

1,36 % 
(1,51) 

1,66 % 
(3,22)*** 
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Medelavkastningen är dock positiv under denna delperiod men ingen större slutsats kan 

dras eftersom avkastningen inte är signifikant. Under tidsperioden 2013-2017 har den 

positiva månatliga momentumavkastningen på 1,66 % blivit signifikant. 

Momentumavkastningarna verkar dock inte ha varit fullt robusta under hela 

tidsperioden på den nordiska marknaden eftersom en icke signifikant medelavkastning 

hittas under tidsperioden 2008-2012. Det tyder på att momentumavkastningarna också 

är känsliga till nedgångar i marknaden. 

Figur 1 på nästa sida presenterar den kumulativa logaritmiska avkastningen för 

vinnarportföljen, förlorarportföljen, momentumavkastningarna, marknadsindexet samt 

den riskfria räntan euribor för hela tidsperioden. Längst till höger om figuren 

presenteras den totala avkastningen i euro ifall 1 euro skulle investeras i respektive 

portfölj i början av tidsperioden. 

 

Figur 1  Momentum, portföljernas, MSCI Nordic samt euribors kumulativa avkastningar 

 

I figuren kan man se att i början av tidsperioden tycks momentumavkastningarna till 

största del bero på negativa avkastningar i förlorarportföljen. Vinnarportföljens 

avkastningar hålls just vid noll sträcket i början av perioden. Vid år 2003 är det däremot 

vinnarportföljen som tycks bidra till största delen av momentumavkastningarna 

eftersom vinnarportföljens avkastningar skjuter uppåt och förlorarportföljen börjar söka 

sig uppåt mot noll sträcket.  Under finanskrisen runt 2007-2009 kan vi se att 

momentumavkastningarna först går bra mycket tack vare stora negativa avkastningar i 
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förlorarportföljen som under denna tidsperiod igen tycks bidra mest till 

momentumavkastningarna.  

I mitten av år 2001, mitten av 2002 samt 2009 kan vi se ett stort negativt hopp i 

momentumavkastningarna. Detta beror enligt Daniel och Moskowitz (2016) på att 

momentumavkastningarna kraschar efter en period när marknaden gått dåligt. I detta 

fall 2009 efter finanskrisen. När marknaden börjar återupprätta sig förväntas även 

förlorarportföljens avkastning att stiga kraftigt vilket resulterar i att 

momentumavkastningarna kraschar eftersom en kort position tas i förlorarportföljen. 

Vinnarportföljens positiva avkastningar lyckas inte rädda momentumavkastningarna. 

Dessa momentumkrashar på den nordiska aktiemarknaden stämmer även överens med 

Daniel och Moskowitz resultat på den amerikanska aktiemarknaden. Efter år 2009 tycks 

marknaden ha stabiliserat sig och vi ser en stabil ökning i momentumavkastningarna 

samtidigt som vinnarportföljen kraftigt överpresterar marknaden och förlorarportföljen 

underpresterar. För övrigt tycks förlorarportföljen följa i samma spår som 

marknadsindexet till största delen av tiden tills slutet av 2009 medans 

momentumavkastningarna går i motsatt riktning. Ur figuren kan även ses att 

momentumavkastningarna presterat mycket bättre än marknadsindexet under hela 

tidsperioden. Momentumstrategins förhållande och prestation jämfört med 

marknadsindexet presenteras i de följande delkapitlen.  

7.2 Jensens alfa regression 

Detta kapitel presenterar den risk justerade avkastningen för vinnarportföljen, 

förlorarportföljen och momentumstrategin i förhållande till marknadsindexet på den 

nordiska aktiemarknaden. Jensens alfa regressionerna är utförda på hela tidsperioden.  

Tabell 6 på nästa sida presenterar resultatet av Jensens alfa regressionerna. T-statistikan 

finns inom parentes under koefficienterna. R2 värdet beskriver hur stor del av 

variationerna i portföljernas avkastning som kan förklaras av regressionen. 
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Tabell 6 Sammanfattning av regression: Jensens Alfa 

Portfölj    Jensens Alfa  (i) Beta (i) R2 

Vinnare 
(P10) 

1,41 % 
   (4,29)*** 

0,63 
       (8,85)*** 0,533 

Förlorare 
(P1) 

-0,55 % 
(-1,31) 

1,13 
        (12,82)*** 0,561 

Momentum 
(P10-P1) 

1,81 % 
  (3,93)*** 

-0,49 
       (-3,90)*** 0,182 

De motsvarande p-värden är givna där *** är signifikant på en 1 % nivå. 

Både momentumstrategin samt vinnarportföljen har ett signifikant positivt alfa på 1,81 

% respektive 1,41 %. Detta tyder på att momentumstrategin och vinnarportföljen har 

presterat bättre än marknadsindexet och genererat en månatlig överavkastning under 

hela tidsperioden. Noll hypotesen om att momentumstrategin samt vinnarportföljen inte 

lyckas prestera bättre än marknadsindexet kan därmed förkastas. Resultatet stämmer 

överens med tidigare undersökningar som Jegadeesh och Titman (2001) samt 

Rouwenhorst (1998) med undantag att alfat som genererats för denna 

momentumstrategi är ca 0,5 % högre. Båda tidigare nämnda undersökningar använde 

sig dock av olika typer av momentumstrategier samt en större mängd data. Daniel och 

Moskowitz (2016) undersökning resulterade i ett alfa på 1,85 % på den amerikanska 

aktiemarknaden vilket stämmer mest överens med denna undersökning.  

Förlorarportföljen har ett icke signifikant negativt alfa på -0,55 %. Det negativa alfat 

indikerar på att förlorarportföljen underpresterat jämtemot marknadsindexet vilket den 

förväntas göra eftersom en kort position tas månatligen i denna portfölj. Alfat är dock 

inte signifikant vilket betyder att förlorarportföljens negativa avkastning kan förklaras 

med hjälp av marknadsindexet. Förlorarportföljens negativa avkastningar spelar dock 

en roll eftersom den ingår i momentumstrategin som har ett signifikant alfa högre än 

vinnarportföljens. 

Momentumstrategins känslighet till marknadsindexet (Beta) har ett negativt värde på  -

0,49 vilket stämmer överens med tidigare undersökningar som Jegadeesh och Titman 

(1993), Jegadeesh och Titman (2001), Rouwenhorst (1998) samt Daniel och Moskowitz 

(2016). Det negativa betat för momentumstrategins betyder att 

momentumavkastningarna rör sig i motsatt riktning jämfört med marknadsindexet. 

Förklaringen till detta är till största del på grund av den korta positionen i 
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förlorarportföljen. Även här har förlorarportföljen den högsta risken med ett beta på 1,13. 

När en kort position tas i förlorarportföljen kommer även betat att bli negativt. Som 

slutsats från Jensens alfa regressionerna på den nordiska aktiemarknaden, kan även  i 

enlighet med Fama och French (1996) konstateras att momentumavkastningarna 

presterat signifikant bättre än marknadsindexet och att de inte kan förklaras med att 

endast ta marknadsrisken (Beta) som förklarande faktor.  

7.3 Fama och French tre-faktor regression 

I detta delkapitel presenteras Fama och French tre-faktor regressionen för 

vinnarportföljen, förlorarportföljen samt momentumstrategin på den nordiska 

aktiemarknaden. Regressionen är utförd för hela tidsperioden. Tabell 7 presenterar 

portföljernas- och momentumstrategins överavkastning (alfa), känslighet till 

marknaden (beta), känslighet till storleksfaktorn (SMB) och känslighet till värdefaktorn 

(HML). T-statistikan finns inom parentes under koefficienterna. R2 värdet beskriver hur 

stor del av variationerna i portföljernas avkastning som kan förklaras av regressionen. 

Tabell 7 Sammanfattning av regression: Fama och French tre-faktor modell 

Portfölj Alfa (i) Beta (i) SMB (si) HML (hi) R2 

Vinnare 
(P10) 

1,37 % 
(4,29)*** 

0,65 
 (8,72)*** 

0,28 
 (3,00)*** 

-0,11 
 (-0,99) 

0,553 

Förlorare 
(P1) 

-0,54 % 
 (-1,32) 

1,15 
 (11,87)*** 

0,46 
 (2,35)** 

-0,41 
 (-2,24)** 

0,579 

Momentum 
(P10-P1) 

1,76 % 
 (3,89)*** 

-0,50 
 (-3,91)*** 

-0,17 
 (-0,74) 

0,29 
 (1,54) 

0,194 

De motsvarande p-värden är givna där ** är signifikant på en 5 % nivå, *** är signifikant på 
en 1% nivå. 

Tabellen visar att alfa för momentumstrategin och vinnarportföljen är 1,76 % respektive 

1,37 %. Dessa överavkastningar är signifikant positiva och vi kan förkasta nollhypotesen 

om att tre-faktor modellen skulle lyckas förklara variationen i momentumstrategins och 

vinnarportföljens avkastningar. Undersökningen stämmer överens med Jegadeesh och 

Titman (2001) samt Fama och French (1996) var signifikanta momentumöverkastningar 

även genererades i tre-faktor modellen. Både vinnar- och förlorarportföljen har en 

signifikant positiv känslighet till storleksfaktorn (si) vilket enligt Jegadeesh och Titman 

(2001) samt Rouwenhorst (1998) kan betyda att aktierna i vinnar- och  speciellt 

förlorarportföljerna till stor del består av mindre aktier.  
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Förlorarportföljen är även mycket känsligare till faktorerna än vinnarportföljen vilket 

gör den mer riskabel. Variationerna i förlorarportföljens avkastningar följer till en viss 

del avkastningarna i storleksportföljerna med en signifikant koefficient på 0,46 medans 

dom till viss del går i motsatt riktning till värdeportföljerna (hi) med en signifikant 

koefficient på -0,41. Enligt Fama och French (1996) beter sig aktierna i förlorarportföljen 

som små osäkra tillväxtaktier. 

Momentumstrategin uppvisar vara negativt känslig till storleksfaktorn eftersom en kort 

position tas i förlorarportföljen, som är känsligare till storleksfaktorn än vad 

vinnarportföljen är. Detta resulterar i att momentumstrategins avkastningar till viss del, 

kommer gå i motsatt riktning till storleksfaktorns avkastningar. Samma gäller 

värdefaktorn som blir positiv för momentumstrategin. Både storleksfaktorn och värde 

faktorn är dock inte signifikanta för momentumstrategin.  

I enlighet med tidigare undersökningar, lyckas inte tre-faktor modellen fånga 

variationerna i momentumstrategins avkastningar och ett positivt signifikant alfa 

erhålls. Ifall formationsperioden vore längre, t.ex. 2-5 år kunde tre-faktormodellen 

eventuellt fånga upp variationen i momentumavkastningarna på den nordiska 

aktiemarknaden. Fama och French (1996) bevisar att under en längre formationsperiod  

lyckas tre-faktor modellen fånga upp variationen i momentumavkastningarna på den 

amerikanska aktiemarknaden. Detta på grund av den långsiktiga negativa 

prisomväxlingen. 

7.4 Fama och French fem-faktor regression 

Fama och French fem-faktor regressionen för vinnarportföljen, förlorarportföljen och 

momentumavkastningarna för hela tidsperioden presenteras i detta delkapitel. 

Regressionens alfa, beta och avkastningarnas känslighet till europafaktorerna SML, 

HML, RMW samt CMA presenteras i tabell 8. T-statistikan finns inom parentes under 

koefficienterna. R2 värdet beskriver hur stor del av variationerna i portföljernas 

avkastning som kan förklaras av regressionen. 
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Tabell 8   Sammanfattning av regression: Fama och French fem-faktor modell 

       Portfölj Alfa (i) Beta (i) SMB (si) HML (hi) RMW (ri) CMA (ci) R2 

Vinnare 
(P10) 

1,45 % 
(5,09)*** 

0,63 
(9,76)*** 

0,69 
(5,44)*** 

-0,15 
(-0,88) 

-0,67 
(-3,65)*** 

0,14 
(0,52) 

0,628 

Förlorare 
(P1) 

-0,39 % 
(-1,03) 

1,05 
(12,45)*** 

1,27 
(5,31)*** 

-0,07 
(-0,24) 

-1,03 
(-4,66)*** 

-0,42 
(-0,99) 

0,683 

Momentum 
(P10-P1) 

1,69 % 
(3,63)*** 

-0,41 
(-3,34)*** 

-0,56 
(-2,12)** 

-0,09 
(-0,24) 

0,36 
(1,31) 

0,55 
(0,92) 

0,249 

De motsvarande p-värden är givna där ** är signifikant på en 5 % nivå, *** är signifikant på 

en 1% nivå 

Även i denna undersökning har vi ett signifikant positivt alfa för momentumstrategin på 

1,69 % och vi kan förkasta nollhypotesen om att fem-faktor modellen kan förklara 

variationen i momentumavkastningarna. Även vinnarportföljen har fortfarande ett 

signifikant positivt alfa. Noterbart är att storleksportföljernas avkastningar (SMB) tycks 

ha en starkare förklarande effekt i denna modell jämför med tre-faktor modellen.  

Känsligheten till storleksportföljernas avkastningar är även signifikant negativ för 

momentumavkastningara, vilket  ytterligare bevisar  att momentumavkastningarna rör 

sig i motsatt riktning jämfört med storleksportföljernas avkastningar. Även här kan detta 

förklaras av förlorarportföljen med en känslighet på 1,27 till storleksportföljernas 

avkastning ,vilket blir negativt när en kort position tas i förlorarportföljen. Värde 

portföljernas (HML) förklarande kraft blir svagare i denna fem-faktor modell.  

Både vinnarportföljens- och förlorarportföljens avkastningar har en negativt signifikant 

koefficient till lönsamhetsportföljernas avkastningar (RMW) på -0,67 respektive -1,03. 

Detta tyder på att både vinnarportföljerna och förlorarportföljerna innehåller en stor del 

företag med lägre lönsamhet. Momentumstrategins koefficient till lönsamhetsfaktorn är 

dock inte signifikant. Vinnarportföljens koefficient till investeringsfaktorn (CMA) tycks 

vara något positiv (0,14) medans förlorarportföljen har en negativ koefficient (-0,42). 

Dessa koefficienter är dock inte signifikanta.  

Momentumavkastningarna, vinnarportföljen och förlorarportföljen tycks vara mest 

känslig till storleksfaktorn i denna modell medans känsligheten till marknaden var den 

starkaste i tre-faktor modellen. Fem-faktor modellen lyckas inte heller förklara 

momentumavkastningarnas variation. Fem-faktor modellen bidrar dock med att 
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koefficienten till storleksfaktorn blir signifikant negativ för momentumstrategin samt att 

det tyder på att vinnarportföljen och förlorarportföljen innehåller aktier från företag med 

lägre lönsamhet. 

Momentumstrategin på den nordiska aktiemarknaden genererar en signifikant positiv 

månatlig överavkastning (alfa) i alla regressionsmodeller på ca. 1,60 – 1,80 %. Ingen av 

regressionsmodellerna Jensens alfa, tre-faktor modellen eller fem-faktor modellen 

lyckas förklara variationen i momentumstrategins avkastningar. Ifall regressionernas R2 

värden jämförs, kan fem-faktor modellen ses som den modell som bäst lyckas förklara 

momentumavkastningarna med ett R2 värde på 0,249. Vilket betyder att variationen i 

momentumavkastningarna kan förklaras upp till 24,9 % av de andra faktorerna.  Detta 

lämnar en stor del av momentumavkastningarna oförklarade som kanske olika beteende 

modeller kunde förklara bättre. Vid analys av resultatet bör dock beaktas att 

handelskostnader inte är medtagna i undersökningen. Alla nordiska aktier är inte heller 

tillräckligt likvida vilket denna momentumstrategi kräver. Denna momentumstrategi 

kräver också att  det är möjligt att ta en kort position i alla aktier som ingår i 

förlorarportföljen varje månad. 
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8 SLUTSATS 

Avhandlingen har undersökt ifall positiva överavkastningar lyckas erhållas med hjälp av 

momentumstrategin på den nordiska aktiemarknaden. Undersökningen resulterar i att 

månatliga medelavkastningar på 1,74 % kan erhållas. Resultatet är signifikant på en 1 % 

signifikans nivå. Detta resultat stämmer överens med tidigare undersökningar som 

Jegadeesh och Titman (2001), Rouwenhorst (1998) samt Daniel och Moskowitz (2016). 

Vinnarportföljen tycks överprestera marknaden mer än vad förlorarportföljen 

underpresterar. Detta tyder på att vinnarportföljen på långsikt har bidragit mer till 

momentumavkastningarna än förlorarportföljen. 

I enlighet med Daniel och Moskowiz (2016), tycks även momentumavkastningarna vara 

känsliga till stora förändringar på marknaden. Momentumstrategin kraschar under 

perioder när marknaden återupprättar sig. Till exempel 2009 efter finanskrisen. Detta 

beror till stor del på att avkastningen stiger för förlorarportföljen vilket reducerar 

momentumstrategins effektivitet med tanke på att en kort position tas i 

förlorarportföljen. Momentumavkastningarna under tidsperioden 2008-2012 visade sig 

inte vara statistiskt signifikanta. 

 Momentumstrategin lyckas även generera en positiv månatlig avkastning på 1,81 % när 

strategin jämförs med marknadsindexets prestation. Det visar sig även att 

momentumavkastningarna har ett negativt beta på -0,49, vilket betyder att 

momentumavkastningarna rör sig i motsatt riktning jämför med marknaden. 

Momentumstrategin får ett negativt beta eftersom förlorarportföljen följer starkt med 

marknaden. Resultaten stämmer även överens med tidigare nämnda undersökningar.  

För att ytterligare försöka fånga variationen i momenutmavkastningarna utförs 

regressioner på Fama och French tre-faktor modellen samt fem-faktor modellen. Inte 

heller dessa modeller lyckas fånga variationen i momentumavkastningar eftersom det 

erhållna alfat är signifikant positivt för respektive regressions modell på en 1 % nivå. 

Alfat för tre-faktor modellen visar sig vara 1,76 % för tre-faktor modellen och 1,69 % för 

fem-faktor modellen. De faktorer som bäst lyckas fånga momentumavkastningarna tycks 

enligt undersökningen vara marknadsfaktorn beta, samt storleksfaktorn SMB. Både 

vinnarportföljen och förlorarportföljen har en positiv koefficient till storleksfaktorn 

vilket tyder på att portföljerna innehåller en stor mängd aktier från mindre företag. I 

fem-faktor modellen blir även storleksfaktorn signifikant på 5 % nivå. Även tidigare 



 

 

44 

undersökningar som Jegadeesh och Titman (2001) presenterar resultat att större 

momentumavkastningar hittas bland mindre företag. 

Lönsamhetsfaktorn RMW visar en negativt signifikant koefficient till vinnarportföljen 

och förlorarportföljen på en 1 % nivå. Detta tyder på att en del av företagen i portföljerna 

är aktier från mindre olönsamma företag. Lönsamhetsfaktorns signifikans faller dock 

bort i momentumportföljen. Fem-faktor modellen är den modell som kan tyckas bäst 

förklara variationen i momentumavkastningarna på den nordiska aktiemarknaden med 

ett R2 värde på 0,249. Det finns dock en stor mängd av variationerna i 

momentumavkastningarna som inte lyckas förklaras av faktormodellerna vilket 

stämmer överens med tidigare undersökningar. Resultaten i hela undersökningen 

strider mot hypotesen om effektiva marknader. Det borde inte vara möjligt att erhålla 

överavkastningar med momentumstrategin ifall marknaden vore effektiv. Detta resultat 

är stämmer dock överens med tidigare undersökningar och debatten om effektiva 

marknader fortsätter. Även i denna undersökning kan slutsatsen dras att den 

signifikanta positiva överavkastningen beror endera på att marknaden inte är effektiv 

och att momentum är en anomali, eller att de använda prissättningsmodellerna inte 

fungerar för momentumstrategin. Denna undersökning medför ytterligare bevis på att 

momentum även existerar på den nordiska aktiemarknaden. 

8.1 Förslag på fortsatta studier 

Som förslag på fortsatta studier kunde vara att använda sig av en fyra-faktor modell 

presenterad av  Carhart (1997). I fyra-faktor modellen används 

momentumavkastningarna som förklarande variabel WML (Winners-Minus-Losers) i 

syfte att bättre lyckas förklara avkastningar hos andra portföljer eller anomalier. 

Aktierna kunde även delas upp enligt företagens storlek för att undersöka ifall mindre 

företag genererar högre månatliga momentumvinstert jämför med större företag på den 

nordiska aktiemarknaden. Att mindre företag genererar högre momentumvinster än 

större företag har bevisats av bland annat Jegadeesh och Titman (2001). Andra 

momentum strategier med variationer i hållningsperioden, överhoppningsperioden 

samt hållningsperioden kunde också testas på den nordiska aktiemarknaden. 
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BILAGA 1 DATA:  MÅNATLIGA AVKASTNINGAR AV MOMENTUM, 
VINNARE, FÖRLORARE, MSCI NORDIC OCH EURIBOR 

Datum Momentum Vinnare  Förlorare MSCI nordic Euribor 

28/02/01 19,58 % -2,47 % -22,05 % -18,74 % 0,39 % 

30/03/01 8,39 % -4,84 % -13,24 % -7,88 % 0,37 % 

30/04/01 0,32 % 4,16 % 3,84 % 18,27 % 0,39 % 

31/05/01 -0,63 % 4,48 % 5,11 % -2,23 % 0,37 % 

29/06/01 19,83 % -1,93 % -21,76 % -9,59 % 0,36 % 

31/07/01 2,07 % -3,95 % -6,02 % -3,12 % 0,36 % 

31/08/01 12,03 % -3,67 % -15,71 % -13,90 % 0,35 % 

28/09/01 9,91 % -4,19 % -14,10 % -10,53 % 0,30 % 

31/10/01 -16,13 % 4,31 % 20,44 % 12,60 % 0,29 % 

30/11/01 -30,29 % 1,94 % 32,24 % 10,41 % 0,28 % 

31/12/01 3,40 % 0,75 % -2,65 % 5,09 % 0,27 % 

31/01/02 1,89 % 6,07 % 4,18 % -4,88 % 0,28 % 

28/02/02 19,26 % 4,92 % -14,34 % -0,82 % 0,28 % 

29/03/02 -8,52 % 3,61 % 12,13 % 2,46 % 0,28 % 

30/04/02 16,37 % 0,99 % -15,38 % -13,15 % 0,28 % 

31/05/02 13,31 % 1,84 % -11,47 % -5,57 % 0,29 % 

28/06/02 9,21 % -3,73 % -12,93 % -6,02 % 0,28 % 

31/07/02 3,78 % -6,03 % -9,81 % -13,16 % 0,28 % 

30/08/02 15,58 % 1,37 % -14,21 % 1,56 % 0,28 % 

30/09/02 7,64 % -7,08 % -14,72 % -11,99 % 0,27 % 

31/10/02 -10,60 % 7,71 % 18,31 % 15,03 % 0,27 % 

29/11/02 -14,39 % 6,84 % 21,24 % 11,42 % 0,25 % 

31/12/02 22,30 % 0,34 % -21,96 % -14,62 % 0,24 % 

31/01/03 -5,39 % -2,88 % 2,52 % -7,67 % 0,23 % 

28/02/03 9,22 % -0,70 % -9,92 % -3,56 % 0,21 % 

31/03/03 3,58 % -0,40 % -3,98 % 0,44 % 0,21 % 

30/04/03 -4,27 % 7,93 % 12,20 % 16,41 % 0,21 % 

30/05/03 -1,82 % 8,10 % 9,92 % 0,12 % 0,19 % 

30/06/03 -6,85 % 3,38 % 10,24 % 0,51 % 0,18 % 

31/07/03 -13,22 % 2,97 % 16,19 % 3,89 % 0,18 % 

29/08/03 -18,47 % 9,22 % 27,70 % 6,94 % 0,18 % 

30/09/03 2,08 % 7,52 % 5,43 % -5,32 % 0,18 % 

31/10/03 16,25 % 14,10 % -2,16 % 9,48 % 0,18 % 

28/11/03 3,66 % 2,60 % -1,06 % 0,55 % 0,18 % 

31/12/03 11,67 % 6,27 % -5,40 % -0,80 % 0,18 % 

30/01/04 -8,59 % 19,85 % 28,44 % 8,19 % 0,17 % 

27/02/04 2,52 % 7,05 % 4,52 % 6,12 % 0,17 % 

31/03/04 -6,17 % -5,05 % 1,12 % -1,45 % 0,16 % 

30/04/04 -3,93 % -4,78 % -0,85 % -5,38 % 0,17 % 

31/05/04 -4,67 % -3,89 % 0,78 % -0,71 % 0,17 % 
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30/06/04 1,42 % 5,04 % 3,62 % 4,25 % 0,17 % 

 Datum Momentum Vinnare  Förlorare MSCi nordic Euribor 

30/07/04 -1,96 % -6,19 % -4,23 % -5,03 % 0,17 % 

31/08/04 5,46 % 3,80 % -1,66 % 0,63 % 0,17 % 

30/09/04 -0,75 % 4,75 % 5,50 % 6,49 % 0,18 % 

29/10/04 0,38 % 1,20 % 0,83 % 0,70 % 0,18 % 

30/11/04 10,88 % 14,89 % 4,01 % 6,17 % 0,18 % 

31/12/04 1,71 % 3,67 % 1,96 % -1,15 % 0,18 % 

31/01/05 -1,05 % 8,10 % 9,15 % 0,24 % 0,18 % 

28/02/05 5,66 % 9,26 % 3,60 % 5,55 % 0,18 % 

31/03/05 -4,66 % -0,28 % 4,38 % -0,49 % 0,18 % 

29/04/05 4,76 % 0,68 % -4,07 % -0,82 % 0,18 % 

31/05/05 5,63 % 5,45 % -0,19 % 8,20 % 0,18 % 

30/06/05 5,55 % 8,52 % 2,97 % 3,20 % 0,17 % 

29/07/05 5,35 % 9,57 % 4,22 % 3,43 % 0,18 % 

31/08/05 4,37 % 4,51 % 0,14 % 0,84 % 0,18 % 

30/09/05 -0,33 % 5,62 % 5,95 % 5,81 % 0,18 % 

31/10/05 2,83 % -5,38 % -8,21 % -4,39 % 0,19 % 

30/11/05 3,52 % 6,19 % 2,67 % 3,02 % 0,20 % 

30/12/05 5,73 % 12,63 % 6,91 % 6,08 % 0,21 % 

31/01/06 -4,08 % 6,21 % 10,29 % 2,61 % 0,21 % 

28/02/06 1,34 % 3,48 % 2,14 % 2,80 % 0,22 % 

31/03/06 -3,01 % 1,25 % 4,25 % 7,81 % 0,23 % 

28/04/06 6,88 % 5,18 % -1,70 % 2,08 % 0,23 % 

31/05/06 0,19 % -5,32 % -5,52 % -7,57 % 0,24 % 

30/06/06 -1,18 % -3,73 % -2,55 % -0,94 % 0,25 % 

31/07/06 -0,42 % 0,51 % 0,94 % -0,35 % 0,26 % 

31/08/06 4,28 % 5,35 % 1,07 % 3,17 % 0,27 % 

29/09/06 -1,28 % 1,83 % 3,11 % 1,58 % 0,28 % 

31/10/06 3,90 % 3,62 % -0,27 % 4,96 % 0,29 % 

30/11/06 4,83 % 4,99 % 0,17 % 1,13 % 0,30 % 

29/12/06 2,46 % 5,21 % 2,75 % 6,63 % 0,31 % 

31/01/07 -7,58 % 6,34 % 13,92 % 4,08 % 0,31 % 

28/02/07 -1,56 % -2,15 % -0,59 % -3,09 % 0,32 % 

30/03/07 4,12 % 5,36 % 1,24 % 4,98 % 0,32 % 

30/04/07 9,67 % 10,45 % 0,79 % 6,88 % 0,33 % 

31/05/07 4,08 % 1,65 % -2,43 % 3,32 % 0,34 % 

29/06/07 -2,09 % -0,31 % 1,78 % -0,36 % 0,34 % 

31/07/07 2,84 % 0,81 % -2,03 % -0,62 % 0,35 % 

31/08/07 -0,12 % -6,30 % -6,18 % -0,77 % 0,39 % 

28/09/07 -0,67 % 1,03 % 1,70 % 4,66 % 0,39 % 

31/10/07 6,18 % 1,30 % -4,88 % -0,42 % 0,38 % 

30/11/07 4,18 % -8,72 % -12,89 % -6,64 % 0,39 % 

31/12/07 4,67 % -2,41 % -7,08 % -1,38 % 0,38 % 
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31/01/08 -5,47 % -10,12 % -4,64 % -13,19 % 0,36 % 

Datum Momentum Vinnare  Förlorare MSCi nordic Euribor 

29/02/08 -1,17 % 4,88 % 6,05 % 4,57 % 0,36 % 

31/03/08 1,69 % -1,78 % -3,47 % -4,58 % 0,39 % 

30/04/08 0,33 % 3,79 % 3,47 % 5,56 % 0,40 % 

30/05/08 1,79 % 4,07 % 2,28 % 3,77 % 0,40 % 

30/06/08 9,32 % -6,21 % -15,54 % -12,73 % 0,40 % 

31/07/08 -1,86 % -3,58 % -1,71 % -1,42 % 0,40 % 

29/08/08 -1,07 % -1,42 % -0,35 % 0,83 % 0,40 % 

30/09/08 2,26 % -14,44 % -16,69 % -18,77 % 0,43 % 

31/10/08 10,80 % -11,91 % -22,71 % -17,15 % 0,39 % 

28/11/08 7,49 % -8,49 % -15,98 % -7,36 % 0,32 % 

31/12/08 7,20 % -7,66 % -14,85 % -3,70 % 0,24 % 

30/01/09 -11,14 % 8,50 % 19,65 % -1,64 % 0,17 % 

27/02/09 7,58 % -4,49 % -12,06 % -8,49 % 0,15 % 

31/03/09 -4,95 % -1,90 % 3,05 % 4,22 % 0,12 % 

30/04/09 -33,63 % 11,33 % 44,96 % 23,38 % 0,11 % 

29/05/09 -13,39 % 2,39 % 15,78 % 3,99 % 0,11 % 

30/06/09 5,44 % -0,25 % -5,69 % -1,44 % 0,09 % 

31/07/09 -0,23 % 9,10 % 9,33 % 9,53 % 0,07 % 

31/08/09 -8,49 % 5,62 % 14,11 % 4,87 % 0,07 % 

30/09/09 -1,37 % 5,93 % 7,30 % 1,22 % 0,06 % 

30/10/09 5,22 % 1,39 % -3,83 % -0,58 % 0,06 % 

30/11/09 8,01 % 3,24 % -4,78 % 0,42 % 0,06 % 

31/12/09 5,04 % 5,54 % 0,50 % 4,53 % 0,06 % 

29/01/10 -3,25 % 5,61 % 8,86 % 1,89 % 0,06 % 

26/02/10 1,34 % 2,27 % 0,94 % 1,74 % 0,05 % 

31/03/10 4,59 % 11,01 % 6,41 % 9,40 % 0,05 % 

30/04/10 4,06 % 5,35 % 1,30 % 3,69 % 0,06 % 

31/05/10 3,14 % -7,53 % -10,67 % -6,28 % 0,06 % 

30/06/10 4,15 % -3,26 % -7,41 % 0,03 % 0,06 % 

30/07/10 5,64 % 7,27 % 1,63 % 5,60 % 0,07 % 

31/08/10 6,04 % -2,66 % -8,70 % -2,83 % 0,07 % 

30/09/10 10,32 % 10,59 % 0,27 % 8,78 % 0,07 % 

29/10/10 2,10 % -0,91 % -3,01 % 0,25 % 0,09 % 

30/11/10 9,09 % 3,74 % -5,35 % 1,07 % 0,09 % 

31/12/10 2,68 % 11,08 % 8,40 % 8,12 % 0,08 % 

31/01/11 -7,20 % 1,66 % 8,86 % 0,49 % 0,09 % 

28/02/11 5,64 % -2,86 % -8,50 % -0,19 % 0,09 % 

31/03/11 0,45 % 1,93 % 1,48 % -0,30 % 0,10 % 

29/04/11 7,06 % 5,11 % -1,96 % 3,07 % 0,11 % 

31/05/11 0,65 % -1,77 % -2,42 % -1,42 % 0,12 % 

30/06/11 3,73 % -5,94 % -9,67 % -5,64 % 0,13 % 

29/07/11 2,90 % -2,05 % -4,95 % -3,95 % 0,13 % 
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31/08/11 2,45 % -9,08 % -11,53 % -10,00 % 0,13 % 

Datum Momentum Vinnare  Förlorare MSCi nordic Euribor 

30/09/11 6,74 % -6,90 % -13,65 % -6,69 % 0,13 % 

31/10/11 6,37 % 6,57 % 0,20 % 10,04 % 0,13 % 

30/11/11 5,94 % 0,34 % -5,59 % -0,46 % 0,12 % 

30/12/11 3,43 % 4,46 % 1,04 % 1,14 % 0,11 % 

31/01/12 -10,31 % 5,86 % 16,17 % 4,51 % 0,09 % 

29/02/12 2,34 % 4,43 % 2,08 % 9,34 % 0,08 % 

30/03/12 -1,02 % 2,06 % 3,08 % -1,22 % 0,06 % 

30/04/12 4,08 % 2,16 % -1,93 % -0,98 % 0,06 % 

31/05/12 7,66 % -5,12 % -12,78 % -7,97 % 0,06 % 

29/06/12 -0,29 % -0,78 % -0,49 % 4,99 % 0,05 % 

31/07/12 -1,25 % 5,76 % 7,01 % 8,29 % 0,03 % 

31/08/12 -2,01 % 1,19 % 3,21 % 0,08 % 0,02 % 

28/09/12 -1,53 % 2,24 % 3,77 % 1,25 % 0,02 % 

31/10/12 6,98 % 0,88 % -6,10 % -1,95 % 0,02 % 

30/11/12 -3,66 % -1,93 % 1,73 % 2,38 % 0,02 % 

31/12/12 3,51 % 1,91 % -1,61 % 2,12 % 0,02 % 

31/01/13 1,16 % 8,05 % 6,89 % 5,21 % 0,02 % 

28/02/13 7,81 % 5,64 % -2,18 % 3,02 % 0,02 % 

29/03/13 2,97 % 3,04 % 0,07 % 0,81 % 0,02 % 

30/04/13 6,48 % 1,47 % -5,01 % 0,75 % 0,02 % 

31/05/13 1,89 % 3,80 % 1,91 % 0,40 % 0,02 % 

28/06/13 -1,71 % -3,84 % -2,13 % -6,36 % 0,02 % 

31/07/13 1,48 % 7,67 % 6,19 % 7,19 % 0,02 % 

30/08/13 3,08 % 3,56 % 0,47 % -0,81 % 0,02 % 

30/09/13 4,51 % 9,28 % 4,77 % 4,39 % 0,02 % 

31/10/13 8,82 % 3,02 % -5,81 % 1,84 % 0,02 % 

29/11/13 7,99 % 6,96 % -1,03 % 1,47 % 0,02 % 

31/12/13 6,34 % 2,57 % -3,76 % 1,92 % 0,02 % 

31/01/14 -2,65 % 3,92 % 6,56 % -1,33 % 0,02 % 

28/02/14 -1,28 % 4,62 % 5,90 % 6,75 % 0,02 % 

31/03/14 3,43 % 1,51 % -1,92 % -0,27 % 0,03 % 

30/04/14 -0,46 % 0,17 % 0,63 % 0,94 % 0,03 % 

30/05/14 -1,84 % 2,83 % 4,67 % 2,95 % 0,03 % 

30/06/14 -1,14 % -3,32 % -2,19 % -0,32 % 0,02 % 

31/07/14 1,90 % 1,54 % -0,35 % -0,47 % 0,02 % 

29/08/14 3,01 % -0,36 % -3,36 % 1,49 % 0,01 % 

30/09/14 5,07 % -0,99 % -6,06 % 1,80 % 0,01 % 

31/10/14 4,72 % -2,33 % -7,05 % -1,92 % 0,01 % 

28/11/14 0,35 % 1,23 % 0,89 % 1,02 % 0,01 % 

31/12/14 3,27 % 0,11 % -3,16 % -2,17 % 0,01 % 

30/01/15 6,15 % 10,04 % 3,88 % 9,21 % 0,00 % 

27/02/15 -0,64 % 11,49 % 12,13 % 7,49 % 0,00 % 
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31/03/15 8,05 % 4,63 % -3,42 % 3,26 % 0,00 % 

Datum Momentum Vinnare  Förlorare MSCi nordic Euribor 

30/04/15 -4,07 % 1,24 % 5,31 % -0,65 % 0,00 % 

29/05/15 1,41 % 6,25 % 4,85 % 1,25 % 0,00 % 

30/06/15 0,88 % -4,28 % -5,16 % -4,71 % 0,00 % 

31/07/15 6,25 % 4,71 % -1,54 % 3,32 % 0,00 % 

31/08/15 8,07 % -1,24 % -9,31 % -7,93 % 0,00 % 

30/09/15 3,28 % -0,53 % -3,81 % -3,31 % 0,00 % 

30/10/15 0,05 % 4,73 % 4,68 % 5,57 % -0,01 % 

30/11/15 6,62 % 8,93 % 2,30 % 5,43 % -0,01 % 

31/12/15 8,82 % 0,92 % -7,90 % -3,54 % -0,01 % 

29/01/16 -2,41 % -7,43 % -5,02 % -5,70 % -0,01 % 

29/02/16 -5,41 % -2,49 % 2,92 % -1,45 % -0,02 % 

31/03/16 -4,82 % 2,42 % 7,24 % 1,75 % -0,02 % 

29/04/16 -7,11 % -0,25 % 6,85 % 1,85 % -0,02 % 

31/05/16 6,13 % 0,37 % -5,76 % 2,05 % -0,02 % 

30/06/16 0,47 % -3,22 % -3,69 % -3,36 % -0,02 % 

29/07/16 0,79 % 7,17 % 6,38 % 3,05 % -0,02 % 

31/08/16 3,36 % 3,35 % -0,01 % -0,88 % -0,02 % 

30/09/16 3,21 % 4,61 % 1,40 % -0,21 % -0,03 % 

31/10/16 2,23 % -1,19 % -3,42 % -2,84 % -0,03 % 

30/11/16 -2,58 % 1,56 % 4,14 % 0,82 % -0,03 % 

30/12/16 -2,66 % 3,68 % 6,34 % 5,25 % -0,03 % 

31/01/17 5,14 % 8,64 % 3,51 % 1,95 % -0,03 % 

28/02/17 -2,44 % 2,60 % 5,04 % 1,77 % -0,03 % 

31/03/17 1,22 % 2,75 % 1,52 % 2,44 % -0,03 % 

28/04/17 4,67 % 5,90 % 1,23 % 3,56 % -0,03 % 

31/05/17 1,44 % -1,34 % -2,78 % 1,65 % -0,03 % 

30/06/17 -0,13 % -2,81 % -2,68 % -1,00 % -0,03 % 

31/07/17 -4,88 % -2,76 % 2,12 % -0,22 % -0,03 % 

31/08/17 -2,56 % -3,22 % -0,66 % 1,12 % -0,03 % 

29/09/17 -2,36 % -0,44 % 1,92 % 2,43 % -0,03 % 

31/10/17 -4,91 % -4,82 % 0,09 % 1,54 % -0,03 % 

30/11/17 4,18 % -5,76 % -9,94 % -4,33 % -0,03 % 

29/12/17 -0,81 % -2,28 % -1,47 % 0,14 % -0,03 % 
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