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It has recently emerged a debate about whether the fees in mutual funds tend to reduce yields 

over time, especially compared to market. It is often difficult to generate a return that is better 

than the market. Regarding portfolio design, there are a number of known investment strategies, 

one of them is the momentum strategy. Using such a strategy, an investor tries to outperform the 

market by putting together a number of portfolios based on historical performance. Historically, 

this strategy has proven to be profitable, especially in the USA. The purpose of this paper is to 

examine whether a momentum strategy applied on the Swedish stock market, with the help of 

past winners, outperform the market or not. In connection with this, market efficiency is also 

discussed. This is also related to the economic situation. The period studied is 2000-2014. Based 

on turnover, portfolios is created and held for six months where risk adjusted return is measured. 

The result of this quantitative study shows that the strategy is not profitable and that the market is 

efficient. The most common approach in this literature is to base the momentum strategy on both 

past winners and losers. The strategy applied in this study did not generate any excess returns. 

This suggests that the common approach is to be preferred. Possible reasons for why our results 

differ from previous studies are the institutional settings, number of years and observations. 

These differences are likely to have an impact on the level of risk-adjusted return. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att investera i aktier är något som kan generera god avkastning över tid. Mätningar från 

Riksbanken sedan cirka 100 år tillbaka visar att aktier avkastat betydligt bättre än räntor och 

obligationer. Sedan december 1918 fram till och med 2006 har Stockholmsbörsens 

avkastningsindex för aktier stigit från 1 till 6 470 518. Under samma period har kort ränteindex 

stigit från 1 till 100 171 och obligationsindex från 1 till 302 473 (Waldenström, 2011). I dagens 

klimat med låga räntor är det svårt att få rimlig avkastning. Detta har gjort aktier till ett ännu mer 

attraktivt investeringsalternativ. Under senare tid har också allt mer kapital flödat till börsen, 

vilket inte minst visar sig i den uppgång som varit på Stockholmsbörsen under början av 2015 

(Evli, 2015). Ett alternativ till att själv placera pengar direkt i aktier är att investera i fonder. Det 

har dock sina nackdelar. Forskning visar att fondförvaltare sällan presterar bättre än index över 

tid, delvis på grund av att avgifter sänker den totala avkastningen (Englund et al., 2013).  

 

Det har under lång tid funnits olika strategier för att uppnå god avkastning eller till och med 

överavkastning (Jegadeesh & Titman, 1993). Överavkastning innebär att en portfölj genererar 

högre riskjusterad avkastning än dess jämförelse- eller referensindex. Med riskjusterad 

avkastning menas att den eventuella överavkastningen måste rensas för ett eventuellt högre 

risktagande (Ankrim, 1992). En av strategierna är momentumstrategin som har sitt ursprung i 

USA och de mest kända forskarna på området är Jegadeesh och Titman som i flera 

undersökningar påvisat strategins lönsamhet. Med momentum på finansområdet menas att 

stigande tillgångspriser tenderar att fortsätta stiga och att fallande priser tenderar att fortsätta 

falla. Momentumstrategin är alltså en investeringsstrategi som i grunden går ut på att utnyttja 

existerande trender i marknaden. Strategin kan tillämpas på olika sätt. Vanligast är att tidigare 

vinnaraktier köps och att förloraraktier samtidigt blankas (Jegadeesh & Titman, 1993). Med 

blankning menas att en investerare lånar aktier och säljer dem med en förhoppning om att sedan 

kunna köpa tillbaka dem billigare och ge dem åter till ursprunglig innehavare. Om återköpspriset 

inklusive kostnader är lägre än det tidigare försäljningspriset gör investeraren alltså en vinst. På 

detta sätt kan en investerare även tjäna pengar på nedgång (Nordea, 2013). 

 

Studier har visat att tidigare vinnaraktier har en tendens att fortsätta prestera bättre än index 

samtidigt som tidigare förloraraktier oftast också förblir förlorare under viss tid, vanligen upp till 

ett år (Jegadeesh & Titman, 1993). En enklare strategi är att endast inkludera tidigare 

vinnaraktier. Denna studie kommer att fokusera på momentumstrategin med syfte att studera just 

tidigare vinnaraktier. Vidare har momentumstrategin visat sig fungera på flertalet marknader runt 

om i världen (Jegadeesh & Titman, 1993 & 2001; Rouwenhorst, 1998; Chui et al., 2000). 

Jegadeesh och Titman har i två undersökningar från 1993 respektive 2001 visat att det går att 

överavkasta marknaden genom att köpa tidigare vinnaraktier och samtidigt blanka tidigare 

förloraraktier. Undersökningen som genomfördes i USA under år 1993 avspeglade perioden 

mellan 1965 och 1989 medan den senare avspeglade perioden mellan 1990 och 1998. I studien 
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genomförd år 2001 visar det sig bland annat att vinnaraktierna bidrar mer till den överavkastning 

som erhålls. Förespråkare av momentumstrategin menar att marknaden inte effektivt reagerar på 

ny information varför trender tenderar att fortsätta i framtiden. I Sverige finns ett antal uppsatser 

som undersökt momentumstrategin på Stockholmsbörsen med varierande resultat (Lagerqvist & 

Ohlson, 2008; Annerstedt & Schönström, 2006). Det förekommer också relativt stora variationer 

i hur strategin undersöks i dessa uppsatser, bland annat gällande hur stora portföljerna är och hur 

länge dessa behålls. Gemensamt för dessa båda studier är att tidigare vinnaraktier köps och att 

tidigare förloraraktier blankas. Rouwenhorst (1998) konstaterar att en internationellt diversifierad 

portfölj bestående av tidigare vinnaraktier, riskjusterat avkastar 1 % bättre per månad än en 

portfölj bestående av tidigare förlorare. Vidare beskrivs även hur Sverige uppvisade skillnader 

gentemot andra länder gällande överavkastning.  I studien kunde inte signifikant överavkastning 

säkerställas för Stockholmsbörsen under perioden 1980-1995, däremot uppvisade alla andra 

undersökta länder en signifikant överavkastning. Resultatet tyder på att den svenska 

aktiemarknaden kan ha varit mer effektiv än i jämförande länder under denna period 

(Rouwenhorst, 1998). 

 

1.2 Problemformulering 

Denna undersökning skiljer sig från flera andra undersökningar eftersom att enbart tidigare 

vinnaraktier köps på Stockholmsbörsen under 2000-talet. Momentumstrategin har i tidigare 

studier undersökts på olika marknader och på olika sätt. På den svenska marknaden är det dock få 

som genomfört en studie med syfte att endast köpa tidigare vinnaraktier, i de flesta andra studier 

ingår även förloraraktier (Lagerqvist & Ohlson, 2008; Annerstedt & Schönström, 2006; 

Rouwenhorst, 1998). I praktiken är det, åtminstone för privata investerare, svårt att blanka 

tidigare förloraraktier vilket olika forskare gjort i tidigare studier (Chui et al., 2000; Muga & 

Santamaría, 2007). Genom att endast studera hur väl vinnaraktier presterar skapas en mer 

rättvisande bild av verkligenheten eftersom det går att tillämpa strategin i praktiken. Det 

tillkommer heller inte några större kostnader i samband med köp och försäljning av aktier jämfört 

med blankning (Nordea, 2013). Det är tänkbart att portföljer baserade på endast vinnaraktier 

också uppvisar andra mönster och bättre lönsamhet. Detta gör det motiverat att testa huruvida 

portföljer bestående av vinnaraktier på den svenska aktiemarknaden skapar överavkastning eller 

inte.     

 

Enligt Eugene Fama (1970) ska det inte vara möjligt att skapa överavkastning över tid på grund 

av att marknaden är effektiv. Fama lyfter fram priseffektiviteten på finansmarknaden och menar 

att all tillgänglig information återspeglas i ett pris och att det därför inte kan vara missvisande 

(Ekonomistas, 2013). Detta gör dock inte att priser på aktier och andra tillgångar är förutsägbara 

och stabila. En akties kursutveckling sägs vara slumpmässig och oförutsägbar, i tekniska termer 

brukar denna slumpvandring benämnas random walk (Fama, 1970; Englund et al., 2013). Utifrån 

den bild som Fama preciserar verkar det vara svårt att överavkasta marknaden. Eventuella 

mönster eller arbitragemöjligheter som hittas av en investerare försvinner snabbt (Muga & 
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Santamaría, 2007).  

 

Shiller (2002) ger en annan bild av marknadens effektivitet. Marknaden sägs inte vara effektiv 

och priset på aktier och obligationer är mer volatilt än vad standardmodellen med rationella 

förväntningar hos rationella investerare skulle förutsäga. Med volatilitet menas hur mycket en 

aktiekurs rör sig eller prisets genomsnittliga variation. Shiller ifrågasätter alltså antagandet om att 

investerare är rationella samtidigt som han menar att irrationalitet orsakar ineffektivitet på 

marknaden (Ekonomistas, 2013). Dessa två olika synsätt som Fama respektive Shiller presenterar 

präglar två forskningsområden inom den finansiella ekonomin (Englund et al., 2013). 

 

En intressant fråga är varför rationella investerare inte kan eliminera överdrivna prissvängningar. 

De borde sälja aktier då börsen är övervärderad och köpa aktier när börsen är undervärderad. En 

orsak kan vara att det inte alltid är lätt för en rationell investerare att gå emot marknaden (KVA, 

2013). Vidare har diskussionen om rationalitet hos människor och investerare givit upphov till ett 

nytt område inom den finansiella ekonomin, behavioral finance. Detta område lägger vikt vid 

olika mekanismer på marknaderna såsom psykologi, flockbeteende, optimism och pessimism 

(Englund et al., 2013). Dessa mekanismer kan förklara varför tillgångspriser avviker från dess 

fundamentala värden. Överdriven optimism kan exempelvis leda till höga priser. Individer 

tenderar att överreagera på information och därmed bör också priset på aktier fluktuera därefter 

(Muga & Santamaría, 2007). Stora prisrörelser bidrar till att volatiliteten i en aktie blir högre och 

volatiliteten är också en viktig faktor när det gäller att förklara avkastningen i 

momentumstrategier (Wang & Xu, 2015).  

 

En intressant fråga är hur effektiviteten på aktiemarknaden har förändrats under senare tid. Hooy 

och Lim (2013) utreder huruvida en mer integrerad aktiemarknad resulterar i en högre grad av 

informationseffektivitet. Genom data från 49 olika länder finner de starka bevis för att marknader 

som är mer integrerade med världen också är mer effektiva. När det gäller den svenska 

aktiemarknaden skedde år 2008 ett samgående mellan Stockholmsbörsens ägare OMX och den 

amerikanska börsen Nasdaq. Syftet med detta var bland annat att möjliggöra en modernare 

marknadsplats med ny teknologi och god omsättning (Finansmarknadsrådet, 2007). Andra tecken 

på integrering med omvärlden är att det utländska ägandet på Stockholmsbörsen mellan 1990 och 

2011 ökat från cirka 8% till över 40% (Holmén, 2011). Även omsättningen på Stockholmsbörsen 

har under senare år ökat. Mellan 1990 och 2011 har omsättningen av aktier på den Nordiska 

listan Stockholm ökat från 104 miljarder till 3779 miljarder (SCB, 2013). Som tidigare nämnt 

beskrev Rouwenhorst (1998) hur Sverige framstod som ett land med en effektiv aktiemarknad. 

Sammantaget kan dessa olika faktorer med ökad handel, ett ökat utländskt ägande, ny teknologi, 

större marknadsplatser och en effektivare marknad tyda på att momentumstrategin inte är lönsam 

på den svenska aktiemarknaden. Å andra sidan kan det vara så att möjligheten att framgångsrikt 

använda sig av momentumstrategin fortfarande existerar. Det finns mycket tidigare forskning 

som talar för detta (Jegadeesh & Titman, 1993 & 2001; Rouwenhorst, 1998; Chui et al., 2000). 
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Detta gör frågan om huruvida momentumstrategin varit närvarande på den svenska börsen under 

2000-talet intressant och aktuell. 

 

Momentumstrategier tenderar även att variera i styrka och i lönsamhet. Detta är rimligt med 

tanke på att ekonomin och även aktiemarknaden som sådan utvecklas i olika cykler. I flera 

tidigare studier menar forskare att lönsamheten i momentumstrategier delvis kan förklaras av 

gemensamma makroekonomiska variabler som är relaterade till konjunktur. Chordia och 

Shivakumar (2002) undersöker bland annat momentumstrategins styrka i hög- och lågkonjunktur. 

Resultatet visar att lönsamheten i strategin är negativ under lågkonjunktur och positiv under 

högkonjunktur. Detta tyder på att momentumstrategins lönsamhet är förknippad med den 

ekonomiska cykeln. Även Fang et al., (2003) når liknande slutsatser. Griffin et al., (2005) visar 

att momentumstrategin uppvisar större vinster under tider med positiv BNP-tillväxt jämfört med 

perioder med negativ BNP-tillväxt. Momentumstrategin är även mer lönsam när 

marknadsutvecklingen är negativ. Mot bakgrund av detta kommer denna studie även att söka svar 

på momentumstrategins lönsamhet under hög- respektive lågkonjunktur.       

  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda huruvida en momentumstrategi med enbart vinnaraktier 

skapat överavkastning eller inte på Stockholmsbörsen under 2000-talet. Studien syftar också till 

att skapa ökad förståelse för den svenska aktiemarknadens effektivitet och konjunkturens 

betydelse för momentumstrategins lönsamhet. 

 

1.4 Frågeställning 

● Har det varit möjligt att på den svenska aktiemarknaden överavkasta mot index mellan år 

2000 till och med år 2014 genom att tillämpa momentumstrategin med portföljer 

bestående av tidigare vinnaraktier?  

● Skiljer sig lönsamheten i denna typ av strategi beroende på konjunkturläge?   

 

1.5 Bidrag 

Tidigare forskning har visat att momentumstrategin historiskt varit lönsam i USA och även andra 

länder runt om i världen (Jegadeesh & Titman, 1993 & 2001; Rouwenhorst, 1998; Chui et al., 

2000). Ett bidrag med denna uppsats är resultatet av hur väl en momentumstrategi fungerar på 

den svenska aktiemarknaden. Resultatet bidrar delvis till att besvara frågan vilken teoretiskt 

möjlig avkastning som en investerare kunnat erhålla genom att tillämpa strategin under 2000-

talet. En investerare är troligen också intresserad av huruvida strategin kan ses som lämplig även 

framgent efter själva mätperioden. Under senare år har vi i Sverige fått uppleva ett mycket lågt 

ränteläge. Detta har gjort att antalet investeringsalternativ för investerare minskat. Aktier framstår 

i princip som det enda intressanta alternativet (Evli, 2015). Historiskt har det också visat sig vara 
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lönsamt att investera i aktier jämfört med placeringar i obligationer och räntor (Waldenström, 

2011). Det har visat sig vara svårt för professionella investerare och fondförvaltare att över tid 

prestera bättre än index. Fonder är ett enklare alternativ eftersom att investeraren då inte behöver 

vara speciellt aktiv, men de innehåller oftast avgifter vilket har stor betydelse för den framtida 

avkastningen (Lindmark, 2014). 

 

Momentumstrategin är en relativt enkel investeringsstrategi och den har som tidigare nämnt 

historiskt visat sig vara lönsam. Strategin kan därmed vara praktisk att använda för en investerare 

som vill försöka avkasta bättre än index trots att mycket tyder på att det är svårt. Denna 

undersökning skiljer sig mot flera andra studier på det sätt att endast vinnaraktier studeras. 

Vanligtvis tillämpas momentumstrategin på det sättet att både vinnar- och förloraraktier ingår i 

de portföljer som sätts samman, där investeraren alltså blankar förlorare och köper tidigare 

vinnaraktier. I praktiken är det enklare att tillämpa en strategi med syfte att enbart köpa tidigare 

vinnaraktier. Att gå emot marknaden är ofta, åtminstone för den enskilde investeraren, förenat 

med högre kostnader. Detta har givetvis viss betydelse för lönsamheten i en momentumstrategi. 

Dessutom är blankningsbara värdepapper ofta mindre tillgängliga än vanliga värdepapper 

(Nordea, 2013). En annan skillnad jämfört med tidigare svenska studier är att 

momentumstrategins lönsamhet testas under olika konjunkturella cykler. Detta gör det möjligt att 

upptäcka eventuella styrkor under hög- respektive lågkonjunktur.  
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2 Tidigare forskning 

2.1 Internationella studier 

Enligt den effektiva marknadshypotesen ska det inte vara möjligt att överavkasta marknaden. 

Resultat från flera tidigare studier har visat på att detta trots allt är möjligt. En fungerande strategi 

har varit att investera i aktier utifrån tidigare mönster där tidigare vinnaraktier tenderar att 

fortsätta prestera bättre än index. Denna överavkastning förvinner dock över längre tid. Hur lång 

tid det rör sig om råder det delade meningar om. Flera forskare hävdar att överavkastningen avtar 

efter cirka två år från det att en portfölj av vinnaraktier skapas (Hon & Tonks, 2003; 

Rouwenhorst, 1998; Jegadeesh & Titman, 1993). Även det faktum att människor överreagerar på 

information är något som tidigare forskning visar. De Bondt och Thaler (1985) har undersökt om 

det går att utnyttja detta på aktiemarknaden. Hypotesen är att marknaden överreagerar på 

information och en lönsam strategi kan vara att tidigare förlorare köps och att tidigare vinnare 

säljs. De kommer också fram till att aktier som presterat dåligt under de senaste 3-5 åren uppnår 

högre avkastning under de kommande 3-5 åren jämfört med de aktier som utvecklats väl under 

den tidigare tidsperioden (De Bondt & Thaler, 1985). 

  

Även Jegadeesh och Titman (1993) har skapat en lönsam strategi baserad på tidigare avkastning 

med utgångspunkten att marknaden över- eller underreagerar på information. Deras strategi, som 

går ut på att köpa tidigare vinnaraktier och att sälja tidigare förloraraktier, skiljer sig alltså från 

De Bondt och Thaler (1985). De aktier som presterat bäst under de senaste sex månaderna köps 

och behålls i ytterligare sex månader, samtidigt blankas tidigare förlorare. Denna metod har 

överavkastat index med i snitt 12 % per år mellan 1965-1989 på den amerikanska 

aktiemarknaden. Överavkastningen kvarstår även när hänsyn tas till den risk som finns i 

portföljerna. Portföljerna som skapas fortsätter som tidigare nämnt att överavkasta även efter 

sexmånadersperioden. Dock avtar avkastningen över tid och efter två år försvinner halva 

överavkastningen från det att portföljen skapades. Detta är inget problem för strategin i sig 

eftersom att strategin utgår ifrån att portföljerna byts ut var sjätte månad (Jegadeesh & Titman, 

1993). 

 

Rouwenhorst (1998) har undersökt momentumstrategin i tolv europeiska länder mellan 1980 och 

1995. Tillvägagångssättet är konstruerat likt Jegadeesh och Titmans undersökning från 1993. 

Aktierna sorteras efter historisk avkastning och delas därefter in i tio portföljer efter utvecklingen 

under de senaste 3, 6, 9 och 12 månaderna. Alla portföljer är likaviktade och behålls i 3, 6, 9 

respektive 12 månader. Portfölj 1 består av de bäst presterande aktierna medan portfölj 10 består 

av de aktier med lägst avkastning. Portfölj 1 köps medan portfölj 10 blankas. Resultatet från 

Rouwenhorsts undersökning visar att momentumstrategin fungerar. Överavkastningen är som 

störst från den andra månaden fram till den tionde månaden. Andra året efter portföljernas 

skapande försvinner överavkastningen och dessa resultat påminner om de resultat som Jegadeesh 

och Titman (1993) presenterade. Överavkastning uppvisas också på alla tolv marknader, även då 
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hänsyn tas till risk i portföljerna. Undersökningen visar även att överavkastningen endast var 

statistiskt signifikant i alla länder utom Sverige. Resultatet tyder på att Sverige, i denna 

undersökning, framstår som ett land med en mer effektiv marknad än övriga undersökta länder. 

Vidare beskrivs även hur effektiviteten på olika marknader kan variera (Rouwenhorst, 1998).  

 

Resultatet från dessa två studier överensstämmer således inte med antagandet om att marknaden 

är effektiv (Fama, 1970). De är heller inte helt oberoende av varandra, dels på grund av att 

tidsperioderna sammanfaller med varandra och dels på grund av gemensamma faktorer i den 

internationella marknaden. Bevisen för momentumstrategins lönsamhet stärks ändå av att 

studierna är genomförda på olika marknader (Rouwenhorst, 1998; Jegadeesh & Titman, 1993). 

Andra internationella bevis för momentum presenteras av Richards (1997). Studien genomförs i 

16 olika länder mellan 1970-1995 där den årliga överavkastningen uppgår till 3.4 %. Studien 

visar även att då tidsperioden är längre än ett år börjar istället tidigare förlorare att överavkasta 

mot tidigare vinnare med en årlig överavkastning på 5.8 % (Richards, 1997). 

  

Chui et al. (2000) studerar den asiatiska marknaden och finner stöd för att momentumstrategin 

ger överavkastning mellan 1976-2000. Överavkastningen försvinner dock efter den tionde 

månaden från det att portföljerna skapats. Bevisen för att momentum fungerar i Asien är inte lika 

starka som i tidigare undersökningar (Rouwenhorst, 1998; Jegadeesh & Titman, 1993). Detta 

beror på att strategin inte överavkastar i alla länder som undersöks. Portföljerna som skapas i 

undersökningen bygger likt andra studier på avkastning under sex månader, där tidigare vinnare 

köps och tidigare förlorare blankas (Chui et al., 2000). Även Hameed och Kusnadi (2002) finner 

bevis för att momentumstrategin är lönsam i asiatiska länder.  

 

Muga och Santamaría (2007) har på den spanska aktiemarknaden undersökt relationen mellan 

tidigare vinnar- och förloraraktier. Resultatet är tydligt, även här dominerar vinnarportföljen 

förlorarportföljen. Hon och Tonks (2003) studerar momentumstrategin i Storbritannien mellan 

1955-1996 där portföljerna behålls ända upp till 24 månader. Resultatet visar att 

momentumstrategin inte fungerar mellan 1955-1976 men däremot fungerar den mellan 1977-

1996. Även Liu et al. (1999) finner bevis för att momentumstrategin fungerar på den brittiska 

aktiemarknaden mellan 1977-1996. Momentumstrategins lönsamhet tenderar alltså variera med 

tiden. Vidare finner Clare och Thomas (1995) och Dissanaike (1997) bevis för att det går att 

överavkasta marknaden i Storbritannien på lång sikt. Dessa båda studier utgör starka bevis för att 

tidigare vinnaraktier överavkastar mest under cirka 2-3 år vilket är en längre tidsperiod än i de 

flesta andra studier. Andra stöd för momentumstrategin finner Fama och French (2012) som 

undersöker strategin i fyra olika regioner, Nordamerika, Europa, Japan och Asien-

Stillahavsområdet. De finner att momentumstrategins lönsamhet är stark i alla dessa marknader 

utom Japan (Fama & French, 2012). Även Glaser och Weber (2003) påvisar att 

momentumstrategin fungerar på den tyska marknaden. Fong et al. (2005) studerar och jämför 

momentumstrategin i både utvecklade länder och tillväxtmarknader och finner att den är lönsam 

på båda dessa typer av marknader. Andra forskare har också presenterat liknande resonemang 
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men finner också att momentumstrategin är vanligare i utvecklade länder än i tillväxtmarknader 

(Rouwenhorst, 1999; Muga & Santamaría 2007b).  

 

Lesmond et al. (2004) riktar kritik mot tidigare studier som undersöker momentumstrategier då 

dessa är förknippade med flera svårigheter. De hävdar att strategierna kräver frekvent handel och 

att detta leder till oproportionerligt höga kostnader. Oftast är det också så att de aktier som 

genererar hög avkastning är de aktier som är förknippade med högst handelskostnader. Detta är 

exempel på att marknaden är effektiv. Resultatet av studien visar slutligen att möjligheten att 

skapa överavkastning med hjälp av momentumstrategin inte existerar (Lesmond et al., 2004). 

Även Liu och Lee (2001) finner liknande resultat i Japan mellan 1975 och 1997. Undersökningen 

genomförs genom att tidigare vinnaraktier köps på 3-12 månaders sikt samtidigt som tidigare 

förloraraktier blankas och behålls i 3-12 månader. Resultatet visar att momentumstrategier inte 

fungerar på den undersökta marknaden under den aktuella perioden  

(Liu & Lee, 2001).  

 

2.2 Undersökningar i Sverige 

Lagerqvist och Olsson (2008) undersöker huruvida momentumstrategin är närvarande på den 

svenska aktiemarknaden mellan 1988-2007 där även kostnader beaktas. Tidigare vinnaraktier 

köps samtidigt som tidigare förloraraktier blankas. Resultatet visar att ingen av portföljerna 

levererar signifikant överavkastning då hänsyn tas till kostnader. Hälften av portföljerna levererar 

dock signifikant överavkastning mot jämförelseindex när kostnader exkluderas. De aktier som är 

med i urvalet har begränsats till de 100 mest omsatta. De portföljer som skapas behålls i tre 

respektive sex månader och de aktier som ingår i portföljerna har rangordnats och sedan placerats 

i grupper med vinnare respektive förlorare. Urvalet baseras på historisk avkastning under de 

senaste 3, 6, 9 och 12 månaderna. 

 

Annerstedt och Schönström (2006) testar lönsamheten i momentumstrategin på den nordiska 

aktiemarknaden mellan april 1991 - april 2006 där tidigare vinnaraktier köps och tidigare 

förloraraktier blankas. Portföljerna sätts samman efter deras historiska utveckling de senaste 1, 3, 

6, 9, 12 respektive 24 månaderna. Därefter behålls varje portfölj i 1, 3, 6, 9, 12 och 24 månader. 

Resultatet visar att det på alla marknader (Sverige, Danmark, Finland och Norge) går att skapa 

vinster med portföljerna som behålls 3-12 månader. De portföljer som behålls i 1 respektive 24 

månader genererar ingen överavkastning.   

 

2.3  Orsaker till momentum 

Det finns flera orsaker till att momentumstrategin generar överavkastning. Framgångsrika 

resultat talar för att marknaden är ineffektiv (Jegadeesh & Titman, 2001). Fama (1970) menar att 

framgång i att överavkasta marknaden oftast beror på ett högre risktagande och att 

överavkastning alltså inte kan erhållas över tid om hänsyn tas till risk. Rouwenhorst (1998) och 
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Jegadeesh och Titman (1993) har dock visat att överavkastning kvarstår även då hänsyn tas till 

risk, vilket ger en indikation om att marknaden kanske inte alltid är fullt så effektiv som Fama 

menar. Förutom argumentet att överavkastning till följd av momentumstrategin är en form av 

kompensation för ett högre risktagande så är datafel en annan orsak som kritiker lyfter fram. Att 

orsaken beror på datafel är dock något som förkastas eftersom momentumstrategin visat sig 

fungera på flera olika marknader och dessutom under olika tidsperioder (Jegadeesh & Titman, 

2001).  

 

Barberis et al. (1998); Daniel et al. (1998) och Hong och Stein (1999) menar att uppkomna 

vinster beror på att det finns en inneboende bias hos investerare när de tolkar och utvärderar 

information. De menar att investerare tenderar att över- och underreagera på information. Chan et 

al. (1996) menar att momentumstrategin är lönsam till följd av att det finns ett flockbeteende 

bland investerare samt att marknaden underreagerar på vinstnyheter. Det finns flera tänkbara 

orsaker till att marknaden över- och underreagerar på information. En tolkning är att de 

transaktioner som görs av investerare, med målet att köpa tidigare vinnaraktier och sälja tidigare 

förloraraktier påverkar prissättningen på aktier. Detta gör att aktiepriserna tillfälligt förflyttas från 

deras långsiktigt riktiga värden och därmed sker en överreaktion. Portföljer med vinnaraktier 

fortsätter således den positiva trenden samtidigt som förloraraktier fortsätter den nedåtgående 

trenden (Jegadeesh & Titman, 2001; De Long et al., 1990). 

  

Investerarbeteende och under- och överreaktioner kan även betraktas utifrån ett psykologiskt 

perspektiv. Om en investerare gör investeringar utifrån egen utvärdering (privat signal) så 

bekräftar senare publika signaler denna handel. När publik information bekräftar investeringen 

ökar självförtroendet hos investeraren. Det hela tyder på att publik information kan utlösa 

överreaktioner. Däremot minskar självförtroendet endast måttligt eller inte alls då negativ 

information publiceras. Över tid tenderar dock priser att återgå till sina rätta värden men på kort 

sikt kan alltså överreaktioner ske (Daniel et al., 1998). Tidigare forskning har under de senaste tre 

decennierna presenterat en mängd bevis med systematiska mönster som dock är svåra att förklara 

med rationella tillgångsprismodeller (Hong & Stein, 1999). Vissa finner bevis på överreaktion 

medan andra finner bevis för underreaktion. Undersökningarna visar delvis att individer 

överskattar sin egen förmåga i olika sammanhang (Daniel et al., 1998). 

  

Ronald och Huibers (2002) undersöker vad det finns för orsaker till att momentumstrategin 

fungerar på den europeiska aktiemarknaden. Resultat visar att analytiker underreagerar på ny 

resultatinformation och att justeringar av vinstprognoser sker alltför långsamt. Chan et al. (1996) 

beskriver liknande orsaker och att momentumstrategins eventuella lönsamhet beror på att det går 

långsamt innan ny information speglas i aktiepriser. Marknaden tenderar alltså att underreagera. 

På lång sikt tenderar marknaden att överreagera på företagsutsikter. Studier har visat att tidigare 

vinnaraktier konsistent avkastar bättre än förloraraktier vid tidpunkten kring finansiella rapporter 

och under de därpå följande sju månaderna. Dock presterar förloraraktierna bättre under de därpå 

följande 13 månaderna (Jegadeesh & Titman, 1993 & 2001). 
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En viktig aspekt är huruvida transaktionskostnader påverkar lönsamheten i en momentumstrategi. 

Korajczyk och Sadka (2004) finner att momentumstrategin fortfarande är lönsam då hänsyn tas 

till transaktionskostnader. Samtidigt finns det dem som menar att momentumstrategin inte är 

lönsam då hänsyn tas till transaktionskostnader. En investerare avkastar bättre genom att låna till 

den riskfria räntan och sedan investera likaviktat i tillgängliga aktier. Detta sägs bero på att en 

passiv strategi genererar motsvarande avkastning som index och att metoden inte kräver frekvent 

handel som är fallet med momentumstrategin (Banerjee & Hung, 2013; Lagerqvist & Olsson, 

2008). 

 

2.4 Momentum och konjunkturcykler 

Chordia och Shivakumar (2002) undersöker som tidigare nämnt momentumstrategin under olika 

konjunkturella lägen på den amerikanska marknaden. Undersökningen genomförs mellan 1953-

1994 och de skapar portföljerna på ett sätt som liknar Jegadeesh och Titman (1993). Chordia och 

Shivakumar (2002) tillämpar en strategi där tidigare vinnaraktier köps och tidigare förloraraktier 

säljs. De likaviktade portföljerna som var och en består av tidigare vinnar- respektive 

förloraraktier baseras på avkastningen under de senaste sex månaderna och investeringsperioden 

är sex månader. Resultatet utvärderas med hänsyn till två olika ekonomiska miljöer, en 

expansionsfas och en recessionsfas. Enligt dessa författare är avkastningen positiv endast under 

expansionsfaser.  
 

Fang et al., (2003) använder likt Chordia och Shivakumar (2002) en strategi där tidigare 

förloraraktier säljs och tidigare vinnaraktier köps på den amerikanska marknaden. 

Undersökningen genomfördes mellan 1971-2000. I denna studie är dock investeringsperioden 

tolv månader. Urvalsperioden på sex månader är densamma. Momentumstrategin visar sig i 

denna studie vara mer lönsam under expansionsfaser än under recessionsfaser. Orsaken till detta 

är att tidigare förloraraktier tenderar att fortsätta prestera dåligt under expansionsfaser.  

 

Griffin et al., (2005) menar att momentumstrategin är mer lönsam då BNP-utvecklingen är 

positiv och när avkastningen på aktiemarknaden är negativ. Den period som studeras är 1975-

2000 och undersökningen genomförs på den amerikanska marknaden och dessutom 39 andra 

länder runtom i världen. Den senare datan har hämtats från databasen Datastream International. 

Denna studie har alltså en mer internationell karaktär. Både urvalsperioden och 

investeringsperioden är sex månader. På vissa marknader har inte tillräckligt antal aktier alltid 

funnits för att gruppera aktierna, forskarna har därför valt att undersöka de 20 % bäst presterande 

aktierna mot de 20 % sämst presterande aktierna.  
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2.5 Effektivare marknad idag 

Marknaden är förmodligen mer effektiv idag än tidigare med tanke på den utveckling som hela 

tiden sker (Hooy & Lim, 2013). Effektivitet definieras av Malkiel (2003) som att det inte går att 

skapa bättre avkastning än genomsnittet utan att också ta en risk som är högre än genomsnittet. 

Inledningsvis nämndes att det finns faktorer som talar för att marknaden är mer integrerad, 

utvecklad och därmed mer effektiv. Detta har sannolikt betydelse för möjligheten att 

framgångsrikt använda sig av momentumstrategin (Hooy & Lim, 2013). Marknadsintegrering 

och informationseffektivitet behandlas inom finansområdet som två separata ämnen. Dessutom är 

det få som empiriskt undersökt sambandet mellan dessa två variabler. Li et al., (2004) och Bae et 

al., (2012) har undersökt effekten av finansiell liberalisering på lands- och bolagsnivå. De visar 

att en hög grad av tillgänglighet för utländska investerare att nå aktiemarknaden förbättrar 

informationseffektiviteten på den inhemska aktiemarknaden.      

 

Hooy och Lim (2013) testar huruvida det existerar ett positivt samband mellan integrering av 

aktiemarknaden och informationseffektivitet. Informationseffektiviteten mäts i termer av hur 

snabbt varje aktiemarknad reagerar på globalt gemensam information. Tre olika scenarion 

används för att förklara den avkastning som aktier genererar där globala faktorer ställs mot 

lokala. Sammantaget konstateras att när en marknad blir mer globalt integrerad har globala 

faktorer större betydelse än lokala. Detta leder till en snabbare integrering av global information i 

aktiekurser och därav uppnås en högre grad av informationseffektivitet. En mer integrerad 

marknad reagerar både snabbare och i högre utsträckning på globala faktorer (Hooy & Lim, 

2013). Malkiel (2003) når slutsatsen att marknaden är mer effektiv och mindre förutsägbar idag 

än vad vissa andra studier gör gällande. Även om det kanske förekommer avvikande beteenden i 

aktiekurser finns det ingen möjlighet för en investerare att skapa en portfölj som genererar 

riskjusterad överavkastning.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Capital asset pricing model 

Capital asset pricing model (CAPM) har länge varit en av de mest användbara teorierna för att 

fastställa avkastningskravet för en tillgång. Trots detta har tillämpningen av modellen ända sedan 

tidigt 60-tal varit kontroversiell. CAPM är en utveckling av den moderna portföljvalsteorin, en 

investeringsmodell som introducerades av Harry M. Markowitz. Utvecklingen mot CAPM 

gjordes självständigt av William Sharpe (som även erhållit nobelpris för detta år 1990), John 

Lintner, Jack Treynor och Jan Mossin. CAPM beskriver relationen mellan risk och förväntad 

avkastning. I modellen är den förväntade avkastningen på en aktie lika med den riskfria räntan 

plus en premie som baseras på den systematiska risken (se avsnitt 3.1.3) i aktien. CAPM anger 

således vad avkastningskravet bör vara på riskfyllda tillgångar (Elbannan, 2015; Brown & 

Walter, 2013).     

 

3.1.1 Antaganden i CAPM 

Det finns ett antal olika antaganden i CAPM. Markowits (1952) beskriver hur en investerare bör 

välja en portfölj där variansen av portföljens avkastning minimeras givet en specifik grad av 

förväntad avkastning. Samtidigt bör en investerare maximera den förväntade avkastningen givet 

en specifik grad av varians. En investerare antas alltså vara effektiv, riskbenägen och 

nyttomaximerande. Förutom den avvägning som Markowits gör mellan risk och avkastning så 

adderar Sharpe (1964) och Lintner (1965) ytterligare två antaganden. Det första handlar om att en 

investerare kan låna eller låna ut till den riskfria räntan. Denna ränta är samma för alla investerare 

och är inte beroende av mängden pengar som lånas eller lånas ut. Modellen bortser alltså från 

förändringar i räntor. Det andra antagandet handlar om homogenitet mellan investerare, att olika 

investerare kommer fram till samma slutsats vad gäller den sannolika fördelningen av framtida 

vinster. Med detta menas alltså att investerarkollektivet är överens om hur avkastningen fördelas 

under en bestämd tidsperiod (Sharpe, 1964; Lintner, 1965).  

 

Ytterligare antaganden är att olika investerare också har samma tidshorisonter, exempelvis en 

månad, sex månader eller ett helt år. Investeringar är också oändligt delbara med vilket menas att 

det är möjligt att köpa eller sälja aktieandelar i vilken tillgång eller portfölj som helst. 

Tillgångsmarknader beskrivs även som friktionsfria och kapitalmarknaden är i jämvikt. Med 

detta menas att information på marknaden är tillgänglig samtidigt för alla intressenter samt att 

informationen också är kostnadsfri. Alla investeringar är alltså korrekt prissatta och i linje med 

deras risknivåer. Slutligen bortser modellen från inflation och transaktionskostnader vid köp och 

försäljning av tillgångar (Elbannan, 2015; Malik & Qudous, 2011). 
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3.1.2 Riskkompensation och betavärde 

Det finns en allmän uppfattning om att en investerare bör kompenseras på två sätt vid olika typer 

av investeringar, dels för tidsvärdet av pengar och dels för den risk som tas. Tidsvärdet 

representeras av den riskfria räntan. Denna del kompenserar investeraren för att ha investerat 

pengar under en viss tidsperiod. Riskdelen representerar risktagandet och den kompensation en 

investerare kräver för detta. Detta beräknas med hjälp av ett riskmått kallat beta som jämför 

avkastningen på en tillgång med marknaden under en viss tidsperiod och även mot en 

marknadsmässig premie. Med andra ord är samvariansen mellan en aktie och marknaden måttet 

på risk. Ett exempel på måttet är en aktie med ett betavärde på 1,3. Om marknaden stiger med 1 

% så stiger aktien med i genomsnitt 1,3 %. På samma sätt sjunker aktien med i genomsnitt 1,3 % 

om marknaden sjunker 1 %. CAPM kan alltså användas för att bestämma ett teoretiskt möjligt 

avkastningskrav på en tillgång. Därmed kan också priset uppskattas, givet att ett företag kan 

uppskatta dess förväntade kassaflöden (Elbannan, 2015). 

 

Sambandet mellan förväntad avkastning och risk enligt CAPM: 

 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 +  𝛽𝑖𝑚 ( 𝐸 (𝑟𝑚) −  𝑟𝑓 )  

 

där: 

 

𝐸(𝑟𝑖 ) = Förväntad avkastning hos tillgången 

𝑟𝑓 = riskfri ränta 

𝛽𝑖𝑚 = Beta 

( 𝐸 (𝑟𝑚) −  𝑟𝑓 ) = Riskpremie 

 

där formeln för beta är: 

 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑟𝑖, 𝑟𝑚)

 𝜎2 (𝑟𝑚)
 

 

där:  

 

𝐶𝑜𝑣 (𝑟𝑖 , 𝑟𝑚) = tillgångens samvariation med marknadsportföljen 

𝜎2 (𝑟𝑚) = variansen i marknadsportföljens avkastning 

         

3.1.3 Specifik och systematisk risk 

I CAPM beskrivs vidare att enskilda investeringar innehåller två typer av risker. Den första 

risken är specifik risk. Denna risk påverkar ett mycket litet antal tillgångar. Som namnet antyder 
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är det en risk som är specifik för ett visst bolag eller en mindre grupp av bolag. Denna risk 

benämns även osystematisk risk och kan minskas med diversifiering (Malik & Qudous, 2011).   

 

Den andra risken, systematisk risk, är den risk som finns på hela marknaden eller på ett helt 

marknadssegment. Den systematiska risken orsakas av makroekonomiska faktorer i en 

marknadsportfölj och beskriver hur en aktie rör sig då någon förändring sker på marknaden. 

Denna risk, som även benämns icke-diversifierbar risk eller marknadsrisk, påverkar hela 

marknaden. Systematisk risk är oförutsägbar och omöjlig att helt undvika. Ju mer systematisk 

risk en tillgång innehåller, ju högre kompensation kräver också investeraren. Den systematiska 

risken går inte att mildra genom diversifiering men däremot kan investeraren med hjälp av rätt 

allokeringsstrategi minska risken. Den systematiska risken beräknas som standardavvikelsen av 

marknadsportföljen (Malik & Qudous, 2011).  

 

3.1.4 Kritik mot CAPM 

CAPM har bland annat kritiserats för de antaganden som görs om den riskfria räntan. Black 

(1972) menar att det är svårt att obegränsat låna och låna ut medel till den riskfria räntan. Black 

har därför utvecklat en annan version av CAPM där detta antagande exkluderas. En annan del av 

kritiken handlar om antagandet att investerare försöker maximera investeringar under en period 

och endast fokuserar på risk och avkastning i den portfölj som skapats under denna period. 

Merton (1973) hävdar att detta antagande är orimligt och att även andra faktorer bör vägas in. 

Investerare är även intresserade av huruvida deras portföljavkastning samvarierar med framtida 

investeringsmöjligheter och arbetsinkomster (Elbannan, 2015).   

Malik och Qudous (2011) undersöker CAPM genom att med hjälp av olika hypoteser testa 

huruvida det finns ett linjärt positivt samband mellan den systematiska risken hos riskfyllda 

tillgångar och den avkastning dessa tillgångar genererar. Resultatet av studien, som genomfördes 

på den pakistanska marknaden, visar att CAPM inte kan förklara avkastningen på aktierna. 

Variationen i avkastningen kan inte ensamt förklaras av marknadens beta (Malik & Qudous, 

2011).     

 

3.2 Den effektiva marknadshypotesen 

A finance professor and a student come across a $100 bill lying on the ground. As the student 

stops to pick it up, the professor says, “Don’t bother—if it were really a $100 bill, it wouldn’t be 

there.”  

 

Citatet ovan är en känd historia av Burton Malkiel som symboliserar en effektiv marknad där 

information reflekteras snabbt och för det mesta exakt. $100-sedlar kan varken plockas upp av 

den professionella investeraren eller den mindre erfarne (Malkiel, 2003). Den effektiva 

marknadshypotesen är en teori som från början utvecklades av Eugene Fama på 60-talet. Teorin 
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beskriver att tillgångspriser i en likvid marknad speglar all tillgänglig information vid varje given 

tidpunkt. Då ny information når marknaden sprids den snabbt och aktiepriser anpassas utan 

fördröjning. Den effektiva marknadshypotesen associeras ofta med idén om “random walk”. 

Termen används för att karakterisera en prisserie där alla efterföljande prisförändringar 

representeras av en slumpmässig vandring från tidigare priser. Tanken bakom denna 

slumpmässiga vandring är att information kan flöda fritt och att detta direkt speglas i 

tillgångspriser. Givet detta antagande bör morgondagens prisförändring enbart spegla 

morgondagens nyheter och denna är alltså oberoende av dagens prisförändring. Nyheter är 

oförutsägbara, därför är också prisförändringar oförutsägbara och slumpmässiga. Med random 

walk menas alltså att det utifrån tidigare historiska aktiekurser inte går att finna mönster som kan 

användas för att prognostisera utvecklingen kommande dag, vecka eller månad (Fama, 1970; 

Englund et al., 2013). Tack vare att priser innehåller all känd information kan en relativt 

oinformerad investerare, genom att sätta samman en väldiversifierad portfölj, avkasta lika bra 

som experter (Malkiel, 2003).   

 

En effektiv marknad existerar i olika grad, svag, medelstark eller stark. Vilken grad av 

effektivitet marknaden har beror på hur mycket icke-publik information som finns i priserna. 

Eftersom marknaden är effektiv och priser reflekteras av all tillgänglig information ska det enligt 

teorin inte vara möjligt att överavkasta marknaden (Malkiel, 2003). Den svaga formen av 

effektivitet innebär att aktiepriser reflekterar all tillgänglig marknadsinformation och att tidigare 

kurser och volymer inte har någon relation med den framtida riktningen. Överavkastning sägs 

inte kunna skapas med hjälp av teknisk analys. I den medelstarka graden av effektivitet anpassar 

sig aktiepriser snabbt till all ny publik information som når marknaden, exempelvis vid rapporter 

och tillkännagivande av aktiesplit. Tillgänglig marknadsinformation och icke publik information 

är inräknade i priserna. Överavkastning sägs inte kunna skapas med hjälp av fundamental analys. 

I den starka formen av effektivitet speglas all publik och privat information i aktiekurserna. 

Marknadsinformation, icke marknadsinformation och insiderinformation är inräknat i 

aktiekursen. Ingen (exempelvis en investerare eller grupper som fondförvaltare) har 

monopolistisk tillgång till information som är relevant för prisformationer. Eftersom marknaden 

är perfekt är det omöjligt att konsekvent överavkasta marknaden (Fama, 1970).  

 

Under tidigt 2000-tal började den intellektuella dominansen av den effektiva marknadshypotesen 

att bli mindre omfattande. Finansiella ekonomer och statistiker började tro att aktiekurser 

åtminstone till viss del var förutsägbara. Bland annat betonades psykologiska och 

beteendemässiga element. En del menade att förutsägbarheten grundade sig i tidigare mönster 

men även i vissa fundamentala värderingsmått. Flera av ekonomerna gjorde också mer 

kontroversiella påståenden om att dessa förutsägbara mönster möjliggjorde riskjusterad 

överavkastning (Malkiel, 2003).   
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3.3 Behavioral finance 

Behavioral finance handlar om hur psykologiska fenomen påverkar finansiellt beteende. 

Forskningen på detta område bortser från traditionella antaganden om förväntat 

nyttomaximerande hos rationella investerare på effektiva marknader. Behavioral finance bygger 

på två delar. En del handlar om kognitiv psykologi, alltså hur människor tänker. Den andra delen 

handlar om de gränser som finns för att göra arbitrage, när marknaden är ineffektiv. Historiskt 

tycks det finnas en oförmåga att inom traditionella ramar försöka förklara många empiriska 

mönster som börsbubblor i exempelvis USA, Japan och Taiwan. Detta har resulterat i ett ökat 

intresse och allt mer forskning på området (Ritter, 2003).  

 

Det finns mycket litteratur inom psykologi som beskriver hur människor gör systematiska fel när 

de tänker. Det kan handla om att de är övermodiga eller att de i för hög grad sätter tilltro till 

tidigare erfarenheter. De preferenser människor har kan också skapa snedvridningar. Behavioral 

finance använder detta för att försöka förklara mänskligt beteende snarare än att helt ignorera 

dem. Möjligheten att göra arbitrage beror på hur väl en investerare kan förutsäga under vilka 

förhållanden som dessa krafter är effektiva eller inte. Behavioral finance gör också antaganden 

om att människor inte är fullt rationella. Människan har preferenser och föreställningar om saker 

och ting. Ett exempel gällande preferenser är att människor är ovilliga att göra förlust. Lika 

mycket som människor blir glada av en vinst på 100 kr, lika dåligt kan de må av en förlust på 50 

kr (Ritter, 2003).  

 

Modern finansteori utgår delvis från den effektiva marknadshypotesen. Denna hypotes beskriver 

hur konkurrerande investerare som söker arbitragevinster får priser att röra sig mot dess korrekta 

värden. Alla investerare antas inte vara rationella men däremot antas marknaden vara det. Vidare 

antas inte marknaden kunna förutse framtiden, men den kan göra objektiva bedömningar om den. 

Behavioral finance står i motsättning med detta eftersom att marknaden, under vissa 

omständigheter, sägs vara informationsineffektiv. Alla felprissättningar eller felvärderingar har 

dock inte med psykologi att göra eftersom det kan finnas tillfälliga obalanser i utbud och 

efterfrågan på marknaden (Ritter, 2003).  

 

Att marknaden ibland tenderar att underreagera respektive överreagera på information har flera 

studier visat. De Bondt och Thaler (1985) kommer också fram till att överreaktionen är mycket 

större i förlorarportföljer än i vinnarportföljer. Som tidigare nämnt tenderar investerare att 

överreagera på privata informationssignaler och underreagera på publika informationssignaler. 

Teorin baseras på investerarens övermod och på förändringar i självförtroende som beror på en 

bias där investerarens självförtroende påverkas av investeringsresultatet. Vidare beskrivs att de 

investerare som är lyckosamma i sina investeringar tenderar att få ett ännu större självförtroende. 

Misstag som görs av investerare innehåller också ofta misstolkningar av ny privat information 

(Daniel et al, 1998).  
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Genom åren har kognitiva psykologer kartlagt många olika beteendemönster hos människor. Ett 

av dessa mönster gäller tumregler som underlättar investerarens beslutsfattande. Dessa tumregler 

kan dock leda till en bias hos investeraren, speciellt när saker och ting förändras. Detta leder i sin 

tur till att suboptimala beslut ibland tas. Ett exempel på detta är att människor ofta använder sig 

av 1/N regeln när de investerar pengar. Om det exempelvis finns fyra fonder investeras en 

fjärdedel i varje. Om två av dessa fonder är aktiefonder investeras därmed hälften i aktier (Ritter, 

2003). Det finns studier som visar att människor ibland använder denna regel vid 

kapitalallokeringsbeslut gällande pensioner. När det gäller självförtroende eller överdriven 

självsäkerhet är ett exempel på detta att investerare inte alltid diversifierar som de borde göra. 

Oftast handlar det om dålig diversifiering och att investeraren tenderar att investera i det som 

denne har kännedom om (Benartzi & Thaler, 2001). 

 

3.4 Hypoteser 

Utifrån diskussionen kring huruvida det är möjligt att med en momentumstrategi skapa 

överavkastning har följande hypoteser utformats för att besvara frågeställningen.     

 

Hypotes 1: Tidigare vinnaraktier genererar riskjusterad överavkastning jämfört med 

jämförelseindex under perioden 2000 till och med 2014. 

 

Hypotes 2: Momentumportföljerna avkastar riskjusterat bättre än jämförelseindex under 

högkonjunktur. 

 

Hypotes 3: Momentumportföljerna avkastar riskjusterat bättre än jämförelseindex under 

lågkonjunktur. 
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4 Metod 

4.1 Forskningsansats 

I all typ av forskning finns en relation mellan teori och själva forskningen. I denna studie är det 

teorin som styr forskningen, alltså tillämpas ett deduktivt synsätt. Denna ansats innebär att 

forskaren utgår från de teorier som är relevanta för studien, för att sedan testa dessa genom en 

empirisk undersökning. Denna undersökning utgår från tidigare forskning och teorier om hur 

marknaden fungerar. Därefter utformas en strategi för att studera huruvida en momentumstrategi 

är lönsam eller inte på den svenska aktiemarknaden. En forskare med en deduktiv ansats vill söka 

bevis för eller emot att verkligheten (i olika sammanhang) överensstämmer med befintlig teori. 

Denna undersökning använder ett kvantitativt angreppssätt vilket oftast också används när 

ansatsen är deduktiv. Vidare är kvantifiering ett viktigt begrepp när det gäller insamling och 

analys av data där fokus är att pröva teorier. En kvantitativ metod används när numerisk 

information ska behandlas. Denna undersökning behandlar en stor mängd data med historiska 

aktiepriser från Stockholmbörsen vilket gör metoden lämplig (Bryman & Bell, 2003). 

 

4.2 Urval  

I urvalet ingår samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen under den period som undersöks. 

De aktier som sedan har möjlighet att ingå i portföljerna är de 100 mest omsatta aktierna under 

föregående år i kronor räknat på årsbasis. Ett exempel är att samtliga portföljer skapade år 2006 

är de 100 mest omsatta aktierna baserade på omsättningen under år 2005. Detta urvalskriterium 

grundar sig i problematiken med att Stockholmsbörsens olika listor bytt namn och form under 

den period som undersökningen genomförs. Genom att basera urvalet på omsättning uppstår 

alltså inga problem med olika listor som funnits under mätperioden. Dessutom är det viktigt att 

det finns god likviditet i de aktier som ingår i urvalet och det anses därför vara lämpligt att basera 

urvalet på omsättning i aktierna. En lönsam momentumstrategi förutsätter att handel kan ske på 

ett smidigt och effektivt sätt, det vill säga att aktier kan köpas och säljas frekvent vid bestämda 

tidpunkter (Lesmond et al., 2004). Det är oftast svårare att handla med mindre omsatta aktier 

eftersom att skillnaden mellan köp- och säljkurser är större. Regelbunden handel är därmed 

viktigt eftersom att en investerare annars kan tvingas gå ned i pris vid försäljning. På samma sätt 

kan investerare behöva gå upp i pris vid köp. På detta sätt skulle momentumstrategins eventuella 

överavkastning snabbt kunna försvinna (Carhart, 1997). I de fall då en aktie förekommer i urvalet 

flera gånger, exempelvis i form av både A och B aktier, väljs den med minst omsättning bort.      

 

4.3 Portföljutformning 

Likt Jegadeesh och Titman (1993) väljs de aktier som presterat bäst under de senaste sex 

månaderna. Den grupp av aktier som presterat bäst i denna studie består alltid av tio stycken 

olika aktier. De aktier som väljs utvärderas sedan efter sex månader från urvalstillfället. Valet av 
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denna tid görs med utgångspunkt i att tidigare forskning kommit fram till att det är en rättvis och 

relevant urvalsteknik. Denna tidsperiod har alltså tidigare visat sig fungera väl (Jegadeesh & 

Titman, 1993; Chui et al., 2000). För att aktien ska vara med i ett urval när en portfölj sätts 

samman måste det finnas data för minst sex månader innan och efter portföljsammansättningen. 

Om fullständig data inte finns för en aktie för en specifik period exkluderas den från urvalet.   

 

I figur 1 nedan presenteras en modell över hur arbetsprocessen med att skapa portföljer i denna 

studie går till. Till att börja med rangordnas som tidigare nämnt aktierna efter årsomsättning. 

Därefter rangordnas aktierna så att de aktier med högst avkastning under de senaste sex 

månaderna kan väljas. Detta genomförs varje månad, där de tio aktier med högst historisk 

avkastning (urvalsperioden) skapar en portfölj. I samband med detta återinvesteras utdelningar i 

de valda bolagen. Efter detta mäts den avkastning som portföljen totalt genererar under de 

kommande sex månaderna (investeringsperioden). Slutligen riskjusteras resultatet, vilket beskrivs 

närmare i avsnitt 4.6.   

 

Figur 1. Sex steg över hur genomförandet sker från att välja ut aktier till att riskjustera dessa.  

 

I denna undersökning finns hela tiden sex aktiva portföljer. Den portfölj som vid varje givet 

tillfälle är äldst byts ut mot en nyskapad, på detta sätt “rullas” sex portföljer hela tiden framåt 

under sex månader. Exempelvis skapas portfölj 1 i januari, portfölj 2 i februari osv. I juli byts 

portfölj 1 ut mot nya vinnaraktier, i augusti byts portfölj 2 ut och så vidare. Denna systematik 

fortskrider löpande under samtliga år som undersöks. Att de portföljer som sätts samman är 

“rullande” ger ett mer rättvisande resultat. Alternativet vore att endast skapa två portföljer per år 

men med en sådan liten mängd data är det svårare att uttala sig om resultatet. Totalt skapas 175 

stycken momentumportföljer som sedan jämförs med 175 indexportföljer.    

 

4.4 Undersökningen  

I denna studie mäts riskjusterad avkastning. Undersökningen bortser från transaktionskostnader, 

skillnader i köp- och säljkurser samt skatter. De data som används i denna undersökning kallas 

sekundärdata. Med detta menas data som sedan tidigare finns tillgänglig och i den bemärkelsen 

är det alltså ingen ny data. Fördelen med denna typ av data är framförallt att den redan finns 

tillgänglig, denna metod är alltså inte allt för tidskrävande och kostsam att samla in. De data som 

kommer till användning vid sekundäranalys är också ofta av god kvalitet, vilket bland annat bidar 

till enklare analys. Några nackdelar med datan är att den ibland kan vara komplex och 
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omfattande samt att forskaren kanske inte är bekant med datan. På samma sätt som det är en 

fördel kan för mycket data också vara till nackdel vid utvärdering och analys (Bryman & Bell, 

2003). Tillförlitligheten i denna undersökning stärks tack vare att den databas som används är 

välkänd och anses ha gott rykte. 

 

Databasen Datastream från Thomson Reuters användes för att hämta data till denna 

undersökning. Denna databas används även i andra studier (Griffin et al., 2005; Liu et al., 1999; 

Lagerqvist & Ohlson, 2008). Datastream fanns tillgänglig vid Uppsala universitet. Thomson 

Reuters är världens ledande leverantör av “intelligent information” för företag och 

yrkesverksamma. Genom att kombinera branschkunskap med innovativ teknik levererar dem 

kritisk information till ledande beslutsfattare inom flera olika områden, bland annat det 

finansiella (Thomson Reuters, 2015).  

 

4.4.1 Val av tidsperiod och marknad 

Den period som valts i undersökningen är januari 2000 till och med december 2014. Därav är 

också de data som inhämtats hänförd till denna period men med skillnaden att även data från år 

1999 är med. Detta beror på att datan under år 2000 baseras på helårsomsättningen under år 

1999. Dessutom används perioden juli till och med december under år 1999 för att välja de bäst 

presterande aktierna (till de första sex portföljerna som skapas år 2000). En anledning till att den 

svenska marknaden studeras är att flera andra tidigare studier, både svenska och internationella, 

är inriktade mot att även inkludera förloraraktier. Kombinationen av att studera den svenska 

marknaden med enbart tidigare vinnaraktier gör studien extra intressant. 

 

Perioden har valts eftersom den speglar den mest aktuella tiden. Under 2000-talet har även 

marknaden varit i både upp- och nedgångsfaser. Som tidigare nämnt undersöks även huruvida 

momentumstrategin uppvisar olika grad av styrka under olika ekonomiska cykler. 

Som tidigare nämnts syftar studien bland annat till att ge indikationer på om marknaden är mer 

effektiv eller inte. Att undersökningen sträcker sig över 15 år beror även på att en längre period 

ger ett mer trovärdigt resultat.  

 

4.4.2 Jämförelseindex 

Den portföljavkastning som erhålls i denna studie jämförs med SIX Return index (SIXRX). Detta 

index visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar 

(Fondbolagens förening, 2015). SIXRX är ett relevant index att utvärdera resultatet ifrån 

eftersom att det tar hänsyn till utdelningar. Det är också relevant på det sättet att de aktier som 

ingår i indexet speglar de aktier som ingår i denna studie. 
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4.4.3 Utdelningar 

Många av de bolag som ingår i studien delar ut pengar i form av utdelningar. Det innebär att en 

del av aktiernas totala avkastning utgörs av utdelningar, så kallad direktavkastning. Den dagen en 

aktie handlas utan rätt till utdelning ska aktiekursen teoretiskt sjunka med motsvarande värdet på 

utdelningen. En aktie som exempelvis har en utdelning på tre kronor ska alltså teoretiskt sjunka 

med tre kronor denna dag. Data om när dessa utdelningar avskilts samt storleken på dem har 

hämtats i databasen Datastream. Vanligen sker utdelningar en gång per år. Då portföljerna i 

denna undersökning skapas på månadsbasis delas utdelningen med tolv (månader) och läggs 

därefter tillbaka med 1/12 varje månad. Detta har gjorts manuellt under varje månad för de bolag 

som ingår i portföljerna. Ett exempel är att en utdelning sker i april månad och att denna 

utdelning läggs tillbaka med 1/12 i april och resterande delar under de kommande 11 månaderna. 

          

4.5 Riskjustering 

För att riskjustera resultatet i denna studie används tre olika mått på risk. Dessa är sharpekvot, 

treynorkvot och jensens alfa. Dessa mått på risk är välkända och används i tidigare forskning 

(Plastira, 2014; Cortez et al., 2009; Lagerqvist & Ohlson, 2008; Annerstedt & Schönström, 

2006). I de olika måtten ingår begreppen standardavvikelse och/eller riskfri ränta. Dessa begrepp 

är också viktiga inom CAPM vilket gör dessa mått lämpliga att utvärdera resultatet med. Som 

tidigare nämnt beskrivs i CAPM den riskfria räntan som tidsvärdet av pengar medan den andra 

delen i modellen representeras av den riskkompensation en investerare kräver. Nedan beskrivs de 

olika måtten, till en början förklaras begreppen riskfri ränta och standardavvikelse.   

 

Med riskfri ränta avses den avkastning en investerare kan erhålla utan att ta någon risk. Det är 

alltså den teoretiska avkastningen för en investering som inte innehåller risk. Räntan 

representerar den avkastning en investerare förväntar sig för en riskfri placering under en given 

tidsperiod. I denna studie används sexmånaders statsskuldväxel. Valet av denna löptid motiveras 

med att det är samma löptid som investeringsperioden för de olika momentumportföljerna 

(Riksgälden, 2007). 

 

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på spridningen hos data eller hur data fördelar sig. Måttet 

visar alltså hur mycket olika värden i en population avviker från medelvärdet 

(Nationalencyklopedin, u.å.). I denna undersökning betraktas denna spridning som risk, där en 

hög standardavvikelse signalerar hög risk och tvärtom.  

 

Ett mått som används för att mäta riskjusterad avkastning är sharpekvoten. Sharpekvoten 

beräknas genom att den riskfria räntan subtraheras från avkastningen för en portfölj, detta 

divideras sedan men standardavvikelsen i portföljen. Sharpekvoten anger alltså portföljens 

riskjusterade avkastning. En rationell investerare vill givetvis uppnå så hög avkastning som 

möjligt givet den tagna risken. Ett högt värde är alltså bra eftersom det signalerar hög avkastning 

till låg risk. Differensen i täljaren är riskpremien (Sharpe, 1964).  
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Sharpekvot = (Avkastning-riskfri ränta)/standardavvikelse för total risk 

 

Treynorkvoten är ett mått som liknar sharpekvoten, men måttet för risk skiljer sig åt. I detta fall 

används beta för att utvärdera risken. Treynorkvoten tar alltså endast hänsyn till den systematiska 

risken i en portfölj. Enkelt uttryckt mäter måttet den avkastning som erhållits utöver den riskfria 

räntan för varje enhet marknadsrisk (beta). Återigen är det riskpremien som är täljaren i formeln 

(Treynor, 1965). Något som kan nämnas i sammanhanget är att index har ett betavärde som är 1.      

 

Treynorkvot = (Avkastning-riskfri ränta)/beta för systematisk risk 

 

Jensens alfa används för att bestämma en tillgångs eventuella överavkastning. Måttet bygger på 

CAPM och beskriver hur en tillgångs faktiska avkastning avviker från den förväntade. Ett 

positivt värde signalerar att portföljen eller tillgången haft en högre riskjusterad avkastning. 

Precis som med treynorkvoten används portföljens betavärde som mått på den systematiska 

risken (Jacobsen, 1988).   

 

Jensens alfa = Portföljavkastning − [Riskfri ränta + Portföljens Beta * (Marknadsavkastning − 

Riskfri ränta)] 

 

4.6 Ekonomisk cykel 

Som tidigare konstaterats studeras även avkastningen för momentumportföljerna under olika 

konjunkturcykler, som antingen är positiv eller negativ. Till hjälp för att definiera när ekonomin 

befinner sig i positivt respektive negativt klimat används konjunkturinstitutets 

konjunkturbarometer (Konjunkturinstitutet, u.å). Konjunkturbarometern uppdateras i slutet av 

varje månad, där mätningen visar utvecklingen innevarande månad (Konjunkturinstitutet b, u.å). 

Mot bakgrund av detta används den siffra som presenterades månaden innan en portföljs 

skapande som referens till det konjunkturella läget. En portfölj som exempelvis är aktiv januari 

till och med juni baseras alltså på den konjunktursiffra som presenterades i december månad. En 

portfölj som startas då barometern visar ett positivt värde klassas som en portfölj aktiv under en 

högkonjunktur och vice versa. Detta resultat jämförs sedan, precis som med momentumstrategin i 

övrigt, med avkastningen för jämförelseindexet SIXRX. Slutligen riskjusteras även resultatet.    

 

Barometerindikatorn är en indikator på det aktuella konjunkturläget. Ett tal på 100, vilket också 

är det historiska genomsnittet, signalerar ett normalläge i ekonomin. Ett tal under 100 indikerar 

att ekonomin är svagare än normalt medan ett tal på över 100 indikerar det motsatta. Denna 

studie definierar hög respektive lågkonjunktur på samma sätt. Talet i konjunkturbarometern 

uppdateras varje månad och baseras på undersökningar där hushåll och företag beskriver dagens 

läge samt vad de har för framtidsutsikter. I figur 2 nedan visas perioden 2000-2014 (KI).  
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Figur 2. Index över barometerindikatorn från januari 2000 till och med december 2014, där ett 

värde över 100 är högkonjunktur och ett värde under 100 lågkonjunktur.  

 

I figur 2 visas IT-boomen kring millenniumskiftet och den nedgång som följde syns tydligt. I 

diagrammet går det att utläsa den högkonjunktur som varade fram till finanskrisen år 2008. 

Under mitten av år 2009 och framåt syns hur konjunkturen började återhämta sig. Under främst 

mitten av år 2011 kom flera negativa signaler om den internationella konjunkturutvecklingen, 

framåt år 2013 började indikatorn att visa ett mer normalt läge i ekonomin (ekonomifakta, u.å).      

  

En konjunktur kan givetvis definieras på olika sätt och med olika mått. Andra alternativ är, som 

också nämndes inledningsvis (se avsnitt 1.2), att mäta utvecklingen för momentumportföljerna 

under hög och låg BNP-utveckling. Fang et al., (2003) poängterade räntans betydelse och att 

momentumstrategier påvisar mer styrka under expansionsfaser än perioder av recession. Griffin 

et al., (2005) utvärderade det hela med hänsyn till BNP-utveckling och fann som tidigare nämnt 

ett mönster skilt från det Fang et al., (2003) preciserade. Att konjunkturbarometern används som 

mått på det ekonomiska läget är främst förknippat med enkelheten och den tydliga åtskillnaden 

av hur en svag respektive stark konjunktur definieras. Konjunkturinstitutet, som framställer 

Konjunkturbarometern, är ett institut med gott anseende som också anses vara en tillförlitlig 

aktör (Statskontoret, 2014).     

 

4.7 Statistisk signifikans och hypoteser 

För att testa huruvida momentumportföljernas eventuella överavkastning är statistiskt signifikant 

eller inte används ett tvåsidigt t-test. Denna hypotesprövning görs i SPSS där ett t-test genomförs 

med ett sampel. Jensens alfa testas för att undersöka om momentumportföljerna generar någon 

överavkastning eller inte mot index. När det gäller hypotes 1 testas värdet på jensens alfa på 
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samtliga 175 momentumportföljer. I hypotes 2 testas värdet på jensens alfa för samtliga 90 

momentumportföljer aktiva under högkonjunktur. I hypotes 3 testas värdet på jensens alfa för 

samtliga 85 momentumportföljer aktiva under lågkonjunktur. Det är således i samtliga tre 

hypoteser en variabel, jensens alfa, som ingår i respektive t-test. Det som testas är alltså huruvida 

momentumportföljerna generar någon överavkastning eller inte. En signifikansnivå på 5 % 

används för att kunna avgöra huruvida hypoteserna kan bekräftas eller inte. Detta val av 

signifikansnivå innebär alltså att hypoteserna förkastas om p-värdet understiger 0,05.  

 

4.8 Reliabilitet, replikation och validitet 

Reliabilitet handlar om pålitlighet och följdriktighet gällande de mätningar och mått som ingår i 

en undersökning. God reliabilitet uppnås ifall ett resultat blir detsamma om en undersökning 

genomförs på nytt. En faktor som är viktig vid bedömningen av huruvida ett mått är reliabelt 

eller inte är stabilitet. Stabilitet handlar om frågan huruvida ett mått är stabilt över tid. Vid hög 

stabilitet fluktuerar inte resultatet nämnvärt. Ett exempel är att en grupps attityder mäts två 

gånger efter varandra och att resultatet inte skiljer sig i någon större utsträckning mellan de båda 

mätningarna (Bryman & Bell, 2003). I denna undersökning bedöms stabiliteten som god. De 

mätningar som görs innefattar historiska data som inte förändras. 

 

Ett annat tecken på god kvalitet i en studie och som också bidrar till god reliabilitet är att 

undersökningen kan replikeras. Detta är en fördel för en forskare som exempelvis vill 

reproducera eller upprepa en annan undersökning. Denne kanske upplever att resultatet i en viss 

undersökning inte överensstämmer med andra relevanta studier. God replikerbarhet förutsätter 

också att forskaren beskrivit sitt tillvägagångssätt väl, alltså att det finns beskrivningar över hur 

data bearbetats och vilka uträkningar som gjorts (Bryman & Bell, 2003). I fallet med denna 

undersökning bedöms möjligheten att replikera som god. De data som hämtats och använts i 

undersökningen förändras inte över tid, datan kräver dock tillgång till speciella databaser som 

inte alltid är lätta att få tillgång till. Genomförandet i denna studie följer en viss systematik. De 

portföljer som skapas har valts utifrån samma urvalsteknik. Vidare förklaras hur själva 

genomförandet och riskjusteringen gjorts. Något som dock är värt att beakta är att genomförandet 

med bland annat uträkningar i Excel kan vara ganska komplexa vilket kan försvåra en eventuell 

replikering.   

 

Validitet handlar om mätningen verkligen mäter det som är avsett att mätas. Frågan som ställs är 

om de slutsatser som en studie genererar hänger ihop eller inte. En faktor handlar om 

begreppsvaliditet, även benämnd teoretisk validitet. Begreppsvaliditet beskriver om ett mått för 

ett begrepp verkligen visar det som begreppet anses beteckna. Ett exempel är om ett 

intelligenstest verkligen mäter skillnader i intelligens (Bryman & Bell, 2003). I denna studie kan 

detta liknas vid mätning av avkastning men där hänsyns till risk även måste tas. Andra fördelar 

men denna kvantitativa studie är objektivitet och regelbundenhet. Objektivitet erhålls eftersom 

metoden inte innehåller tolkning i någon större utsträckning, vilket på ett sätt också bidrar till 
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validiteteten. Även regelbundenheten i undersökningen bidrar till att det som ska mätas verkligen 

mäts (Bryman & Bell, 2003). De beräkningar som görs sker i Excel och följer en systematik. All 

data undersöks på samma sätt.      

 

En annan faktor handlar om intern validitet som handlar om frågor gällande kausalitet. Det 

handlar om hur en slutsats med ett kausalt samband mellan två eller flera variabler verkligen är 

hållbar eller inte. Ett exempel är om x orsakar y och om det med säkerhet går att säga att det är x 

som orsakar y eller om det kan vara något annat som påverkar (Bryman & Bell, 2003). När det 

gäller momentumstrategin utgår den från tidigare avkastning för att kunna välja ut aktier som ska 

köpas framöver för att överavkasta mot marknaden. Om resultatet visar att tidigare vinnare 

fortsätter att överavkasta är det således inte säkert att det är den tidigare avkastningen som är 

orsaken till att den framtida avkastningen blir hög. 

 

När det gäller extern validitet är generaliserbarhet ett viktigt begrepp. Generaliserbarhet beskriver 

huruvida ett resultat från en undersökning kan generaliseras eller inte, det vill säga om det går att 

uttala sig om resultatet utöver den specifika undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2003). När 

det gäller mätningar av avkastning på Stockholmsbörsen är det inte helt enkelt att uttala sig om 

detta. Mätningen avser en viss marknadsplats under en viss period vilket begränsar 

generaliserbarheten. Undersökningen kan dock sannolikt ge signaler om att det kan föreligga 

liknande omständigheter utöver den specifika kontext som undersöks. Det är tänkbart att 

eventuella mönster i denna undersökning är mönster som även finns på andra marknader eller i 

andra perioder. 

 

4.9 Metodreflektion 

Precis som med andra studier innehåller även denna studie delar som hade kunnat göras på ett 

bättre sätt. När det gäller utdelningar utgör dessa en del av aktiernas och därmed portföljernas 

totalavkastning. Stickprov har gjorts för att kontrollera huruvida databasen tagit hänsyns till olika 

former av utdelningar. I de fall extrautdelningar givits är de oftast medräknade i den använda 

databasen. Däremot finns det andra typer av transaktioner som inte är medräknade. Ett exempel 

är ifall ett bolag givit ut aktier i annat bolag till aktieägare vilket inte är med i datan och därmed 

heller inte i denna undersökning. Dock påverkas inte resultatet nämnvärt av detta eftersom att 

dessa transaktioner sker ganska sällan. En annan del handlar om aktiesplittar. Det stickprov som 

gjordes visar även att aktiesplittar korrigeras av databasen. 

 

Som tidigare nämnt studeras endast en del av marknaden i denna undersökning. Det som mäts är 

huruvida tidigare vinnaraktier presterar bättre än marknaden i övrigt, således exkluderas delar av 

marknaden vilket kan ses som en svaghet. De flesta andra forskare som studerar 

momentumstrategin gör det genom att studera både förlorare och vinnare, vilket på många sätt 

ger mer styrka och en bättre bild av hela marknaden. Samtidigt är det frågan huruvida tidigare 

vinnaraktier presterar gentemot index som studien faktiskt har som syfte att besvara. Som även 
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nämndes har det dock sina fördelar i praktiken att tillämpa den typ av momentumstrategi som 

denna studie utgår ifrån.  

 

När det gäller startperioderna för portföljerna utgår dem från stängningskursen sista 

handelsdagen i urvalsperioden. Ett exempel är att den portfölj som skapas för att verka under 

första halvåret år 2000 mäts från stängningskursen den 31 december år 1999 till och med 

stängningskursen 30 juni 2000. Detta val görs med utgångspunkten i att datan från databasen 

baseras på stängningskurser. Detta gör själva undersökningen stabil och säker men i verkligheten 

är det tämligen svårt att erhålla det exakta stängningspriset för de aktier som varje månad köps. 

Ytterligare skäl till att basera portföljerna på stängningskursen dagen innan den egentliga 

mätperioden är att även jämförelseindexet baseras på stängningskurser. Detta gör studien mer 

jämförbar. Alternativet hade varit att räkna på öppningskursen under den första handelsdagen för 

perioden men dessa data är mindre tillgängliga.  

 

När det gäller valet att basera urvalet på de 100 mest omsatta aktierna har det påverkan på utfallet 

i strategin. En annan metod hade kunnat vara att välja ett större eller mindre antal aktier. Att 

basera valet på bolagens storlek hade varit ett annat möjligt alternativ. Det är möjligt att dessa 

typer av urval lämpar sig bättre för att skapa överavkastning. Vidare behandlas i denna studie en 

stor mängd data, ett exempel är omfattande aktiedata och de utdelningar som återinvesterats 

manuellt. Det kan ha uppstått fel vid bearbetandet av dessa data.  
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat momentumportföljerna 

Resultatet av denna studie visar att en överavkastning för de skapade portföljerna inte erhållits 

från år 2000 till och med år 2014, se tabell 1 nedan. Den genomsnittliga portföljavkastningen för 

de totalt 175 skapade portföljerna uppgår till - 2,04 % under en sexmånadersperiod. Samtidigt 

uppgår den genomsnittliga indexavkastningen för referensindexet SIXRX till + 3,84 %. Den 

genomsnittliga riskfria räntan uppgår under perioden till 2,35 %.  

 

 

Momentum Index  

Avkastning -2,04 % 3,84 % 

Jensens alfa -6,76 % 

 Standardavvikelse 0,10 0,05 

Sharpe -0,49 1,09 

Treynor -0,49 0,02 

Beta 0,85 

 Genomsnittlig riskfri ränta 2,35 % 

  

Tabell 1. Översikt för utvecklingen av momentumportföljerna respektive indexportföljerna mellan 

2000-2014.  

 

Den risk som portföljerna innehåller har som tidigare nämnts utvärderats med hjälp av olika 

riskmått. När det gäller sharpekvoten kan det konstateras att index haft en högre sharpekvot än 

momentumportföljerna. Detta betyder att en investerare fått högre avkastning till ett lägre 

risktagande genom att investera i index. Momentumportföljerna uppvisar en högre 

standardavvikelse under perioden vilket alltså tyder på att dessa tillgångar är mer riskfyllda än 

vad tillgångarna i index är. Momentumportföljerna har en sharpekvot på - 0,49 medan den för 

index uppgår till 1,09. Index uppvisar alltså en klart högre riskjusterad avkastning.   

 

När det gäller jensens alfa uppvisar detta mått ett genomsnittligt värde på  - 6,76 % för en 

portfölj. Detta resultat visar tydligt att en momentumstrategi med syfte att investera i tidigare 

vinnaraktier inte ger genererar någon överavkastning mellan åren 2000-2014. Som tidigare nämnt 

krävs ett positivt värde på jensens alfa för att överavkastning ska kunna erhållas. Resultatet 

signalerar att den systematiska risken, det vill säga marknadsrisken, för momentumportföljerna är 

hög relativt index.       

 

Ett annat mått på risk är treynorkvoten. Ett högt värde på denna kvot visar att en högre 

riskjusterad avkastning har erhållits. Momentumportföljerna uppvisar ett genomsnittligt värde på 

- 0,49 medan index uppvisar ett värde på 0,02. Detta resultat indikerar att momentumportföljerna 

i likhet med sharpekvoten och jensens alfa inte generar någon riskjusterad överavkastning. För 
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momentumportföljerna uppgick det genomsnittliga betavärdet till 0,85, att jämföra med 

betavärdet för index på 1. 

 

Med undantag för några få tillfällen är standardavvikelsen konsekvent högre för 

momentumportföljerna jämfört med index. Medelvärdet för standardavvikelsen är 0,1 för 

momentumportföljerna medan den för index är 0,05. Detta resultat visar, i likhet med de olika 

riskmåtten, att risken är högre för en genomsnittlig momentumportfölj än för index. Den relativt 

höga standardavvikelsen signalerar att momentumportföljerna har värden som sprider sig mer 

kring sitt medelvärde.  

 

I figur 3 nedan visas utvecklingen för varje portfölj. Momentumportföljerna fluktuerar mer än i 

fallet med indexportföljerna vilket även riskmåtten visat. Momentumportföljerna uppvisar en 

total utveckling som liknar den för indexportföljerna till och med portfölj 64. Därefter 

underpresterar momentumportföljerna relativt indexportföljerna. 

 

 

 
 

Figur 3. Utveckling för varje momentum- respektive indexportfölj uttryckt i procent.  
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5.1.1 T-test för momentumportföljerna 

För att testa hypotes 1 som ställdes upp tidigare i avsnitt 3.5 används ett t-test. Om p-värdet 

understiger 0,05 förkastas nollhypotesen, som tidigare nämnt används en signifikansnivå på 5 %. 

Noll- och alternativhypotes är definierad på följande sätt: 

 

H0 :  𝛼i =  0 

H1 :  𝛼i ≠  0 

 

där:  

 

𝛼 = Jensens alfa för momentumportföljerna 

𝑖  = antalet portföljer (175 st) 

 

Nollhypotesen säger att momentumportföljerna generar en avkastning som är lika med index, det 

vill säga 0. Detta betyder att det inte finns någon överavkastning. Alternativhypotesen säger att 

momentumportföljerna ger en över- eller underavkastning som är skild från 0. Ett positivt värde 

betyder överavkastning och ett negativt värde underavkastning. Antalet portföljer som varit 

aktiva under perioden är 175 stycken. 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Jensens 

alfa 
-5,437 174 ,000 -,06760 -,0921 -,0431 

 

Tabell 2. T-test genomfört i SPSS för att undersöka om momentumportföljerna generar någon 

överavkastning. 

 

Eftersom p-värdet i tabell 2 < 0,05 är resultatet signifikant och nollhypotesen förkastas därmed. 

Jensens alfa är alltså skild från 0. Detta betyder att alternativhypotesen accepteras, alltså att 

momentumportföljernas avkastning är högre eller lägre än index. I tabell 2 är det tydligt att det 

inte finns någon överavkastning, avkastningen är signifikant lägre än index. Detta resultat 

stämmer väl överens med det övriga resultatet i denna undersökning som visar att 

momentumportföljerna riskjusterat avkastat betydligt sämre än index. Det betyder att hypotes 1 

som presenterades i avsnitt 3.5 inte stämmer. I efterhand kan konstateras att en ännu lägre 

signifikansnivå hade kunnat väljas eftersom p-värdet är väldigt lågt. 
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5.2 Orsaker till skillnader i resultat 

Att de skapade momentumportföljerna inte genererar en avkastning som riskjusterat är högre än 

den för indexportföljerna kan ha många olika förklaringar. En fråga handlar om risken och att 

resultatet måste justeras för detta. I synnerhet är det den specifika risken som kan ha stor 

betydelse för utfallet i en momentumstrategi. De bolag som ingått i de olika 

momentumportföljerna har haft en hög specifik risk. Att de bolag som valts haft en hög specifik 

risk kan ha flera orsaker. För det första är det tänkbart att vinnaraktier, som denna studie 

undersöker, är mer volatila än andra aktier. Med detta menas att vinnaraktierna fluktuerar mer 

kring deras medelvärden vilket gör att standardavvikelsen blir högre och därmed också risken. 

För det andra är diversifiering ett viktigt begrepp att ta hänsyn till. I CAPM beskrivs bland annat 

hur en rationell investerare inte kan diversifiera bort delar av den totala risken som finns hos en 

tillgång. Därmed kommer tillgången att beläggas med en riskpremie av marknaden (Malik & 

Qudous, 2011). I denna studie består var och en av portföljerna av tio stycken aktier. Som 

tidigare beskrivits innebär fler aktier oftast bättre riskspridning (Markowitz, 1952). Eftersom 

denna undersökning endast innehåller portföljer bestående av tio aktier är det möjligt att bättre 

diversifiering hade kunnat skapas. Detta kan vara en förklaring till att någon riskjusterad 

överavkastning inte erhållits. Samtidigt innebär en ökning av antalet aktier i de 

momentumportföljer som skapats högre transaktionskostnader i praktiken vilket bör beaktas. En 

annan möjlig förklaring till den högre risken i denna typ av momentumstrategi är sannolikt att 

aktierna som varje gång ingår i portföljerna är lika varandra eftersom de har gemensamt att vara 

tidigare vinnaraktier. Tidigare vinnaraktier har oftast hög volatilitet vilket resulterar i högre risk 

(Wang & Xu, 2015). Det behöver emellertid inte alltid vara på detta sätt eftersom att tidigare 

vinnaraktier som är stabila och mindre volatila tenderar att komma med i momentumportföljerna 

under nedgångsfaser. Samtidigt är inte syftet med denna studie att undersöka väldiversifierade 

portföljer utan snarare att söka svar på möjligheten att generera överavkastning med hjälp av en 

typ av investeringsstrategi.  

 

Det finns en ytterligare orsak som möjligen kan vara en viktig faktor i att förklara varför 

avkastningen för momentumportföljerna blir lägre än för index. Det handlar om högriskaktier. 

Det kan handla om mindre bolag som av investerare får mycket uppmärksamhet under viss tid 

vilket bidrar till att avkastningen blir väldigt hög. På grund av detta är det inte otänkbart att dessa 

bolag kommer med i de portföljer som skapas eftersom de har en hög historisk avkastning. Det är 

inte ovanligt att det skett en överreaktion i dessa aktier, därmed blir också nedgången stor om det 

vänder. Ett exempel kan vara en aktie som uppvisat hög avkastning under de senaste sex 

månaderna och därför kommer med i flera momentumportföljer men som senare under själva 

investeringsperioden vänder ned kraftigt. Detta bidrar till den negativa avkastningen för 

momentumportföljerna. Att sådana aktier ibland kommer med i de portföljer som skapas är 

givetvis också en nackdel med strategin. Samtidigt kan det vara så att aktien fortsätter upp, vilket 
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är positivt för strategin. Det är även troligt att dessa aktier uppvisar hög risk vilket ytterligare 

förstärker den negativa riskjusterade avkastningen.  

 

5.3 Jämförelse med svenska studier (perioden 2000-2005) 

Att tidigare svenska studier har undersökningsperioder som sammanfaller med denna studie gör 

en jämförelse lämplig mellan 2000 till och med 2005 (Lagerqvist & Olsson, 2008; Annerstedt & 

Schönström, 2006). De portföljer som skapades från 2000 till och med 2005 har totalt under 

dessa sex år uppvisat en högre ojusterad avkastning än jämförelseindex. En momentumportfölj 

som skapats någon gång under dessa år avkastar i genomsnitt 3,93 %. Under samma period 

avkastar jämförelseindex i genomsnitt 2,44 %. I snitt avkastar alltså momentumportföljerna 1,49 

% mer men dessa siffror är alltså inte riskjusterade, se tabell 3. Den riskjusterade avkastningen 

för samma period är för momentumportföljerna i genomsnitt -2,17 %. Detta resultat visar att 

momentumportföljerna har högre risk. Överavkastningen försvinner och avkastningen blir alltså 

negativ då hänsyn tas till risk.  

 

2000-2005 Momentum Index  

Avkastning 3,93% 2,44% 

Jensens alfa -2,17% 

 Standardavvikelse 0,10 0,05 

Sharpe 0,09 0,72 

Treynor -1,10 -0,01 

Beta 0,73 

 Genomsnittlig riskfri ränta 3,19% 

  

Tabell 3. Utvecklingen för momentumportföljerna och indexportföljerna mellan 2000-2005.  

 

Detta resultat stödjer i viss mån tidigare studier genomförda på den svenska marknaden 

(Lagerqvist & Olsson, 2008; Annerstedt & Schönström, 2006). I dessa två undersökningar skiljer 

sig dock metoderna åt från denna undersökning eftersom urvalsperioden samt 

investeringsperioden är både kortare och längre. Dessutom inkluderas även tidigare förloraraktier 

i dessa undersökningar. Lagerqvist och Olsson (2008) visade att hälften av portföljerna 

signifikant överavkastat mot index mellan åren 1988 och 2007, perioden sammanfaller alltså 

delvis med perioden som uppvisade överavkastning i denna studie (perioden 2000-2005). 

Annerstedt och Schönström (2006) påvisar i sin undersökning, som sträcker sig från år 1991 till 

2006, att det går att skapa vinster med portföljer som behålls i 3-12 månader. Inklusive denna 

studie är det således tre studier som påvisar relativa styrkor i momentumportföljer under perioden 

2000-2005, åtminstone vad gäller den ojusterade avkastningen. Därmed är det också möjligt att 

inte enbart valet av investeringsstrategi har betydelse för huruvida en momentumstrategi fungerar 

väl eller inte. Detta eftersom båda strategierna, att enbart köpa vinnare respektive att använda sig 
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av en vanlig momentumstrategi (att även köpa förloraraktier) påvisat styrkor. Den ovan nämnda 

perioden är som tidigare nämnt den enda där momentumportföljerna under en längre tid uppvisat 

högre ojusterad avkastning. Under den senare delen av denna undersökning, från år 2006 och 

framåt, avkastar index konsekvent bättre än momentumportföljerna.  

 

Det kan finnas flera förklaringar till att momentumstrategin uppvisar relativa styrkor under den 

period som preciserats ovan. En tänkbar orsak till avvikelsen är som tidigare nämnt att 

omvärlden var mindre integrerad under denna period och att Stockholmsbörsen därmed delvis 

också var mindre effektiv (Holmén, 2011; SCB, 2013; Rouwenhorst, 1998). Det är också 

tänkbart att momentumstrategin varit mindre känd under början av 2000-talet till skillnad mot 

senare år. Samtidigt har strategin i sin helhet inte varit speciellt framgångsrik eftersom någon 

positiv riskjusterad avkastning inte erhållits under någon av perioderna.    

 

5.4 Momentumstrategin och internationella studier 

I de flesta andra studier där momentumstrategin undersökts blankas också förloraraktier (Chui et 

al., 2000; Muga & Santamaría, 2007). Detta har tidigare gjorts både på den svenska och 

internationella marknaden, detta är också den vanligaste formen av momentumstrategi. Huruvida 

en investerare väljer att göra detta eller att som i denna studie, fokusera på vinnaraktier, kan ha 

betydelse för om överavkastning kan uppnås eller inte. I denna studie visas att den senare 

metoden inte fungerat under 2000-talet. Strategin att även blanka aktier har medvind under 

perioder med nedgångar vilket är en fördel. Samtidigt får en momentumstrategi baserad på enbart 

vinnaraktier extra draghjälp då en marknad rör sig uppåt. Det är därför sannolikt att perioden och 

den ekonomiska cykeln har betydelse för vilken strategi som framstår som mest lönsam. I en 

allmänt uppåtgående marknad är det således tänkbart att en vanlig momentumstrategi som också 

blankar aktier underpresterar relativt en momentumstrategi baserad på enbart vinnaraktier.  

  

Både Rouwenhorst (1998), Jegadeesh och Titman (1993) och Muga och Santamaría (2007) 

beskriver som tidigare nämnt hur vinnaraktier presterar bättre än förloraraktier. 

Investeringsperioden på sex månader har förutom detta också valts med en tro om att vinnaraktier 

presterar bra under cirka ett års tid (urval + investering = ett år). Ett flertal andra studier 

indikerade att momentum är som starkast under denna tid, ibland längre (Jegadeesh & Titman, 

1993; Hon & Tonks, 2003; Rouwenhorst, 1998). Denna studie indikerar att denna period inte 

varit lönsam för en portfölj baserad på tidigare vinnaraktier på Stockholmsbörsen. Kanske hade 

antingen en längre eller kortare period varit bättre. Kortare perioder medför dock högre kostnader 

vilket i praktiken skulle sänka lönsamheten i en momentumstrategi eftersom det då krävs mer 

frekventa rebalanseringar av portföljerna. Resultatet av denna studie visar att standardavvikelsen 

för momentumportföljerna är högre än för index vilket tyder på att momentumstrategier, i likhet 

med tidigare forskning, kan vara en väldigt volatil och därmed riskfylld strategi (Wang & Xu, 

2015).   
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5.5 Momentumstrategin i olika konjunkturella lägen  

5.5.1 Högkonjunktur  

Sammantaget kan konstateras att momentumstrategin inte genererar någon riskjusterad 

överavkastning under högkonjunktur. Som tidigare nämnts används konjunkturbarometern för att 

definiera en högkonjunktur. Under högkonjunktur uppgår den ojusterade avkastningen för 

momentumportföljerna till -4,43 %, samtidigt som jensens alfa uppgår till -8,38 %. 

Jämförelseindex uppvisar samtidigt en avkastning på 1,56 %, se tabell 4. Att jensens alfa inte 

uppvisar överavkastning beror på att momentumportföljerna innehåller högre risk än index. Den 

genomsnittliga riskfria räntan har under högkonjunktur varit 2,39 %.  

 

 

Högkonjunktur Momentum Index  

Avkastning -4,43 % 1,56 % 

Jensens alfa -8,38 % 

 Standardavvikelse 0,09 0,04 

Sharpe -0,73 0,38 

Treynor -0,13 0,01 

Beta 1,07 

 Genomsnittlig riskfri ränta 2,39 % 

  

Tabell 4. Utveckling för momentumportföljerna och indexportföljerna under perioder med 

högkonjunktur.  

 

Under högkonjunktur uppgår sharpekvoten för momentumportföljerna till -0,73 medan index har 

en sharpekvot på 0,38. I likhet med det totala resultatet i denna studie har en högre riskjusterad 

avkastning alltså erhållits för jämförelseindex jämfört med momentumportföljerna. Även 

treynorkvoten signalerar att en investerare erhåller högre avkastning till lägre risk genom 

investera i index jämfört med att investera efter momentumstrategin. Treynorkvoten uppgår till  

-0,13 för momentumportföljerna medan den för index uppgår till 0,01. Betavärdet för 

momentumportföljerna är 1,07 medan betavärdet för index är 1. Standardavvikelsen under 

högkonjunktur är 0,09 för momentumportföljerna medan den för index är 0,04.  

 

I figur 4 nedan visas utvecklingen för momentum- respektive indexportföljerna under 

högkonjunktur. Något som kan konstateras är att index relativt momentum överlag har en högre 

och mer stabil avkastning.  
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Figur 4. Portföljutveckling för momentum- respektive indexportfölj under högkonjunktur uttryckt 

i procent.  

 

5.5.2 T-test högkonjunktur  

Precis som tidigare används ett t-test för att testa hypotes 2 beskriven i avsnitt 3.5. Om p-värdet 

understiger 0,05 förkastas nollhypotesen, som tidigare nämnt används en signifikansnivå på 5 %. 

Noll- och alternativhypotes är definierad på följande sätt: 

 

H0 :  𝛼i =  0 

H1 :  𝛼i ≠  0 

 

där:  

 

𝛼 = Jensens alfa för momentumportföljerna under högkonjunktur 

𝑖  = antalet portföljer (90 st) 

 

Nollhypotesen säger att momentumportföljerna generar en avkastning som är lika med index, det 

vill säga 0 vilket betyder att det inte finns överavkastning. Alternativhypotesen säger att 

momentumportföljerna under högkonjunktur ger en över- eller underavkastning som är skild från 

0. Ett positivt värde betyder överavkastning och ett negativt värde underavkastning. Antalet 

portföljer som varit aktiva under perioden är 90 stycken. 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Jensens 

alfa 
-5,119 89 ,000 -,08378 -,1163 -,0513 

 

Tabell 5. T-test genomfört i SPSS för att undersöka om momentumportföljerna under 

högkonjunktur generar någon överavkastning.  

 

Med hjälp av resultatet ovan i tabell 5 kan nollhypotesen förkastas eftersom värdet för jensens 

alfa är skild från 0 och det betyder att alternativhypotesen accepteras. Resultatet visar att 

momentumportföljerna inte generar någon överavkastning under högkonjunktur och därmed 

stämmer inte hypotes 2 som presenterades i avsnitt 3.5. P-värdet understiger 0,05 med god 

marginal och resultatet är därmed signifikant. I tabell 5 är det tydligt att avkastningen för 

momentumportföljerna är signifikant lägre än för indexportföljerna. Detta resultat stämmer väl 

överens med det riskjusterade resultat för perioden med högkonjunktur där 

momentumportföljerna uppvisade en klart lägre avkastning än index. Resultatet är väldigt starkt 

och en ännu lägre signifikansnivå hade kunnat väljas. 

 

5.5.3 Lågkonjunktur 

Resultatet under lågkonjunktur påvisar att momentumstrategin, i likhet med resultatet för 

samtliga momentumportföljer oavsett konjunkturellt läge, inte avkastar bättre än index. Under 

lågkonjunktur uppgår den ojusterade avkastningen för momentumportföljerna till 0,50 %, jensens 

alfa uppgår till -5,04 %. Jämförelseindex uppvisar samtidigt en avkastning på 6,26 %, se tabell 6. 

Jensens alfa uppvisar precis som i fallet med en högkonjunktur att momentumportföljerna 

presterar klart sämre än index. Den genomsnittliga riskfria räntan har under lågkonjunktur varit 

2,32 %.     

 

Lågkonjunktur Momentum Index  

Avkastning 0,50 % 6,26 % 

Jensens alfa -5,04 % 

 Standardavvikelse 0,10 0,05 

Sharpe - 0,24 1,84 

Treynor -0,88 0,04 

Beta 0,65 

 Genomsnittlig riskfri ränta 2,32 % 
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Tabell 6. Utveckling för momentumportföljerna och indexportföljerna under perioder med 

lågkonjunktur.  

 

Under lågkonjunktur uppgår sharpekvoten för momentumportföljerna till -0,24 medan index har 

en sharpekvot på 1,84. Momentumportföljerna har en treynorkvot på -0,88 medan index har ett 

värde på 0,04. Även under lågkonjunktur har alltså index en klart högre sharpe- och treynorkvot 

än momentumportföljerna. Betavärdet för momentumportföljerna är under lågkonjunktur 0,65. 

Standardavvikelsen uppgår till 0,1 för momentumportföljerna medan den för index är 0,05.  

 

I figur 5 nedan visas utvecklingen för momentum- respektive indexportföljerna under 

lågkonjunktur. Något som kan konstateras är att index relativt momentum överlag har en högre 

och mer jämn avkastning. 

 

 

 
 

Figur 5. Portföljutveckling för momentum- respektive indexportföljer under lågkonjunktur 

uttryckt i procent.  
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5.5.4 T-test lågkonjunktur  

Hypotes 3, att momentumportföljerna skapar högre avkastning än index under lågkonjunktur, 

testas på samma sätt som med tidigare hypoteser. Noll- och alternativhypotes är definierad på 

följande sätt: 

 

H0 :  𝛼i =  0 

H1 :  𝛼i ≠  0 

 

där:  

 

𝛼 = Jensens alfa för momentumportföljerna under lågkonjunktur 

𝑖  = antalet portföljer (85 st) 

 

Nollhypotesen säger att momentumportföljerna generar en avkastning som är lika med index, det 

vill säga 0. Alternativhypotesen säger att momentumportföljerna under lågkonjunktur ger en 

över- eller underavkastning som är skild från 0. Ett positivt värde betyder överavkastning och ett 

negativt värde underavkastning. Antalet portföljer som varit aktiva under perioden är 85 stycken. 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Jensens 

alfa 
-2,684 84 ,009 -,05041 -,0878 -,0131 

 

Tabell 7. T-test genomfört i SPSS för att undersöka om momentumportföljerna under 

lågkonjunktur generar någon överavkastning. 

 

Med hjälp av resultatet ovan i tabell 7 kan nollhypotesen förkastas eftersom jensens alfa är skild 

från 0 och därmed accepteras alternativhypotesen. Avkastningen för momentumportföljerna är 

signifikant lägre för momentumportföljerna än för index. Resultatet visar alltså att 

momentumportföljerna inte generar någon överavkastning under lågkonjunktur och därmed 

stämmer inte hypotes 3 som presenteras i avsnitt 3.5. P-värdet understiger 0,05 med god marginal 

och resultatet är alltså signifikant. Detta resultat stämmer väl överens med det riskjusterade 

resultat för perioden med lågkonjunktur där momentumportföljerna uppvisade en klart lägre 

avkastning än index. Även detta resultat är väldigt starkt och en ännu lägre signifikansnivå hade 

kunnat väljas. 
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5.5.5 Skillnader i resultat mellan hög- och lågkonjunktur  

När det gäller sharpe- och treynorkvoten uppvisar momentumportföljerna i hög- respektive 

lågkonjunktur stora relativa skillnader mot index. När det gäller sharpekvoten under 

lågkonjunktur uppgår den till -0,24 för momentumportföljerna medan index uppvisar 1,84. Detta 

är en ganska stor differens och det visar att momentumportföljerna innehåller hög risk under 

denna period. Under högkonjunktur uppvisar sharpekvoten ett värde på -0,73 för 

momentumportföljerna medan index uppvisar 0,38. Denna skillnad är alltså inte lika stor som 

den under lågkonjunktur. På liknande sätt uppvisar treynorkvoten en större skillnad mellan index 

och momentumportföljerna i hög- respektive lågkonjunktur. Under lågkonjunktur uppgår 

treynorkvoten till -0,88 för momentumportföljerna medan den för index uppgår till 0,04. Under 

högkonjunktur uppgår treynorkvoten till -0,13 för momentumportföljerna medan den för index 

uppgår till 0,01. Index har alltså ett högre värde på såväl sharpe- och treynorkvot i lågkonjunktur 

än under högkonjunktur. Detta kan förklaras av att avkastningen varit bättre under lågkonjunktur 

(6,26 %) än högkonjunktur (1,56 %) för index. Även betavärdet under de olika perioderna 

påvisar olika risknivåer. Betavärdet under perioder med lågkonjunktur uppgår till 0,65 medan 

värdet uppgår till 1,07 under perioder med högkonjunktur. Momentumportföljerna rör sig alltså i 

genomsnitt mindre under lågkonjunktur än under högkonjunktur i jämförelse med index.  

 

5.6 Analys av konjunkturcykler 

Sammantaget kan konstateras att avkastningen för momentumstrategin totalt sett varit klart sämre 

än avkastningen för jämförelseindexet SIXRX. Detta är något som påverkar avkastningen 

negativt under både hög- och lågkonjunktur. Den strategi som tillämpats i denna studie har 

resulterat i negativ riskjusterad avkastning under båda dessa cykler. När det gäller resultatet 

under de olika perioderna är avkastningen högre under lågkonjunktur än under högkonjunktur. 

Detta gäller både momentumportföljerna och index, även den riskjusterade avkastningen. Flera 

forskare har visat att momentumstrategin istället är mer lönsam då ekonomin befinner sig i 

expansionsfaser (Fang et al., 2003; Chordia & Shivakumar, 2002; Griffin et al., 2005). Att något 

starkare samband inte finns med detta resonemang i denna studie kan delvis förklaras av att 

strategierna skiljer sig åt. I denna studie studeras endast tidigare vinnaraktier, vilket är en stor 

skillnad. En annan del handlar om de marknader som undersöks. I huvudsak studeras den 

amerikanska aktiemarknaden i ovan nämnda studier (Chordia & Shivakumar, 2002; Griffin et al., 

2005). Detta är givetvis något som också påverkar utfallet i strategin. Olika marknader är 

förmodligen olika effektiva, dessutom skiljer sig tiden åt beträffande när undersökningarna 

genomförts. Utöver detta är det också så att det ekonomiska läget definieras på olika sätt, där 

konjunkturbarometern används som mått på det ekonomiska läget i denna studie. Något tydligt 

samband är heller inte möjligt att utläsa eftersom strategin att enbart köpa tidigare vinnaraktier 

inte fungerat speciellt bra. Detta behöver dock inte enbart bero på själva strategin utan även 

perioden och rådande marknadsläge med flera ekonomiska kriser under 2000-talet kan ha viss 

inverkan. 
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5.7 Effektiviteten på marknaden 

Att marknaden i Sverige verkar vara effektiv bidrar till att priserna på aktier oftast är att anse som 

korrekta. Malkiels (2003) idéer om att marknaden är mer effektiv och mindre förutsägbar idag än 

vad andra studier gör gällande får stöd i denna undersökning. Malkiels (2003) menar att det inte 

finns någon möjlighet att skapa portföljer som konsekvent genererar riskjusterad överavkastning, 

även om avvikande beteenden i aktiekurser finns. Resultatet i denna studie tyder på att Sveriges 

aktiemarknad är effektiv då det inte varit möjligt att överavkasta marknaden genom att investera i 

tidigare vinnaraktier på Stockholmsbörsen mellan 2000-2014. Detta resultat stödjer tidigare 

forskning som visat att marknaden är effektiv (Lesmond et al., 2004; Malkiel, 2003; Fama, 

1970). Rouwenhorst (1998) beskrev hur Sverige uppvisade skillnader jämfört med andra länder 

och att den svenska marknaden framstod som mer effektiv. Denna studie uppvisar alltså likheter 

vad gäller Rouwenhorst (1998) resonemang beträffande den svenska marknaden. Utifrån 

resultatet i denna studie tycks marknaden vara effektiv i sin starkaste form eftersom det visar sig 

vara svårt att konsekvent överavkasta marknaden. Det är endast vid några få tillfällen som 

strategin överavkastat marknaden men detta har inte skett under en längre period (Fama, 1970). 

 

I denna studie är både urvalsperioden och investeringsperioden sex månader. Dessa två val av 

tidsperioder har påverkan på utfallet i strategin. Tidigare forskning har visat att 

momentumstrategin varit lönsam under både kortare och längre tidsperioder än vad som är fallet i 

denna studie (Rouwenhorst, 1998; Annerstedt & Schönström, 2006). Det är möjligt att 

momentumstrategin skulle vara mer lönsam under en annan momentumcykel. Vissa forskare 

menar till exempel att överavkastningen avtar först efter två år (Hon & Tonks, 2003; 

Rouwenhorst, 1998; Jegadeesh & Titman, 1993). Tidigare studier innehåller dock även 

förloraraktier (Muga & Santamaría, 2007; Lesmond et al., 2004; Jegadeesh & Titman, 1993).  

  

Shiller (2002) som menar att marknaden inte är effektiv, ifrågasätter antagandet att människor är 

rationella. Idéerna om att irrationalitet orsakar ineffektivitet på marknaden får inte stöd i denna 

undersökning eftersom strategin inte visat sig fungera, därmed kanske marknaden är mer effektiv 

än vad Shiller förutsäger. Resultatet i denna studie ger en indikation på att investerare på den 

svenska aktiemarknaden kan vara mer rationella än investerare på andra marknader. Kanske är 

människor mer rationella än vad Shiller försöker förmedla. Denna studie undersöker dock endast 

en del av marknaden eftersom endast vinnaraktier ingår i portföljerna. Samtidigt är en 

undersökning av hela marknaden inte alltid heller det mest nödvändiga alternativet för att påvisa 

effektivitet eller ineffektivitet. En effektiv marknad bör vara effektiv oavsett vilken strategi som 

tillämpas av investerare för att försöka erhålla riskjusterad överavkastning.  

 

Utifrån beskrivningen ovan har den svenska marknaden, mot bakgrund av resultatet, framställts 

som effektiv. Något som är intressant är att det riskjusterade resultatet avviker så kraftigt från 

index. Momentumportföljerna har som tidigare nämnt i genomsnitt ett värde på -6,76 % när det 

gäller jensens alfa medan index under samma period i genomsnitt avkastat 3,84 %. På ett sätt kan 

detta ge en indikation om att marknaden inte är effektiv eftersom en investerare i praktiken skulle 
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kunna utnyttja detta mönster genom att vända på investeringsstrategin. Resultatet tyder alltså på 

att det är mer lönsamt att blanka tidigare vinnaraktier än att köpa dem under den period som 

undersöks. Blankning är dock svårare i praktiken och medför också högre transaktionskostnader 

vilket skulle påverka avkastningen i en sådan strategi negativt. Denna teori har heller inte något 

stöd i den tidigare forskning som presenterats tidigare vilket kan medföra hög risk. Ytterligare 

bevis i form av en genomgång av tidigare forskning kring detta skulle göra det enklare att uttala 

sig om denna strategi kan vara lönsam eller inte. Samtidigt kan idén om att blanka tidigare 

vinnaraktier innebära möjligheter för en investerare att skapa god avkastning eftersom strategin 

kanske är mindre känd. Enligt den effektiva marknadshypotesen bör dock marknaden korrigera 

sådana möjligheter att skapa överavkastning. Därmed bör det inte vara möjligt att skapa 

överavkastning över en längre tid.  

 

5.7.1 Integrering 

Integrering med omvärlden är troligtvis en viktig faktor för effektiviteten på en marknad. Att 

länder blir allt mer integrerade med varandra är troligt. Denna undersökning ger stöd för sådana 

resonemang. Samgåenden mellan olika marknader, ett ökat utländskt ägande i Sverige samt en 

ökad omsättning på den svenska aktiemarknaden är några faktorer som sannolikt bidrar till 

effektivitet på marknaden (Holmén, 2011; SCB, 2013; Finansmarknadsrådet, 2007). En mer 

integrerad marknad reagerar både snabbare och i högre utsträckning på globala faktorer. 

Dessutom finns det starka bevis för att marknader som är mer integrerade med omvärlden också 

har en mer informationseffektiv marknad (Hooy & Lim, 2013).  

 

5.8 Behavioral finance 

Antaganden om att människor inte är fullt rationella görs även inom teorin behavioral finance. 

Rationaliteten hos människor kan delvis bidra till att förklara huruvida en marknad är effektiv 

eller inte. Detta förklarar givetvis inte ensamt varför en momentumstrategi fungerar bra eller inte. 

Svaret på att en momentumstrategi inte är lönsam kan bero på att marknaden helt enkelt är 

effektiv. Det kan också handla om helt andra saker. Precis som Ritter (2003) beskrev kan det 

exempelvis finnas tillfälliga obalanser i utbud och efterfrågan, vilket påverkar prissättningen på 

aktier.  

 

Att denna studie inte uppvisar lönsamhet kan också förklaras av det som inom behavioral finance 

teorin beskrivs som under- och överreaktioner. Denna studie ger inte något klart stöd för att 

investerare överreagerar på information på längre sikt. I så fall hade strategin troligtvis uppvisat 

mer styrka. Å andra sidan är det tänkbart att investerare överreagerar på kort sikt vilket gör 

strategin att köpa dessa vinnaraktier olönsam. Med detta menas att större delen av reaktionen 

redan aktualiserats under urvalsperioden. Under investeringsperioden kan det vara så att 

aktiekurserna för vinnaraktierna normaliseras eller faller tillbaka till följd av överreaktionen. Om 

detta resonemang skulle stämma är det troligt att en kortare investeringsperiod och/eller 
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urvalsperiod kan vara lämplig. Barberis et al. (1998); Daniel et al. (1998) och Hong och Stein 

(1999) beskriver att uppkomna vinster beror på en inneboende bias hos investerare när de tolkar 

och utvärderar information. De menar att investerare tenderar att över- och underreagera på 

information. De Bondt och Thaler (1985) hävdar att överreaktionen är mycket större i 

förlorarportföljer än i vinnarportföljer. Eftersom överreaktioner sannolikt är positivt för en 

momentumstrategi är det alltså möjligt att denna studie baserad på enbart tidigare vinnaraktier 

påverkas negativt. Chan et al. (1996) som bland annat berättar om flockbeteende bland 

människor, beskriver hur investerare underreagerar på vinstnyheter. Detta skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att riskjusterad överavkastning inte erhålls på portföljer innehållande 

tidigare vinnaraktier. En överreaktion på tidigare vinnaraktier som varar under längre tid än 

kanske enbart urvalsperioden på sex månader i denna studie hade varit en fördel.  

 

Sammantaget kan konstateras att det är svårt att precisera de faktiska orsakerna till att denna 

studie visar ett kraftigt negativt resultat. Hög risk är en viktig faktor att beakta, vilket inte minst 

riskmåtten visar. Riskmåtten är klart lägre för momentumportföljerna än för indexportföljerna. 

Den ojusterade avkastningen under en genomsnittlig sexmånadersperiod är svagt negativ (-2,04 

%) och då hänsyn tas till jensens alfa är den kraftigt negativ (-6,76 %). Detta är ett bevis på att 

det inte finns någon överavkastning och för att det även föreligger hög risk i de 

momentumportföljer som ingått i studien. En annan viktig faktor kan vara att aktierna som ingår i 

momentumportföljerna genererar hög avkastning under urvalsperioden men negativ under den 

följande investeringsperioden. Slutligen är själva strategin att endast skapa portföljer med 

vinnaraktier en skillnad mot tidigare studier vilket sannolikt är en orsak till att resultatet skiljer 

sig.  
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6 Slutsats 
Denna undersökning visar att momentumstrategin inte genererat någon överavkastning på den 

svenska aktiemarknaden under 2000-talet. De hypoteser som tillämpades i t-testen visar att 

momentumportföljernas avkastning är signifikant lägre än avkastningen för indexportföljerna. 

Detta resultat visar sig även genom de riskmått som tillämpats i studien. Att momentumstrategin 

inte generar någon överavkastning tyder på att den svenska aktiemarknaden under denna period 

är effektiv och att den effektiva marknadshypotesen stämmer. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen ska det inte vara möjligt att skapa överavkastning över tid vilket alltså visat 

sig i denna studie. I andra studier har också Sverige uppvisat en högre grad av effektivitet än i 

jämförbara länder. Tidigare studier genomförda på internationella marknader har visat att 

momentumstrategier under flera perioder varit lönsamma. Även på den svenska aktiemarknaden 

har strategin tidigare visat sig vara lönsam, om än i mindre utsträckning än på den internationella 

marknaden. Dessa studier påvisar även att avkastningen är som störst i upp till ett års tid och att 

kostnader förenade med strategin har stor betydelse för utfallet. Denna studie skiljer sig från 

ovannämnda studier i flera avseenden, vilket sannolikt även bidragit till att resultatet ser 

annorlunda ut. För det första undersöks inte hela marknaden utan endast en del av marknaden. 

Förloraraktier, som blankas i de flesta andra studier, ingår inte i urvalet. För det andra är perioden 

inte densamma. Den strategi som väljs samt perioden är faktorer som har stor betydelse för hur 

väl en momentumstrategi fungerar. Delvis på grund av att risken i olika tider hela tiden 

förändras. Riskjusteringen bidrar därmed i olika grad till om resultatet framstår som bra eller 

dåligt. Någon överavkastning visade sig heller inte innan resultatet riskjusterades.  

 

Momentumstrategin har i denna studie uppvisat ett negativt resultat gentemot index och en 

omvänd strategi hade sannolikt istället uppvisat en överavkastning.  Med denna omvända strategi 

menas alltså att en investerare går emot marknaden och istället blankar tidigare vinnaraktier. Om 

detta hade resulterat i en överavkastning är marknaden inte effektiv. Att på detta sätt skapa 

överavkastning bör inte vara möjligt enligt den effektiva marknadshypotesen. Strategin att blanka 

aktier innebär sannolikt mer kostnader vilket kommer försämra resultatet något. 

 

Avkastningen för både index och momentumportföljerna är högre i lågkonjunktur än i 

högkonjunktur. Strategin att investera i tidigare vinnaraktier har inte varit lönsam varken under 

hög- eller lågkonjunktur under den period som studerats vilket gör strategin mindre lämplig.          

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Resultatet i denna studie visar att en strategi att blanka tidigare vinnaraktier kan vara lönsam för 

att skapa överavkastning. Det vore intressant att göra en studie som liknar denna men där 

vinnaraktier istället blankas. Med tiden tycks det också bli allt enklare att med hjälp av olika 

finansiella produkter gå emot marknaden vilket gör idén än mer intressant. Eventuellt skulle en 

sådan strategi också kunna kompletteras med flera urvals- och investeringsperioder. I denna 
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studie har en avgränsning gjorts mot de 100 mest omsatta aktierna. Detta kriterium kan ändras 

genom att fler eller färre aktier inkluderas. Ett annat alternativ är att byta ut omsättningskriteriet 

mot något annat som exempelvis bolagsstorlek. Det vore även intressant att studera branscher 

och om effekten skiljer sig mellan dessa.  
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Bilaga 
Alla 175 portföljer som visar när portföljen startas och avslutas, avkastning och riskmått. 

 

Start Slut Momentum Index Beta Std.Av. m. Std. Av. i. Riskf. ränta Jensens alfa Sharpe m. Sharpe i. Treynor m. Trey. i.

Portfölj 1 31-dec-99 30-jun-00 4,12% 8,60% 2,04 0,18 0,07 3,86% -9,41% 0,01 0,68 0,00 0,05

Portfölj 2 31-jan-00 31-jul-00 1,81% 7,24% 2,48 0,21 0,07 4,22% -9,89% -0,11 0,43 -0,01 0,03

Portfölj 3 29-feb-00 31-aug-00 -19,12% -6,69% 1,41 0,11 0,03 4,29% -7,93% -2,11 -4,04 -0,17 -0,11

Portfölj 4 31-mar-00 30-sep-00 -28,26% -11,15% 0,67 0,10 0,04 4,16% -22,16% -3,20 -4,07 -0,48 -0,15

Portfölj 5 30-apr-00 31-okt-00 -24,60% -16,22% 0,31 0,10 0,03 4,09% -22,40% -2,75 -6,02 -0,93 -0,20

Portfölj 6 31-maj-00 30-nov-00 -15,60% -20,36% 0,72 0,12 0,04 4,04% -2,07% -1,60 -6,55 -0,27 -0,24

Portfölj 7 30-jun-00 31-dec-00 -13,28% -17,92% 0,09 0,11 0,04 4,21% -15,50% -1,64 -5,99 -1,94 -0,22

Portfölj 8 31-jul-00 31-jan-01 -12,88% -13,33% -0,33 0,13 0,05 4,21% -22,88% -1,34 -3,70 0,52 -0,18

Portfölj 9 31-aug-00 28-feb-01 2,20% -25,94% -0,06 0,06 0,05 4,04% -3,64% -0,29 -5,71 0,31 -0,30

Portfölj 10 30-sep-00 31-mar-01 -0,99% -30,65% 0,08 0,07 0,04 4,09% -2,30% -0,70 -9,41 -0,64 -0,35

Portfölj 11 31-okt-00 30-apr-01 -2,77% -15,22% -0,01 0,06 0,09 4,09% -7,05% -1,24 -2,16 6,86 -0,19

Portfölj 12 30-nov-00 31-maj-01 28,47% -7,51% -0,07 0,08 0,09 4,22% 23,42% 3,06 -1,34 -3,46 -0,12

Portfölj 13 31-dec-00 30-jun-01 25,20% -10,62% 0,07 0,08 0,09 4,12% 22,11% 2,48 -1,66 3,01 -0,15

Portfölj 14 31-jan-01 31-jul-01 11,84% -18,09% 0,28 0,09 0,08 4,07% 13,97% 0,87 -2,67 0,28 -0,22

Portfölj 15 28-feb-01 31-aug-01 4,73% -15,02% 0,6 0,09 0,08 4,02% 12,13% 0,07 -2,42 0,01 -0,19

Portfölj 16 31-mar-01 30-sep-01 5,92% -13,66% 0,59 0,08 0,08 3,98% 12,35% 0,24 -2,32 0,03 -0,18

Portfölj 17 30-apr-01 31-okt-01 0,61% -18,99% 0,87 0,10 0,06 4,06% 16,60% -0,36 -3,85 -0,04 -0,23

Portfölj 18 31-maj-01 30-nov-01 1,69% -7,99% 0,59 0,09 0,08 4,27% 4,65% -0,28 -1,50 -0,04 -0,12

Portfölj 19 30-jun-01 31-dec-01 6,54% -0,95% 0,49 0,08 0,08 4,41% 4,76% 0,27 -0,67 0,04 -0,05

Portfölj 20 31-jul-01 31-jan-02 11,55% -4,89% 0,35 0,07 0,08 4,32% 10,46% 0,97 -1,11 0,21 -0,09

Portfölj 21 31-aug-01 28-feb-02 18,50% 3,53% 0,42 0,08 0,08 4,04% 14,67% 1,80 -0,07 0,34 -0,01

Portfölj 22 30-sep-01 31-mar-02 22,08% 17,85% 0,13 0,07 0,08 3,72% 16,53% 2,70 1,76 1,41 0,14

Portfölj 23 31-okt-01 30-apr-02 20,71% 3,24% -0,25 0,08 0,06 3,69% 16,91% 2,17 -0,07 -0,68 0,00

Portfölj 24 30-nov-01 31-maj-02 7,31% -14,53% -0,11 0,13 0,04 3,76% 1,53% 0,28 -4,36 -0,32 -0,18

Portfölj 25 31-dec-01 30-jun-02 -22,01% -23,69% 0,002 0,11 0,06 3,81% -25,76% -2,43 -4,99 -129,08 -0,27

Portfölj 26 31-jan-02 31-jul-02 -22,98% -28,71% 0,22 0,12 0,06 3,99% -19,78% -2,22 -5,09 -1,23 -0,33

Portfölj 27 28-feb-02 31-aug-02 -28,79% 32,08% -0,25 0,10 0,06 4,29% -26,14% -3,31 4,42 1,32 0,28

Portfölj 28 31-mar-02 30-sep-02 -47,80% -49,84% 0,19 0,12 0,07 4,41% -41,91% -4,32 -7,65 -2,75 -0,54

Portfölj 29 30-apr-02 31-okt-02 -25,49% -29,24% 0,52 0,09 0,10 4,48% -12,43% -3,22 -3,44 -0,58 -0,34

Portfölj 30 31-maj-02 30-nov-02 -19,98% -10,44% 0,5 0,09 0,11 4,42% -16,97% -2,75 -1,34 -0,49 -0,15

Portfölj 31 30-jun-02 31-dec-02 -19,50% -15,44% 0,69 0,11 0,12 4,32% -10,18% -2,08 -1,71 -0,35 -0,20

Portfölj 32 31-jul-02 31-jan-03 -20,68% -8,16% 0,68 0,11 0,11 4,30% -16,51% -2,35 -1,14 -0,37 -0,12

Portfölj 33 31-aug-02 28-feb-03 -19,08% -7,07% 0,43 0,09 0,11 4,20% -18,44% -2,49 -1,03 -0,54 -0,11

Portfölj 34 30-sep-02 31-mar-03 -10,70% 5,78% 0,39 0,08 0,12 4,07% -15,44% -1,88 0,15 -0,38 0,02

Portfölj 35 31-okt-02 30-apr-03 -12,40% 7,81% 0,47 0,08 0,10 3,91% -18,14% -2,07 0,41 -0,35 0,04

Portfölj 36 30-nov-02 31-maj-03 -18,21% -5,19% 0,54 0,14 0,08 3,66% -17,09% -1,59 -1,09 -0,41 -0,09

Portfölj 37 31-dec-02 30-jun-03 -13,26% 11,52% 0,99 0,10 0,06 3,64% -24,70% -1,78 1,25 -0,17 0,08

Portfölj 38 31-jan-03 31-jul-03 -5,19% 22,19% 0,74 0,09 0,06 3,53% -22,53% -1,01 3,12 -0,12 0,19

Portfölj 39 28-feb-03 31-aug-03 18,38% 27,39% 0,3 0,07 0,06 3,36% 7,81% 2,18 4,36 0,50 0,24

Portfölj 40 31-mar-03 30-sep-03 46,22% 26,36% 0,67 0,13 0,06 3,39% 27,44% 3,23 4,01 0,64 0,23

Portfölj 41 30-apr-03 31-okt-03 36,02% 20,36% 0,66 0,10 0,04 3,14% 21,52% 3,38 4,21 0,50 0,17

Portfölj 42 31-maj-03 30-nov-03 32,85% 20,96% 0,45 0,10 0,04 2,71% 21,93% 3,13 4,55 0,67 0,18

Portfölj 43 30-jun-03 31-dec-03 30,70% 19,85% 0,51 0,13 0,04 2,63% 19,29% 2,24 4,30 0,55 0,17

Portfölj 44 31-jul-03 31-jan-04 56,28% 18,69% 0,01 0,14 0,04 2,77% 53,36% 3,95 4,14 53,51 0,16

Portfölj 45 31-aug-03 29-feb-04 40,29% 18,84% 0,2 0,15 0,04 2,72% 34,34% 2,54 4,19 1,88 0,16

Portfölj 46 30-sep-03 31-mar-04 43,33% 20,89% 1,97 0,17 0,04 2,74% 4,84% 2,36 4,54 0,21 0,18

Portfölj 47 31-okt-03 30-apr-04 4,94% 13,27% 2,49 0,12 0,02 2,80% -23,93% 0,17 4,55 0,01 0,10

Portfölj 48 30-nov-03 31-maj-04 0,51% 11,66% 3,35 0,17 0,03 2,69% -32,23% -0,13 3,49 -0,01 0,09

Portfölj 49 31-dec-03 30-jun-04 -11,20% 11,94% 1,54 0,11 0,03 2,57% -28,20% -1,27 3,61 -0,09 0,09

Portfölj 50 31-jan-04 31-jul-04 -29,43% 4,25% 0,29 0,08 0,02 2,45% -32,40% -3,83 0,80 -1,10 0,02

Portfölj 51 29-feb-04 31-aug-04 -32,00% -0,04% 1,53 0,09 0,02 2,23% -30,76% -3,85 -1,26 -0,22 -0,02

Portfölj 52 31-mar-04 30-sep-04 -20,43% 4,39% 2,47 0,10 0,02 2,05% -28,27% -2,17 1,17 -0,09 0,02

Portfölj 53 30-apr-04 31-okt-04 -18,09% 3,08% 2,49 0,10 0,02 2,11% -22,61% -2,08 0,48 -0,08 0,01

Portfölj 54 31-maj-04 30-nov-04 -3,81% 10,20% 2,07 0,09 0,03 2,07% -22,71% -0,64 3,15 -0,03 0,08

Portfölj 55 30-jun-04 31-dec-04 7,68% 7,48% 1,76 0,08 0,03 2,03% -3,94% 0,70 2,17 0,03 0,05

Portfölj 56 31-jul-04 31-jan-05 11,09% 10,03% 1,34 0,07 0,02 2,13% -1,63% 1,35 3,75 0,07 0,08

Portfölj 57 31-aug-04 28-feb-05 20,42% 15,22% 0,65 0,05 0,02 2,13% 9,78% 3,37 5,86 0,28 0,13

Portfölj 58 30-sep-04 31-mar-05 17,46% 12,30% 0,63 0,05 0,03 2,10% 8,93% 2,95 4,06 0,24 0,10

Portfölj 59 31-okt-04 30-apr-05 17,97% 11,27% 0,97 0,06 0,03 2,06% 6,98% 2,66 3,66 0,16 0,09

Portfölj 60 30-nov-04 31-maj-05 15,33% 10,91% 0,89 0,09 0,02 2,05% 5,39% 1,40 3,66 0,15 0,09
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Portfölj 61 31-dec-04 30-jun-05 25,70% 14,39% 0,84 0,08 0,02 2,02% 13,29% 2,80 4,97 0,28 0,12

Portfölj 62 31-jan-05 31-jul-05 40,19% 18,69% -0,12 0,10 0,03 1,98% 40,21% 3,80 6,64 -3,18 0,17

Portfölj 63 28-feb-05 31-aug-05 51,77% 12,89% -0,37 0,13 0,03 1,99% 53,81% 3,98 3,86 -1,35 0,11

Portfölj 64 31-mar-05 30-sep-05 24,82% 18,21% -0,07 0,12 0,03 2,00% 23,96% 1,97 5,49 -3,26 0,16

Portfölj 65 30-apr-05 31-okt-05 24,49% 17,28% 0,72 0,12 0,03 1,86% 11,53% 1,92 4,85 0,31 0,15

Portfölj 66 31-maj-05 30-nov-05 16,99% 15,72% 0,94 0,11 0,03 1,62% 2,12% 1,45 4,68 0,16 0,14

Portfölj 67 30-jun-05 31-dec-05 14,21% 17,51% 0,77 0,11 0,03 1,49% 0,38% 1,13 4,97 0,17 0,16

Portfölj 68 31-jul-05 31-jan-06 -2,92% 13,95% 0,78 0,09 0,03 1,49% -14,13% -0,47 4,00 -0,06 0,12

Portfölj 69 31-aug-05 28-feb-06 -5,38% 18,70% 1,01 0,09 0,03 1,52% -24,25% -0,77 6,33 -0,07 0,17

Portfölj 70 30-sep-05 31-mar-06 3,59% 19,93% 1,37 0,10 0,03 1,57% -23,13% 0,20 5,69 0,01 0,18

Portfölj 71 31-okt-05 30-apr-06 15,79% 22,83% 0,65 0,10 0,02 1,57% 0,40% 1,49 9,84 0,22 0,21

Portfölj 72 30-nov-05 31-maj-06 17,13% 10,87% 1,25 0,13 0,05 1,93% 4,03% 1,21 1,84 0,12 0,09

Portfölj 73 31-dec-05 30-jun-06 6,02% 5,86% 1,07 0,12 0,05 1,96% -0,11% 0,35 0,86 0,04 0,04

Portfölj 74 31-jan-06 31-jul-06 -8,76% 3,09% 1,09 0,10 0,05 1,97% -11,95% -1,05 0,24 -0,10 0,01

Portfölj 75 28-feb-06 31-aug-06 -6,97% 3,87% 0,92 0,09 0,05 2,06% -10,70% -0,95 0,39 -0,10 0,02

Portfölj 76 31-mar-06 30-sep-06 -11,68% 2,18% 0,74 0,09 0,04 2,15% -13,85% -1,57 0,01 -0,19 0,00

Portfölj 77 30-apr-06 31-okt-06 -20,39% 5,78% 0,68 0,08 0,05 2,17% -25,01% -2,80 0,78 -0,33 0,04

Portfölj 78 31-maj-06 30-nov-06 -13,84% 12,79% 0,85 0,08 0,03 2,35% -25,06% -2,00 3,89 -0,19 0,10

Portfölj 79 30-jun-06 31-dec-06 -16,09% 20,18% 0,79 0,08 0,03 2,42% -32,54% -2,18 5,17 -0,23 0,18

Portfölj 80 31-jul-06 31-jan-07 21,66% 24,77% 0,59 0,07 0,03 2,74% 5,92% 2,80 8,01 0,32 0,22

Portfölj 81 31-aug-06 28-feb-07 23,00% 18,18% 0,7 0,08 0,04 2,82% 9,43% 2,65 4,26 0,29 0,15

Portfölj 82 30-sep-06 31-mar-07 12,15% 18,54% 0,84 0,09 0,03 2,88% -3,88% 1,06 4,56 0,11 0,16

Portfölj 83 31-okt-06 30-apr-07 14,33% 20,76% 0,48 0,07 0,04 2,95% 2,83% 1,58 4,60 0,24 0,18

Portfölj 84 30-nov-06 31-maj-07 19,65% 23,65% 1,49 0,12 0,03 3,09% -14,08% 1,41 5,95 0,11 0,21

Portfölj 85 31-dec-06 30-jun-07 5,22% 13,11% 1,01 0,10 0,03 3,29% -7,99% 0,20 2,83 0,02 0,10

Portfölj 86 31-jan-07 31-jul-07 20,42% 8,35% 1,39 0,11 0,04 3,30% 10,10% 1,62 1,38 0,12 0,05

Portfölj 87 28-feb-07 31-aug-07 6,26% 7,90% 1,2 0,12 0,04 3,35% -2,55% 0,24 1,21 0,02 0,05

Portfölj 88 31-mar-07 30-sep-07 -1,63% 1,93% 0,53 0,10 0,03 3,43% -4,26% -0,51 -0,46 -0,10 -0,01

Portfölj 89 30-apr-07 31-okt-07 -16,15% -6,74% 2,36 0,11 0,02 3,53% 4,56% -1,76 -6,66 -0,08 -0,10

Portfölj 90 31-maj-07 30-nov-07 -31,32% -15,18% 1,31 0,09 0,02 3,58% -10,33% -3,92 -9,85 -0,27 -0,19

Portfölj 91 30-jun-07 31-dec-07 -33,86% -14,95% 2,17 0,11 0,02 3,65% 2,85% -3,44 -9,73 -0,17 -0,19

Portfölj 92 31-jul-07 31-jan-08 -34,48% -25,72% 1,24 0,10 0,04 3,65% -1,71% -3,98 -7,29 -0,31 -0,29

Portfölj 93 31-aug-07 29-feb-08 -28,60% -19,65% 1,37 0,10 0,05 3,72% -0,30% -3,17 -4,71 -0,24 -0,23

Portfölj 94 30-sep-07 31-mar-08 -33,21% -20,89% 1,15 0,13 0,02 3,85% -8,61% -2,93 -12,94 -0,32 -0,25

Portfölj 95 31-okt-07 30-apr-08 -21,77% -14,06% 1,04 0,10 0,06 4,05% -6,99% -2,63 -3,12 -0,25 -0,18

Portfölj 96 30-nov-07 31-maj-08 -19,05% -4,71% 0,61 0,09 0,06 4,17% -17,80% -2,55 -1,55 -0,38 -0,09

Portfölj 97 31-dec-07 30-jun-08 -31,91% -16,69% 0,68 0,09 0,08 4,07% -21,86% -4,08 -2,73 -0,53 -0,21

Portfölj 98 31-jan-08 31-jul-08 -18,81% -5,11% 0,32 0,08 0,06 4,15% -20,00% -3,00 -1,47 -0,72 -0,09

Portfölj 99 29-feb-08 31-aug-08 -14,75% -7,28% 0,33 0,07 0,06 4,20% -15,16% -2,82 -1,88 -0,57 -0,11

Portfölj 100 31-mar-08 30-sep-08 -39,43% -17,97% 0,51 0,08 0,07 4,12% -32,28% -5,14 -2,99 -0,85 -0,22

Portfölj 101 30-apr-08 31-okt-08 -42,72% -40,65% 0,64 0,08 0,08 4,13% -18,19% -5,60 -5,50 -0,73 -0,45

Portfölj 102 31-maj-08 30-nov-08 -55,04% -45,63% 0,67 0,11 0,07 4,21% -25,86% -5,21 -6,80 -0,88 -0,50

Portfölj 103 30-jun-08 31-dec-08 -52,57% -27,96% 0,92 0,13 0,08 4,38% -27,20% -4,54 -4,19 -0,62 -0,32

Portfölj 104 31-jul-08 31-jan-09 -37,92% -32,92% 0,79 0,14 0,08 4,42% -12,84% -3,04 -4,97 -0,54 -0,37

Portfölj 105 31-aug-08 28-feb-09 -29,39% -31,36% 0,62 0,11 0,08 4,40% -11,62% -3,07 -4,60 -0,55 -0,36

Portfölj 106 30-sep-08 31-mar-09 -24,67% -17,58% 0,69 0,11 0,08 3,52% -13,63% -2,64 -2,73 -0,41 -0,21

Portfölj 107 31-okt-08 30-apr-09 -11,03% 21,91% 0,93 0,13 0,09 3,04% -31,62% -1,12 2,17 -0,15 0,19

Portfölj 108 30-nov-08 31-maj-09 6,12% 26,88% 0,51 0,09 0,08 1,59% -8,37% 0,51 3,04 0,09 0,25

Portfölj 109 31-dec-08 30-jun-09 0,31% 24,17% 0,51 0,14 0,08 1,10% -12,56% -0,06 2,74 -0,02 0,23

Portfölj 110 31-jan-09 31-jul-09 15,94% 40,18% 0,83 0,12 0,07 0,78% -17,54% 1,29 5,32 0,18 0,39

Portfölj 111 28-feb-09 31-aug-09 4,72% 40,76% 0,38 0,10 0,07 0,39% -11,01% 0,44 5,49 0,11 0,40

Portfölj 112 31-mar-09 30-sep-09 17,56% 39,93% 0,12 0,10 0,07 0,31% 12,50% 1,74 5,31 1,44 0,40

Portfölj 113 30-apr-09 31-okt-09 10,98% 22,97% 0,68 0,11 0,03 0,46% -4,79% 0,96 6,94 0,15 0,23

Portfölj 114 31-maj-09 30-nov-09 3,52% 20,11% 0,54 0,11 0,04 0,42% -7,53% 0,27 5,55 0,06 0,20

Portfölj 115 30-jun-09 31-dec-09 3,43% 21,04% 0,41 0,09 0,03 0,19% -5,31% 0,38 6,03 0,08 0,21

Portfölj 116 31-jul-09 31-jan-10 3,75% 11,49% 0,81 0,08 0,02 0,17% -5,59% 0,47 6,75 0,04 0,11

Portfölj 117 31-aug-09 28-feb-10 -6,08% 7,57% 0,74 0,09 0,02 0,17% -11,73% -0,71 4,26 -0,08 0,07

Portfölj 118 30-sep-09 31-mar-10 6,77% 15,73% 1,11 0,11 0,03 0,20% -10,67% 0,62 4,49 0,06 0,16

Portfölj 119 31-okt-09 30-apr-10 7,47% 15,19% 1,08 0,08 0,03 0,18% -8,92% 0,86 4,71 0,07 0,15

Portfölj 120 30-nov-09 31-maj-10 12,31% 8,31% 1,46 0,10 0,05 0,19% 0,27% 1,16 1,71 0,08 0,08
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Portfölj 121 31-dec-09 30-jun-10 -20,37% 7,85% 1,25 0,09 0,05 0,22% -30,13% -2,21 1,61 -0,16 0,08

Portfölj 122 31-jan-10 31-jul-10 -13,29% 11,64% 1,35 0,10 0,05 0,23% -28,92% -1,42 2,33 -0,10 0,11

Portfölj 123 28-feb-10 31-aug-10 -16,41% 8,99% 0,76 0,09 0,05 0,30% -23,31% -1,80 1,67 -0,22 0,09

Portfölj 124 31-mar-10 30-sep-10 -12,01% 8,63% 1,2 0,08 0,05 0,34% -22,30% -1,48 1,62 -0,10 0,08

Portfölj 125 30-apr-10 31-okt-10 -15,68% 4,45% 1,25 0,09 0,05 0,32% -21,16% -1,70 0,83 -0,13 0,04

Portfölj 126 31-maj-10 30-nov-10 1,44% 12,77% 1,16 0,12 0,04 0,44% -13,30% 0,09 3,40 0,01 0,12

Portfölj 127 30-jun-10 31-dec-10 9,28% 17,18% 1,39 0,08 0,04 0,55% -14,39% 1,06 4,31 0,06 0,17

Portfölj 128 31-jul-10 31-jan-11 11,67% 11,41% 1,37 0,09 0,04 0,59% -3,75% 1,22 2,69 0,08 0,11

Portfölj 129 31-aug-10 28-feb-11 5,23% 12,97% 1,4 0,08 0,04 0,69% -12,65% 0,58 3,30 0,03 0,12

Portfölj 130 30-sep-10 31-mar-11 -2,95% 6,82% 1,79 0,08 0,04 0,85% -14,48% -0,48 1,55 -0,02 0,06

Portfölj 131 31-okt-10 30-apr-11 9,24% 10,80% 1,85 0,08 0,03 1,12% -9,79% 0,99 3,65 0,04 0,10

Portfölj 132 30-nov-10 31-maj-11 -3,99% 8,84% 1,84 0,08 0,03 1,47% -19,02% -0,72 2,64 -0,03 0,07

Portfölj 133 31-dec-10 30-jun-11 -24,46% -0,52% 0,85 0,07 0,03 1,63% -24,26% -3,85 -0,86 -0,31 -0,02

Portfölj 134 31-jan-11 31-jul-11 -23,39% -4,04% 0,72 0,07 0,03 1,78% -20,98% -3,36 -1,91 -0,35 -0,06

Portfölj 135 28-feb-11 31-aug-11 -37,85% -12,91% 1,15 0,09 0,05 1,91% -22,72% -4,24 -3,09 -0,35 -0,15

Portfölj 136 31-mar-11 30-sep-11 -34,99% -21,07% 0,82 0,08 0,04 1,94% -18,06% -4,86 -5,12 -0,45 -0,23

Portfölj 137 30-apr-11 31-okt-11 -17,23% -16,26% 1,54 0,12 0,06 1,97% 8,87% -1,59 -3,06 -0,12 -0,18

Portfölj 138 31-maj-11 30-nov-11 -25,98% -17,14% 1,02 0,08 0,06 1,94% -8,46% -3,43 -3,23 -0,27 -0,19

Portfölj 139 30-jun-11 31-dec-11 -17,08% -12,53% 0,9 0,08 0,06 1,88% -5,99% -2,27 -2,37 -0,21 -0,14

Portfölj 140 31-jul-11 31-jan-12 2,03% -2,01% 0,78 0,09 0,07 1,74% 3,21% 0,03 -0,57 0,00 -0,04

Portfölj 141 31-aug-11 29-feb-12 4,27% 14,77% 0,91 0,09 0,05 1,47% -9,30% 0,30 2,63 0,03 0,13

Portfölj 142 30-sep-11 31-mar-12 6,78% 19,63% 0,96 0,09 0,06 1,36% -12,12% 0,58 3,01 0,06 0,18

Portfölj 143 31-okt-11 30-apr-12 -4,79% 10,64% 0,22 0,06 0,03 1,37% -8,20% -1,10 2,95 -0,28 0,09

Portfölj 144 30-nov-11 31-maj-12 -16,08% 5,46% 0,23 0,06 0,04 1,31% -18,34% -2,70 0,95 -0,76 0,04

Portfölj 145 31-dec-11 30-jun-12 -22,58% 7,39% 0,23 0,07 0,04 1,44% -25,39% -3,22 1,34 -1,04 0,06

Portfölj 146 31-jan-12 31-jul-12 -17,45% 5,75% 0,61 0,08 0,04 1,51% -21,55% -2,42 1,01 -0,31 0,04

Portfölj 147 29-feb-12 31-aug-12 -12,83% -2,77% 0,71 0,07 0,04 1,47% -11,29% -2,17 -1,20 -0,20 -0,04

Portfölj 148 31-mar-12 30-sep-12 -17,76% 1,29% 0,95 0,08 0,04 1,40% -19,06% -2,33 -0,03 -0,20 0,00

Portfölj 149 30-apr-12 31-okt-12 -12,02% 0,04% 0,61 0,09 0,04 1,36% -12,57% -1,45 -0,35 -0,22 -0,01

Portfölj 150 31-maj-12 30-nov-12 -4,14% 9,72% -2,04 0,12 0,02 1,22% 11,98% -0,44 3,44 0,03 0,09

Portfölj 151 30-jun-12 31-dec-12 0,74% 8,73% 0,23 0,07 0,02 1,10% -2,11% -0,05 3,17 -0,02 0,08

Portfölj 152 31-jul-12 31-jan-13 1,06% 10,04% 0,75 0,09 0,03 1,13% -6,75% -0,01 3,32 0,00 0,09

Portfölj 153 31-aug-12 28-feb-13 0,27% 15,83% 0,29 0,08 0,02 1,01% -5,04% -0,09 7,10 -0,03 0,15

Portfölj 154 30-sep-12 31-mar-13 4,65% 13,71% -0,04 0,07 0,02 0,93% 4,23% 0,54 5,31 -0,93 0,13

Portfölj 155 31-okt-12 30-apr-13 6,83% 17,18% -0,01 0,08 0,01 0,98% 6,01% 0,75 11,17 -5,85 0,16

Portfölj 156 30-nov-12 31-maj-13 -0,30% 16,23% -0,02 0,07 0,01 0,94% -0,93% -0,18 10,41 0,62 0,15

Portfölj 157 31-dec-12 30-jun-13 17,45% 9,14% 0,01 0,11 0,03 0,90% 16,47% 1,45 2,52 16,55 0,08

Portfölj 158 31-jan-13 31-jul-13 20,32% 10,81% -0,04 0,10 0,04 0,93% 19,78% 1,97 2,71 -4,85 0,10

Portfölj 159 28-feb-13 31-aug-13 1,44% 6,20% -0,01 0,09 0,04 0,96% 0,54% 0,06 1,43 -0,48 0,05

Portfölj 160 31-mar-13 30-sep-13 18,75% 9,36% 1,21 0,11 0,04 0,95% 7,62% 1,59 2,19 0,15 0,08

Portfölj 161 30-apr-13 31-okt-13 19,89% 9,03% 1,22 0,11 0,04 0,90% 9,07% 1,80 2,12 0,16 0,08

Portfölj 162 31-maj-13 30-nov-13 8,17% 9,16% 1,16 0,11 0,04 0,90% -2,31% 0,63 2,15 0,06 0,08

Portfölj 163 30-jun-13 31-dec-13 26,88% 16,29% 1,94 0,12 0,02 0,89% -3,89% 2,11 6,17 0,13 0,15

Portfölj 164 31-jul-13 31-jan-14 27,04% 7,45% 1,95 0,10 0,02 0,89% 13,36% 2,66 3,30 0,13 0,07

Portfölj 165 31-aug-13 28-feb-14 22,12% 14,55% 1,02 0,08 0,02 0,91% 7,30% 2,60 5,79 0,21 0,14

Portfölj 166 30-sep-13 31-mar-14 2,39% 11,12% 1,25 0,09 0,02 0,93% -11,28% 0,17 4,08 0,01 0,10

Portfölj 167 31-okt-13 30-apr-14 0,78% 11,28% 1,85 0,11 0,02 0,90% -19,32% -0,01 4,51 0,00 0,10

Portfölj 168 30-nov-13 31-maj-14 -1,16% 12,76% 2,54 0,13 0,02 0,83% -32,29% -0,16 4,95 -0,01 0,12

Portfölj 169 31-dec-13 30-jun-14 -3,16% 9,32% 1,81 0,10 0,03 0,73% -19,44% -0,38 3,14 -0,02 0,09

Portfölj 170 31-jan-14 31-jul-14 -6,83% 10,25% 1,8 0,09 0,03 0,72% -24,71% -0,80 3,71 -0,04 0,10

Portfölj 171 28-feb-14 31-aug-14 -3,77% 4,83% 1,52 0,07 0,02 0,72% -10,74% -0,65 2,44 -0,03 0,04

Portfölj 172 31-mar-14 30-sep-14 -8,35% 4,03% 1,57 0,06 0,02 0,68% -14,29% -1,42 1,95 -0,06 0,03

Portfölj 173 30-apr-14 31-okt-14 -9,69% 3,69% 1,56 0,07 0,02 0,63% -15,09% -1,45 1,82 -0,07 0,03

Portfölj 174 31-maj-14 30-nov-14 -15,69% 3,30% 1,51 0,06 0,02 0,55% -20,39% -2,51 1,76 -0,11 0,03

Portfölj 175 30-jun-14 31-dec-14 -2,95% 5,71% 1,25 0,05 0,01 0,22% -10,03% -0,63 4,17 -0,03 0,05

-2,04% 3,84% 0,848 0,10 0,05 2,35% -6,76% -0,49 1,09 -0,49 0,01


