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Sammandrag 

Företag med en stor andel immateriella tillgångar har ofta tillväxtmöjligheter vars värde är 

svårt att uppskatta med hjälp av finansiell information. Därför kan investeringsstrategier som 

bygger på fundamental analys tänkas fungera sämre på dessa typer av företag. Piotroskis 

F_SCORE är en investeringsstrategi applicerat på företag med högt bokfört värde gentemot 

dess marknadsvärde (book-to-market). Strategin bygger på en poängsättning av företag med 

hjälp av nio nyckeltal. Denna uppsats undersöker om företag med högt book-to-market och en 

stor andel immateriella tillgångar kan uppnå positiv abnormal avkastning med hjälp av 

Piotroskis F_SCORE. Resultatet visar att dessa typer av företag uppnår en positiv abnormal 

avkastning vid applicering av F_SCORE. 
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1. Inledning 

Piotroski (2000) lyckas mellan åren 1976 till 1996 uppnå en marknadsjusterad avkastning på 

23 % årligen med hjälp av sin investeringsstrategi F_SCORE. Denna strategi grundar sig i 

fundamental analys som bygger på publikt tillgänglig finansiell information, vilket gör att 

strategin är brukbar för exempelvis privatpersoner. Investeringsstrategin har för avsikt att 

utnyttja en ineffektiv marknad med felprissättningar, samtidigt som den är konstruerad för att 

vara användarvänlig och lättolkad. Detta kan anses vara dess stora fördel, men möjligen 

också dess nackdel.  

 

Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969) undersöker marknadens effektivitet genom att testa 

aktieprisets reaktion vid tillkännagivandet av kurspåverkande information. Om marknaden 

vore effektiv, skulle det inte finnas något utrymme för exempelvis strategier baserade på 

fundamental analys. Inga företag skulle kunna vara felaktigt värderade då all publik 

information är inprisad i aktiepriset. Då fundamental analys baseras på all historisk publik 

information behöver således marknaden vara ineffektiv för att analysen ska vara lönsam. Att 

nå positiv abnormal avkastning på en effektiv marknad skulle vara omöjligt med strategiska 

hjälpmedel.  

 

Fundamental analys används i försök till att förutspå framtida resultat av bland annat Ou och 

Penman (1989) som kombinerar finansiella nyckeltal baserade på historisk publik 

information. Några år senare lyckas Holthausen och Larcker (1992) förutspå framtida resultat 

med en statistisk modell som kombinerar finansiell information. För att underlätta utvecklar 

Lev och Thiagarajan (1993) dessa tankar och skapar tolv signaler som de ser användbara vid 

finansiell analys. En investeringsstrategi baserad på dessa tolv signaler utformades sedan av 

Abarbanell och Bushee (1998) som lyckas åstadkomma positiv abnormal avkastning 

 

Piotroski (2000) skapar en investeringsstrategi som bygger på denna tidigare forskning kring 

fundamental analys. Strategin är därmed konstruerad för att utnyttja felvärderingar på 

marknaden så positiv marknadsjusterad avkastning kan uppnås. Strategin utgår från att 

företag med ett högt book-to-market (BM) väljs ut och därefter sorteras företag som köp- 

eller blankningskandidater utifrån nio finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal är menade att 
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spegla företags lönsamhet, kapitalstruktur och operationella effektivitet, för att få en generell 

uppfattning om den finansiella situationen. Beroende på respektive värde på nyckeltalen 

tilldelas 1 eller 0 poäng för varje nyckeltal som sedan summeras för att ge en total poäng för 

företagen mellan 0 och 9. Företagen delas sedan in i tre portföljer baserade på deras poäng.  

 

De nio nyckeltal som Piotroski presenterar speglar nödvändigtvis inte hela företagets 

förväntade värde eller potential. Piotroski (2000) prioriterar enkelheten i sin strategi och 

därför väljs nyckeltal som är enkla att använda och tolka. Valet att prioritera enkelheten ökar 

risken att missa viktig information som kan förklara ett företags värde, som exempelvis 

immateriella tillgångar
1
. Företag med mycket immateriella tillgångar har ofta stora 

tillväxtmöjligheter vars förväntade värde vanligtvis inte identifieras i en balansräkning och 

därmed är finansiell information mindre användbart som prestationsmått för dessa typer av 

företag (Smith & Watts 1992; Skinner 2008). Dessutom har företags investerande och 

användande av immateriella tillgångar gradvist ökat över de senaste årtiondena (Eisfeldt & 

Papanikolaou 2013).  

 

Amerikanska företag har exempelvis ökat sina investeringar i innovation, marknadsföring, 

IT, humankapital och kundrelationer (Corrado & Hulten 2010). Detta gör att nyckeltalens 

reflektion av potential kan ifrågasättas. Immateriella tillgångar kan ses som mindre säkra 

tillgångar i jämförelse med materiella tillgångar, då immateriella tillgångar inte kan likvideras 

eller värderas med samma enkelhet som fysiska tillgångar. Företag med en stor andel 

immateriella tillgångar kan påvisa hög volatilitet i intäkter och kassaflöden på grund av den 

framtida osäkerhet immateriella tillgångar bär med sig i jämförelse med materiella tillgångar 

(Kothari, Laguerre & Leone 2002). Detta gör det naturligtvis svårare att värdera denna typ av 

företag med hjälp av enbart historisk finansiell information. Dessutom bidrar volatila resultat 

till att det blir svårare att förutspå företags framtida fundamentala värde (Barton, Hansen & 

Pownall 2010; Dichev & Tang 2009).  

 

Med tidigare forskning i beaktning presenteras därför möjligheten att företag med en stor 

andel immateriella tillgångar får ett annorlunda utfall i Piotroskis investeringsstrategi, eller 

till och med sorteras bort helt. Det kan bero på att enkelheten i investeringsstrategin inte 

                                                
1
 Immateriell tillgång definieras som en identifierbar, icke-monetär tillgång som saknar fysisk form (IAS 38). 
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sammanfaller med immateriella tillgångars värdepotential. Mohanram (2005) menar att 

företag med en stor andel immateriella tillgångar är mer benägna att ha ett lågt BM då värdet 

av dess immateriella tillgångar inte reflekteras i företagets bokförda värde på grund av 

bokföringsteknikaliteter. Eftersom Piotroski (2000) använder sig av de företagen med högst 

BM kan det således finnas en risk att företag med mycket immateriella tillgångar förbises. 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om företag med en stor andel immateriella 

tillgångar kan uppnå positiv abnormal avkastning med hjälp av Piotroskis 

investeringsstrategi. 
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2. Teori  

Den teoretiska genomgången inleds med en beskrivning av den effektiva marknadshypotesen 

och dess olika styrkor. Sedan kommer en redogörelse för investeringsstrategier som bygger 

på högt BM följt av F_SCORE vilket är en optimering av BM-strategin.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Fama et al (1969) föreslår att marknaden är effektiv eftersom aktiepriset konstant justeras 

med hänsyn till ny information. Detta testas genom att undersöka om tillkännagivandet av en 

aktiesplit påverkar marknaden att omberäkna aktiens förväntade framtida utdelningar då en 

aktiesplit historiskt följts av ökade utdelningar. Fama (1970) väljer senare att utveckla denna 

teori genom att dela in marknaden efter dess grad av effektivitet. Dessa tre 

marknadseffektiviteter definierar Fama (1970) som svag-, semi-stark och stark. Enligt den 

svaga marknadseffektiviteten anpassas företags aktiepris efter all historisk publik 

information. Vid semi-stark marknadseffektivitet justeras aktiepriset efter all publik 

tillgänglig information och ny information inprisas direkt i aktiepriset. Enligt den starka 

marknadseffektiviteten är aktiepriset avspeglat av all publikt tillgänglig information men 

även information som ännu inte tillkännagivits offentligt, som exempelvis privat information. 

Vid samtliga effektivitetsstyrkor är fundamental analys ej brukbar som strategi då historisk 

tillgänglig information redan är inprisad i aktiepriset.  För att nå positiv abnormal avkastning 

genom att göra en fundamental analys bör utgångspunkten vara att marknaden inte agerar 

enligt ens den svaga marknadseffektiviteten, vilket innebär att marknaden inte är effektiv.  

  

Lee (2001) ifrågasätter tidigare forskning som ignorerar aktieprisets justeringsprocess efter 

ny information och att den forskningen tenderar att anta att marknaden alltid är effektiv. 

Dessa forskare utgår från att aktiepriset är detsamma som nuvärdet från förväntade framtida 

utdelningar. Penman (1992) menar bland annat att detta är en given utgångspunkt att anta. 

Lee (2001) hävdar att denna teori om marknadens effektivitet beror på att individer tror på 

arbitragekrafter som konstant arbetar mot felaktiga prissättningar. Istället menar Lee att mer 

hänsyn borde tas till hastigheten hos aktieprisets informationshämtning och precision av 

informationshämtningen. 
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2.2 Investeringsstrategier 

2.2.1 Book-to-market strategi 

Om utgångspunkten är att marknaden inte agerar enligt den svaga marknadseffektiviteten 

finns det olika sätt att avgöra ifall ett företag är övervärderat eller undervärderat. En riktlinje 

kan vara att se till ett företags bokförda värde på eget kapital i kontrast till företagets 

marknadsvärde. Detta värde är företagets BM-värde. Företag som har högt BM kallas även 

för värdeföretag, då dessa företag kan generera hög avkastning men till en högre risk då 

många företag med högt BM besitter en finansiell osäkerhet (Fama & French 1992). Företag 

som har lågt BM kan också kallas för glamourföretag. Marknadsvärdet på dessa företag 

uppstår av investerares prognoser om framtida resultat vilket ofta bygger på goda historiska 

resultat. Glamourföretags aktier kan i många fall vara värderade över deras sanna värde 

eftersom investerare tenderar att överskatta tidigare resultats framtida tillväxt. Samtidigt 

tenderar dessa investerare att överreagera mot aktier som presterat sämre vilket gör att dessa 

impopulära aktier säljs, blir underprissatta och får ett högre BM. (Lakonishok, Shleifer & 

Vishny 1994) 

 

Aktier som har ett lågt marknadspris i förhållande till ett specifikt mått på företagsvärde, har 

historiskt ansetts överprestera gentemot marknaden (Lakonishok et al. 1994). Fama och 

French (1992) beskriver exempelvis variabler som storlek på företaget, Earnings/Price (E/P), 

finansiell hävstång och BM som en god riktlinje till aktiepriset och därmed bör dessa beaktas 

vid investeringar. Fama och French (1992) undersöker dessa variabler och finner bland annat 

bevis för att det finns ett positivt samband mellan genomsnittlig avkastning och värdet på 

BM. Det visar sig att portföljen innehållandes företag med högt BM-värde uppnår en 

abnormal avkastning på 1,83 % per månad. Detta är 1,53 % mer i genomsnittlig avkastning i 

jämförelse med portföljen innehållande företag med lågt BM-värde. En annan studie som 

uppnår abnormal avkastning är av Rosenberg, Reid och Lanstein (1984) som finner att 

marknaden är ineffektiv och att det finns både under- och övervärderade företag på den 

nordamerikanska marknaden vid studiens tidpunkt. En av investeringsstrategierna de 

undersöker för att uppnå positiv abnormal avkastning går ut på att köpa aktier med högt BM-

värde och blanka de med lågt BM-värde. Med denna strategi förväntas avkastning genereras 

av undervärderade vinnare och övervärderade förlorare. 
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2.2.2 Piotroskis F_SCORE 

Enligt Piotroski (2000) är företag med ett högt BM-värde intressanta för en 

investeringsstrategi för att de bland annat är förbisedda av exempelvis analytiker, vilket gör 

att framtida prognoser och rekommendationer inte finns tillgängliga, samt att de har ett lågt 

intresse hos investerare. Detta leder i sin tur till att finansiell information är den mest 

relevanta typ av information som finns tillgänglig. Piotroski finner en positiv abnormal 

avkastning för företag med högt BM. Majoriteten av företagen genererar dock en negativ 

abnormal avkastning men detta täcks upp av den starka positiva abnormal avkastningen 

resterande företag uppnår. Således kommer han fram till att gallra ut de riktigt bra och de 

riktigt dåliga företagen genom att se till deras historiska finansiella data. För att genomföra 

denna gallring börjar Piotroski med att sortera företag efter högsta BM-värde, för att sedan 

välja ut företag i den högsta kvintilen. För att sålla ytterligare bland resterande företag 

upprättas F_SCORE som baseras på nio finansiella nyckeltal som ska spegla ett företags 

potential. De fyra första nyckeltalen är menade att se till företagets lönsamhet genom bland 

annat förändring i resultat från föregående år. De tre följande nyckeltalen ser till förändring i 

kapitalstruktur och företagets förmåga att bära sina åtagna skulder. De två sista nyckeltalen 

reflekterar förändringar i företagets operationella effektivitet.  

 

För att ge ett företag en F_SCORE får varje nyckeltal en poäng på 1 respektive 0, beroende 

på hur nyckeltalets värde uppfattas. Uppfattas värdet negativt ges poängen 0, uppfattas det 

positivt ges 1 poäng. Poängen från nyckeltalen summeras sedan till det som kallas F_SCORE, 

där max antal poäng är 9 och minsta antal poäng är 0. 

 

Företag med 8 respektive 9 poäng klassificeras enligt Piotroski (2000) som företag med hög 

F_SCORE och företag med 0 till 1 poäng räknas som företag med låg F_SCORE. Intervallen 

för hög och låg F_SCORE baseras på att observationerna bildar ett kluster mellan 3 och 7 

poäng där majoriteten av företag har motstridiga värden på nyckeltalen. Piotroski nämner 

även ett alternativt tillvägagångssätt som kan öka antal observationer som får låg F_SCORE 

och som samtidigt ger kvalitetsmässigt likvärdiga resultat. Detta görs genom att definiera låg 

F_SCORE som företag med 0,1 eller 2 poäng. De företag med hög respektive låg poäng 

placeras i två separata portföljer där de med hög poäng köps och de med låg poäng blankas. 

En kombination av dessa portföljer bildar en tredje och sista portfölj där de med hög poäng 
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köps samtidigt som de med låg poäng blankas. Portföljerna köps respektive blankas med en 

tidshorisont på ett och två år. 
 

Piotroski lyckas förbättra BM-strategin med i genomsnitt 7,5 procentenheter årligen. Vidare 

är andelen företag som uppnår abnormal avkastning betydligt högre i den höga F_SCORE 

portföljen vilket ger indikationer om att det är svårare att skilja vinnare från förlorare i den 

svaga F_SCORE portföljen. Piotroski provar även att dela upp företag efter storlek. Det visar 

sig att F_SCORE ger större effekt på mindre företag, vilket Piotroski förmodar bero på att 

mindre företag inte följs av analytiker i samma utsträckning som större företag på grund av 

bland annat ett svagt intresse hos investerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

3. Metod 

I detta avsnitt klargörs först hur F_SCORE appliceras. Sedan beskrivs insamlingen av data 

och hur företag som används i undersökningen sorteras fram. Därefter förs en diskussion om 

tillvägagångssättet för att undersöka om företag med en stor andel immateriella tillgångar kan 

uppnå positiv abnormal avkastning med hjälp av F_SCORE. Sedan redovisas Piotroskis nio 

nyckeltal.  Avsnittet avslutas med hur abnormal avkastning beräknas. 

3.1 Applicering av F_SCORE 

Denna undersökning inleds med test om högt BM-strategin kan generera positiv abnormal 

avkastning gentemot ett index på ett nutida tidsspann. Därefter appliceras även F_SCORE på 

företag med högt BM för att testa om Piotroskis investeringsstrategi fortfarande lyckas 

separera vinnare från förlorare. Senare undersöks det om företag med kombinationen högt 

BM och en stor andel immateriella tillgångar också kan generera abnormal avkastning. 

F_SCORE appliceras sedan på företagen med högt BM och en stor andel immateriella 

tillgångar för att se om ytterligare abnormal avkastning kan uppnås. Slutligen jämförs 

F_SCORE med immateriella tillgångar mot den ursprungliga F_SCORE för att se om 

företagen med en stor andel immateriella tillgångar har någon abnormal avkastning att tillföra 

ursprungliga F_SCORE. 

 

Avkastningen för respektive F_SCORE jämförs med hjälp av att tre portföljer vardera. Dessa 

portföljer utformas utifrån samma nio nyckeltal som Piotroski (2000) etablerat. Företagen 

som får 8-9 poäng anses vara företag som har en finansiell stabilitet och därför köps dessa i 

den första portföljen. Denna undersökning väljer att utnyttja möjligheten som Piotroski ger, 

att definiera låg F_SCORE som företag med högt BM som får 0,1 eller 2 poäng. Detta görs 

för att öka antalet observationer i den låga portföljen. I denna undersökning anses därmed 

företag med högt BM som får 0, 1 eller 2 poäng vara företag vars finansiella situation är i kris 

och därför blankas dessa i den andra portföljen. Därefter skapas en tredje kombinerad 

portfölj, där företag från den första portföljen köps och företag från den andra portföljen 

blankas. Piotroski (2000) testar avkastningen som genereras av portföljen med höga 

F_SCORE mot portföljen med låga F_SCORE. Den sammanlagda avkastningen av dessa 

portföljer blir den hedgade portföljens avkastning. Den genererar således avkastning på både 
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stark och svag kursutveckling hos företagen i portföljen. En hedgad portfölj ger även 

möjligheten att skapa portföljen utan eget satsat kapital då köpen kan ske med kapitalet som 

erhålls från blankning. Detta är inte i praktiken fullt möjligt, men i denna studie tas ingen 

hänsyn till eventuella kostnader eller regleringar för blankning som är nödvändiga i 

praktiken.  

3.2 Datainsamling och sortering 

Data som används i undersökningen samlas in via Thomson Reuters Datastream. Företagens 

nyckeltal samt avkastning inhämtas första maj för varje år då samtliga företags årsrapporter 

publicerats vid denna tidpunkt, förutom de företag som har brutet räkenskapsår. Detta gör att 

marknaden bör hunnit ta till sig den nya informationen och agerat utifrån den. Nyckelta och 

avkastningsdata hämtas från samtliga företag som är noterade på NYSE, NASDAQ och 

NYSE MKT mellan tidsperioden 2005-2016. Detta resulterar i totalt 67 380 observationer. 

Därefter sorteras observationer helt utan data bort, samt de som saknar relevant data, vilket 

ger 27 630 observationer. Extremvärden sorteras inte bort, istället görs winsorizing. 

Winsorizing ändrar extremvärden till värdet som ligger närmast men som inte anses vara ett 

extremvärde. I denna undersökning utförs winsorizing på en enprocentig nivå. 

  

Piotroski (2000) sorterar sina observationer årsvis och på högst BM för att finna 

undervärderade företag med potential. För att undersöka om F_SCORE fungerar mellan åren 

2006-2015 väljs företag i den översta kvintilen sett till BM-värde för varje år. De företag som 

ingår i den översta kvintilen benämns hädanefter som PBM-företag. Detta är de företag som 

valts ut för poängsättning inför F_SCORE vilket är 5 526 observationer. 

 

För att undersöka om Piotroskis investeringsstrategi kan generera positiv abnormal 

avkastning för företag med en stor andel immateriella tillgångar sorteras först 

observationerna för varje företag och enskilt år på immateriella tillgångar (WC02649) i 

förhållande till totala tillgångar (WC02999). De företag med stor andel immateriella 

tillgångar sorteras därefter på högt BM. 
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Tabell 1 

Sortering IMTBM n Sortering PBM n 

NYSE, NASDAQ & NYSE MKT 67380 NYSE, NASDAQ & NYSE MKT 67380 

Data som ej är tillgänglig 27630 Data som ej är tillgänglig 27630 

Immateriella tillgångar - två översta kvintilerna 11052 Book to market - översta kvintilen 5526 

Book to market-median 5526   

Urval 5526 Urval 5526 

 

Tabell 1 illustrerar hur sorteringsprocessen går till och antal företag som kvarstår efter varje sortering.  

 

Med sorteringen på immateriella tillgångar innehåller de två översta kvintilerna företag med 

en stor andel immateriella tillgångar relativt till hela urvalet. Dessa företag benämns 

hädanefter IMT-företag. De observationer som ligger i dessa kvintiler sorteras sedan på högst 

BM. Av dessa observationer sorteras värden över medianen fram för att få ett urval av företag 

med högt BM och en stor andel immateriella tillgångar. Medianen väljs för att få ett 

tillräckligt stort urval, vilket blir 5 526 observationer. Företag som har högt BM och en stor 

andel immateriella tillgångar benämns hädanefter som IMTBM-företag. 

3.3 Piotroskis nio nyckeltal 

Vid denna del av investeringsstrategin kommer observationer sorteras efter deras uppnådda 

F_SCORE som avgörs av de nio nyckeltal som Piotroski anser indikerar ett företags stabilitet. 

Dessa nio nyckeltal redovisas nedan. 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒓𝒆𝒅 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 

Return on Assets definieras som nettoinkomst före extraordinära poster (WC01551) i 

förhållande till företagets totala tillgångar (WC02999). Ett positivt (negativt) värde på ROA 

ger 1 poäng (0 poäng).  

 

𝑪𝑭𝑶 =
𝑵𝒆𝒕 𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 

Cash flow from operations definieras som kassaflöde från den operativa verksamheten 

(WC04860) i förhållande till företagets totala tillgångar (WC02999).  Ett positivt (negativt) 

värde på CFO ger 1 poäng (0 poäng). 
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𝚫𝑹𝑶𝑨 = 𝑹𝑶𝑨𝒕 − 𝑹𝑶𝑨𝒕−𝟏 

Change in Return on Assets definieras som förändringen av ROA från föregående år. Ett 

positivt (negativt) värde på förändringen av ROA ger 1 poäng (0 poäng).  

 

𝑨𝑪𝑪𝑹𝑼𝑨𝑳 = 𝑹𝑶𝑨 − 𝑪𝑭𝑶 

Accrual definieras som företagets periodiseringar, vilket härleds genom ROA och CFO.  

Sloan (1996) visar att intäkter som genererats av periodiseringar är en negativ signal om 

företagets framtida lönsamhet. Om CFO > ROA ges 1 poäng, annars ges 0 poäng. 

 

𝚫𝑳𝑬𝑽𝑬𝑹 =
𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒆𝒓𝒎 𝑫𝒆𝒃𝒕𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒕 + 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒕−𝟏
𝟐

−
𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒆𝒓𝒎 𝑫𝒆𝒃𝒕𝒕−𝟏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒕 + 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒕−𝟏
𝟐

 

Change in leverage definieras som förändringen av långfristiga skulder. Förändringen från 

föregående år beräknas med långfristiga skulder (WC03251) i förhållande till de 

genomsnittliga totala tillgångarna (WC02999). En ökning av långfristiga skulder från 

föregående år indikerar att företaget har svårt att generera kapital från verksamheten.  Ett 

positivt (negativt) värde på förändringen av långfristiga skulder ger 0 poäng (1 poäng). 

 

𝚫𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫 =
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒕

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔𝒕
−

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒕−𝟏

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔𝒕−𝟏
 

Change in liquidity definieras som förändringen av företagets balanslikviditet. Ett företags 

balanslikviditet erhålls genom att beräkna hur företagets omsättningstillgångar (WC02201) 

förhåller sig till dess kortfristiga skulder (WC03101). Ett positivt (negativt) värde på 

förändringen i balanslikviditet ger 1 poäng (0 poäng). Om det skett en förbättring i företagets 

balanslikviditet tolkas det som en positiv signal då företaget klarar att betala sina kortfristiga 

skulder.  

 

𝑬𝑸_𝑶𝑭𝑭𝑬𝑹 =  ∆𝑪𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 

Equity Offer definieras som nyemission, det vill säga en positiv förändring av stamaktier 

(WC03480). Denna undersökning kräver att stamaktierna har en positiv förändring på 1,5 % 

för att det ska räknas som nyemission. En nyemission när aktiepriset redan är undervärderat 

ger en negativ signal om ett företags finansiella ställning. Om ett företag utfärdade en 

nyemission förra året ges företaget 0 poäng, annars får företaget 1 poäng. 
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𝚫𝑴𝑨𝑹𝑮𝑰𝑵 = 𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒕 − 𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒕−𝟏 

Change in margin definieras som förändringen i bruttomarginal (WC08306). Ett positivt 

(negativt) värde på förändringen i bruttomarginal ger 1 poäng (0 poäng). En förbättrad 

bruttomarginal kan exempelvis bero på ett ökat försäljningspris eller en minskad kostnad för 

inköp av varor.  

 

𝚫𝑻𝑼𝑹𝑵 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓𝒕 − 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓𝒕−𝟏 

Change in turnover definieras som förändringen i kapitalomsättningshastighet (WC08401). 

En ökning av kapitalomsättningshastigheten indikerar på en bättre produktivitet som kan bero 

på en effektivare verksamhet eller en ökad försäljning. Ett positivt (negativt) värde på 

förändringen i kapitalomsättningshastighet ger 1 poäng (0 poäng).  

 

𝑭_𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬 = 𝑭_𝑹𝑶𝑨 + 𝑭_𝑪𝑭𝑶 + 𝚫𝑭_𝑹𝑶𝑨 + 𝑭_𝑨𝑪𝑪𝑹𝑼𝑨𝑳 + 𝑭_𝚫𝑳𝑬𝑽𝑬𝑹 + 𝑭_𝚫𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫

+ 𝑬𝑸_𝑶𝑭𝑭𝑬𝑹 + 𝑭_𝚫𝑴𝑨𝑹𝑮𝑰𝑵 + 𝑭_𝚫𝑻𝑼𝑹𝑵 

Dessa binära poäng summeras till F_SCORE enligt ovan. 

 

3.4 Beräkning av abnormal avkastning 

Abnormal avkastning (marknadsjusterad avkastning) definierar Piotroski (2000) som den 

avkastning som erhålls från köp-och behållstrategin subtraherat med den värdeviktade 

marknadsavkastningen. Piotroski utgår från samtliga insamlade företags avkastning, 

värdeviktat därefter utifrån dess marknadsvärde. Denna undersökning beräknar abnormal 

avkastning genom formeln nedan. 

 

𝑨𝒃𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 = 𝑩𝒖𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒐𝒍𝒅 − 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 

 

Där Abnormal Return är portföljens abnormala avkastning, Buy and hold är avkastningen för 

köp-och behållstrategin och Index är avkastningen för ett likaviktat index.  

3.4.1 Köp-och behållstrategin samt index 

Med köp-och behållstrategin menas respektive portföljs avkastning för ett år. Avkastningen 

för portföljen exempelvis år 2006 beräknas genom köp den 1 maj 2006 och sälj 1 maj 2007.  
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I denna undersökning skapas fyra index som illustrerar den förväntade avkastningen för de 

olika portföljerna. Piotroski (2000) använder sig av ett index värdeviktat utifrån 

marknadsvärde, men i denna undersökning kommer samtliga index och portföljer istället 

likaviktas. Detta eftersom likaviktning gör investeringsstrategin mer praktiskt användbar för 

privata investerare i kontrast till en värdeviktning eftersom det både är tids- och 

arbetskrävande. Likaviktat index och portföljer innebär en ökad enkelhet i genomförande. 

Dessutom har små och stora företag samma påverkan på portföljen och indexet. Vid en 

värdeviktad portfölj utifrån marknadsvärde skulle däremot större företag riskera att bli 

dominerande, vilket gör att en likaviktad och en värdeviktad portföljs avkastning skiljer sig 

åt.  

 

Det första indexet skapas från samtliga företag i urvalet som har tillgänglig data för samtliga 

nyckeltal. Detta index skapas för att studera om BM-strategin och även IMT-företag kan 

uppnå positiv abnormal avkastning. Dock har företag med högt BM generellt en högre risk då 

de ofta är företag som besitter en finansiell osäkerhet. Detta bör has i åtanke när abnormal 

avkastning beräknas för företag med högt BM.  

 

För att mäta abnormal avkastning för IMTBM-företag skapas ett index från avkastningen som 

genereras av samtliga IMT-företag. IMTBM-företag har generellt en högre risk än IMT-

företag eftersom dessa företag har ett högre BM-värde än jämförelseindexet. 

 

Sedan skapas två index, ett index med alla PBM-företag och ett index med alla IMTBM-

företag. Dessa index används som förväntad avkastning för innan applicerad F_SCORE. 

PBM-indexet jämförs mot F_SCORE för PBM-företag och IMTBM-indexet jämförs mot 

F_SCORE för IMTBM-företag. En jämförelse mellan avkastningen för PBM-index och 

avkastning för PBM efter applicerad F_SCORE kan göras utan att ta hänsyn till risk. 

Detsamma gäller IMTBM-index och IMTBM F_SCORE. Detta eftersom företagen från 

indexet och företagen i portföljerna har sorterats på samma BM-kvintil och median vilket 

innebär att de har likvärdig risk. 
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4. Resultat 

Resultatdelen inleds med en redovisning av företagen som ingår efter sortering enligt PBM 

och IMTBM samt fördelningen av antal företag som får respektive F_SCORE. Därefter 

skapas ett index för samtliga företag som har redovisat samtliga nyckeltal. Sedan studeras 

både PBM-företag och IMTBM-företag för att se om dessa kan nå positiv abnormal 

avkastning.  

4.1 Företagens karaktär 

4.1.1 Kvoterna för IMTBM och PBM 

I sorteringen för PBM i den översta kvintilen ingår företag med ett BM-värde över eller lika 

med 0,872 i genomsnitt mellan åren 2006-2015. I sorteringen för IMT-företag har de en 

genomsnittlig kvot lika med eller högre än immateriella tillgångar gentemot totala tillgångar 

på 0,173 i genomsnitt mellan åren 2006-2015. Företag lika med eller över denna lägsta kvot 

motsvarar företag i de två översta kvintilerna med en stor andel immateriella tillgångar i 

förhållande till det totala urvalet. IMT-företagen sorteras på ett genomsnittligt BM-värde över 

eller lika med medianen på 0,445 mellan åren 2006-2015. Företag efter denna sortering är 

urvalet för IMTBM, vilket är företag med en stor andel immateriella tillgångar och ett högt 

BM. 

 

Den genomsnittliga kvintilen för PBM-företag är 0,872 medan den genomsnittliga medianen 

för IMTBM är 0,445. Om IMT däremot skulle sorteras på ett genomsnittligt BM-värde 

baserat på den översta kvintilen istället för medianen skulle denna kvintil ha ett lägsta 

genomsnittligt värde på 0,761, vilket inte är alltför avvikande från PBM-företagens 0,872. 

Tabell 2 visar däremot att IMT-företagen har ett lägre BM-värde än PBM-företagen samtliga 

år. 

 

Tabell 2 visar även att de två översta kvintilernas lägsta värde för kvoten av immateriella 

tillgångar förändras över tid och är mellan den lägsta observerade kvoten på 0,166 till den 

högsta på 0,189. Ingen tydlig konsekvent ökning eller minskning av andel immateriella 

tillgångar sker däremot under 2006-2015. 
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Tabell 2 

 IMTBM  PBM 

 IMT BM 

kvintil 

BM 

median 

BM 

kvintil 

2006 0,166 0,685 0,400 0,694 

2007 0,181 0,641 0,403 0,658 

2008 0,169 0,714 0,403 0,775 

2009 0,167 1,176 0,676 1,408 

2010 0,169 0,794 0,478 0,870 

2011 0,175 0,734 0,439 0,820 

2012 0,173 0,820 0,469 0,990 

2013 0,166 0,787 0,455 0,962 

2014 0,180 0,621 0,372 0,763 

2015 0,189 0,637 0,357 0,775 

 0,173 0,761 0,445 0,872 

 

Tabell 2 visar den lägsta andel immateriella tillgångar och lägsta BM-storlek som IMTBM-företagen har för samtliga år. 

Dessutom visas var gränsen ligger på översta BM-kvintilen för IMT-företag för att illustrera skillnaden mot PBM-företagens 

kvintil, som också presenteras i tabellen.  

4.1.2 Spridning på F_SCORE 

Piotroski (2000) visar att företagens F_SCORE tenderar att samla sig kring 3 till 7 poäng, 

vilket även denna undersöknings urval gör enligt Diagram 1. Företagen vars F_SCORE är 3 

till 7 är 83,3% av det totala antalet företag gällande PBM och 81,8% för IMTBM. Om poäng 

hade samlat sig kring skilda poäng för IMTBM gentemot PBM hade det inneburit att 

F_SCORE hade poängsatt IMTBM-företag på ett annorlunda sätt gentemot PBM-företag. Att 

PBM-företag och IMTBM-företag har liknande spridning av erhållna poäng visar att 

F_SCORE ändå lyckas sortera fram ett liknande urval av företag även om företagen har en 

stor andel immateriella tillgångar. Detta innebär att F_SCORE kan appliceras på samma sätt 

hos både PBM-företag och IMTBM-företag. 
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Diagram 1  

 

Diagram 1 visar fördelningen på antal företag i urvalen PBM och IMTBM som får respektive F_SCORE. 

 

4.2 Index för samtliga företag 

Alla företag som har tillgänglig data för samtliga nyckeltal uppnår en genomsnittlig 

avkastning på 7,6 %. Denna avkastning är det första indexet som skapas och används för att 

beräkna abnormal avkastning för PBM-företag samt IMT-företag.   

 

Tabell 3 

 

År Avkastning n 

2006 0,122 1 867 

2007 -0,017 1 983 

2008 -0,255 2 102 

2009 0,372 2 143 

2010 0,181 2 274 

2011 -0,036 2 397 

2012 0,160 2 566 

2013 0,157 2 744 

2014 0,070 2 939 

2015 0,010 3 097 

 0,076 24 112 

Tabell 3 visar årsvis den genomsnittliga avkastningen för alla företag som har tillgängliga data för samtliga nyckeltal 
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4.3 Avkastning för PBM F_SCORE 

4.3.1 PBM 

Tabell 4 visar avkastningen för portföljen som investerat i PBM-företag. Medelvärdet för 

samtliga års genomsnittliga avkastning är 25,1 % när BM-strategin appliceras, vilket används 

som index för att beräkna abnormal avkastning vid applicering av Piotroskis F_SCORE i 

avsnitt 4.3.2. BM-strategin i sig ger en positiv abnormal avkastning på 17,5 % mot indexet 

som skapats från samtliga företags avkastning som presenteras i Tabell 3. Detta resultat går i 

linje med tidigare forskning kring BM-strategier, att investeringar i företag med högt BM 

uppnår en positiv abnormal avkastning.  

Tabell 4 

PBM 

År Avkastning n 

2006 0,297 345 

2007 -0,077 364 

2008 -0,350 385 

2009 1,780 403 

2010 0,285 423 

2011 -0,007 453 

2012 0,143 473 

2013 0,518 510 

2014 0,056 535 

2015 -0,137 581 

 0,251 4472 
 

Tabell 4 visar portföljens avkastning för en ettårig köp-och behållstrategi på PBM-företag. Med en ettårig köp-och 

behållstrategi menas avkastningen för 2006 som köp 1 maj 2006 för att sälja 1 maj 2007. 

 

4.3.2 PBM F_SCORE 

Tre portföljer skapas beroende på företagens F_SCORE. Företag som får 8 eller 9 poäng 

samlas i den höga portföljen och företag som får 0, 1 eller 2 poäng samlas i den låga 

portföljen. I den tredje portföljen kombineras den höga och låga portföljen. Den höga 

portföljens avkastning är 41,2 % vilket innebär en genomsnittlig abnormal avkastning på 16,1 

% jämfört med den förväntade avkastningen som presenteras i Tabell 4. Den låga portföljens 
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genomsnittliga avkastning är 1,7 % vilket inte gör den användbar som blankningsportfölj i 

investeringsstrategin. Den låga portföljen får en genomsnittlig abnormal avkastning på -23,4 

% gentemot PBM-index. Den hedgade portföljen erhåller en genomsnittlig avkastning på 

39,5 % vilket är strax under den avkastning som den höga portföljen genererar. Den 

abnormala avkastningen från den höga och låga portföljen är signifikant på 1 % -

signifikansnivå vilket bevisar att strategin lyckas utmärka de aktier som kommer få positiv 

abnormal avkastning och de aktier som kommer få negativ abnormal avkastning. 

Hedgeportföljens abnormala avkastning får dock inget signifikant resultat. 

 

Tabell 4.1  

 

      8 & 9       0, 1 & 2      Hedge 

År Avkastning n Avkastning n Avkastning 

2006 0,340 62 0,116 8 0,224 

2007 0,016 42 -0,306 18 0,323 

2008 -0,222 38 -0,496 15 0,273 

2009 1,987 45 1,517 9 0,470 

2010 0,528 76 -0,357 8 0,885 

2011 0,085 56 0,040 20 0,045 

2012 0,417 53 -0,126 19 0,542 

2013 0,754 62 0,433 27 0,322 

2014 0,161 61 -0,306 27 0,467 

2015 0,053 69 -0,341 29 0,394 

  0,412 564 0,017 180 0,395 

p-värde 0,002  0,004  0,232 
 

Tabell 4.1 visar portföljernas avkastning för en ettårig köp-och behållstrategi efter applicerad F_SCORE på PBM-företag. P-

värdet beräknas genom medelvärdena i tabell 4.1 jämfört med PBM-indexet i tabell 4 (parat Wilcoxon teckenrangtest).   
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4.4 Avkastning för IMTBM F_SCORE 

4.4.1 IMT 

Tabell 5 visar portföljens avkastning på samtliga IMT-företag. Resultatet visar att portföljen 

som investerat i IMT-företag genererar en genomsnittlig avkastning på 12,6 %. Den 

genomsnittliga abnormala avkastningen blir således 5,0 %, beräknat genom samtliga företags 

genomsnittliga avkastning som presenteras i Tabell 3. 12,6 % används som genomsnittligt 

index vid beräkning av abnormal avkastning i avsnitt 4.4.2. 

 

Tabell 5  

IMT 

År Avkastning n 

2006 0,151 704 

2007 -0,070 744 

2008 -0,340 782 

2009 0,766 817 

2010 0,207 856 

2011 0,004 899 

2012 0,187 964 

2013 0,318 1018 

2014 0,101 1077 

2015 -0,066 1114 

 0,126 8975 
 

Tabell 5 visar portföljens avkastning för en ettårig köp-och behållstrategi på IMT-företag. Med en ettårig köp-och 

behållstrategi menas avkastningen för 2006 som köp 1 maj 2006 för att sälja 1 maj 2007. 

 

4.4.2 IMTBM 

Tabell 5.1 visar att mellan åren 2006-2015 uppnår IMTBM-företag en genomsnittlig 

avkastning på 16,0 % vilket är högre än index skapat utifrån IMT-företag, som är på 12,6 %. 

Detta ger en abnormal avkastning på 3,4 % vilket innebär att en BM-strategi på företag med 

stor andel immateriella tillgångar fungerar på detta urval. Däremot genererar denna portfölj 

en sämre genomsnittlig avkastning än PBM-företags genomsnittliga avkastning på 25,1 %. 

Den genomsnittliga avkastningen på 16,0 % används som index för IMTBM F_SCORE i 

avsnitt 4.4.3. 
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Tabell 5.1 

IMTBM 

År Avkastning n 

2006 0,181 357 

2007 -0,092 363 

2008 -0,334 404 

2009 1,049 412 

2010 0,210 430 

2011 0,004 464 

2012 0,194 495 

2013 0,368 515 

2014 0,098 544 

2015 -0,082 574 

 0,160 4558 
 

Tabell 5.1 visar portföljens avkastning för en ettårig köp-och behållstrategi för IMTBM-företag under samtliga år. 

4.4.3 IMTBM F-SCORE 

Tabell 5.2 visar avkastningen efter applicerad F_SCORE på företag med en stor andel 

immateriella tillgångar och ett högt BM. I linje med Piotroski utgörs den höga portföljen av 

företag med 8 eller 9 poäng. Den låga portföljen består av företag med 0, 1 eller 2 poäng och 

den tredje hedgade portföljen är en kombination av den höga och den låga portföljen. Den 

höga portföljen visade en genomsnittlig avkastning på 23,4 % och en genomsnittlig abnormal 

avkastning på 7,4 % jämfört med den förväntade avkastningen som presenteras i Tabell 5.1 

Det är en lägre avkastning än för PBM F_SCORE men portföljen är fortfarande lönsam. Den 

låga portföljen ger en genomsnittlig avkastning på 4,4 % och en abnormal avkastning på -

11,6 %, vilket gör att den låga portföljen inte går att använda som blankningsportfölj i 

investeringsstrategin. Detta innebär att den kombinerade hedgeportföljen får en genomsnittlig 

avkastning på 19,0 %, vilket är lägre än avkastningen för enbart den höga portföljen. Den 

abnormala avkastning för den höga och låga portföljen är båda signifikanta på 5 % -

signifikansnivå vilket bevisar att F_SCORE lyckas utmärka de aktier som kommer få positiv 

abnormal avkastning och de aktier som kommer få negativ abnormal avkastning. 

Hedgeportföljens abnormala avkastning får dock inget signifikant resultat. 
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Tabell 5.2 

      8 & 9       0, 1 & 2      Hedge 

År Avkastning n Avkastning n Avkastning 

2006 0,229 68 -0,101 7 0,330 

2007 -0,076 57 -0,234 9 0,158 

2008 -0,243 62 -0,403 13 0,160 

2009 0,958 51 1,082 10 -0,124 

2010 0,298 84 0,174 9 0,123 

2011 0,103 71 0,091 9 0,013 

2012 0,333 74 -0,032 20 0,365 

2013 0,456 66 0,306 22 0,151 

2014 0,239 78 -0,216 18 0,455 

2015 0,037 85 -0,228 24 0,265 

  0,234 696 0,044 141 0,190 

p-värde 0,020  0,027  0,322 
 

Tabell 5.2 visar portföljernas avkastning för en ettårig köp-och behållstrategi efter applicerad F_SCORE på BM-strategin. P-

värdet beräknas genom medelvärdena i tabell 5.2 jämfört med IMTBM-indexet i tabell 5.1 (parat Wilcoxon teckenrangtest).  

4.5 Resultat i förhållande till den effektiva marknaden 

Piotroski (2000) visar med hjälp av sin investeringsstrategi en förbättring av BM-strategin 

med i genomsnitt 7,5 procentenheter. I denna undersökning förbättras avkastningen hos BM-

strategin med 16,1 procentenheter med hjälp av F_SCORE. Detta tyder på att Piotroskis 

F_SCORE lyckas sortera fram vinnare och förlorare i en nutida tidsperiod. Liknande resultat 

observeras för IMTBM-företag vid applicering av F_SCORE på BM-strategin, där förbättras 

avkastningen med 7,4 procentenheter. Resultatet tyder på att F_SCORE fungerar bättre på 

PBM-företag som inte tar hänsyn till företagets immateriella tillgångar. Detta kan bland annat 

bero på nyckeltalens bristfälliga förmåga att spegla potentialen hos IMTBM-företag. 

Volatilitet i intäkter och kassaflöden kan göra nyckeltal mindre användbara som 

värderingsmått och en konsekvens av det kan bli att gallringen av företag blir ineffektiv vid 

användandet av F_SCORE. 

 

Portföljen bestående av PBM-företag förbättrar sin avkastning markant år 2009, då 

avkastningen går från -35,0 % för år 2008 till 178,0 % för år 2009. Förutom en återhämtning 
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från en börskrasch kan den starka avkastningen år 2009 även förklaras genom en generellt låg 

värdering av marknaden. Detta syns inte minst i Tabell 2 där det lägsta värdet i den översta 

BM-kvintilen går från 0,775 till 1,408 mellan år 2008 till 2009. Den höga portföljens 

avkastning är 198,7 % detta år vid applicering av F_SCORE på PBM-företag. Det blir således 

en abnormal avkastning på 20,7 % för PBM F_SCORE vilket tyder på en inom ramarna 

rimlig förbättring av PBM-avkastningen genom applicering av F_SCORE. 

 

Undersökningens resultat visar även stöd för att marknaden inte är effektiv enligt den svaga 

marknadseffektiviteten. Det är möjligt att erhålla positiv abnormal avkastning genom att 

enbart ta hänsyn till företags BM-värde och det går dessutom att förbättra strategins 

avkastning genom att välja företag utifrån F_SCORE som baseras på tillgänglig historisk 

finansiell information. Även IMTB-företag, vars finansiella information inte nödvändigtvis 

speglar dess sanna värde, uppnår en positiv abnormal avkastning vilket påvisar att BM-

strategin fungerar på olika typer av företag. Att det sedan även går att förbättra denna strategi 

på dessa typer av företag genom användning av historisk finansiell information ifrågasätter 

marknadens effektivitet ytterligare. Tidigare forskning inom finans har haft en tendens att 

utgå från att marknaden är effektiv eftersom det tros finnas arbitragekrafter som konstant 

arbetar mot varandra. Undersökningens resultat följer istället Lees idéer om att detta är en 

felaktig utgångspunkt och att exempelvis aktiers justeringsprocess istället bör has i åtanke. 

4.6 IMTBM-företag som finns med i PBM F_SCORE 

Enligt Tabell 6 är 228 av totalt 744 stycken företag, som är med i PBM F_SCORE i Tabell 

4.1 klassade som IMTBM-företag. Detta innebär att dessa företag är med i antingen den höga 

eller låga portföljen i både PBM F_SCORE och IMTBM F_SCORE. Den genomsnittliga 

avkastning som erhålls i den höga portföljen i PBM F_SCORE från de 185 företagen som 

klassas som IMTBM-företag är 22,3 %. Den genomsnittliga avkastningen för dessa företag är 

således under medelvärdet som för samtliga i PBM F_SCORE på 41,2 % som presenteras i 

Tabell 4.1. IMTBM-företag har en genomsnittlig avkastning på 23,4 % i IMTBM F_SCORE, 

vilket är närliggande avkastningen för de 185 företag som även kom med i PBM F_SCORE 

(22,3 %). Dock är denna avkastning fortfarande under medelvärdet för avkastningen i PBM 

F_SCORE, vilket innebär att IMTBM-företag bör sorteras bort för optimering av PBM 

F_SCORE. Vid bortsortering av IMTBM-företag i F_SCORE för PBM minskar antalet 
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företag från 564 till 379 och avkastningen förbättras från 41,2% till 50,4% vilket blir en 

förbättring på 9,2 procentenheter. 

 

Enligt PBM F_SCORE genererar den låga portföljen en genomsnittlig avkastning på 1,7 %, 

vilket är under den låga portföljens genomsnittliga avkastning på 4,4 % som presenteras i 

Tabell 6. I detta fall genererar alltså IMTBM-företagen en genomsnittlig avkastning över 

medelvärdet. Detta innebär att dessa företag inte bidrar till en önskvärd negativ abnormal 

avkastning i den låga blankningsportföljen i PBM F_SCORE. Vid bortsortering av IMTBM-

företag minskar antalet företag till 137 och avkastningen går från 1,7 % till 0,9 % vilket är en 

förbättring på 0,8 procentenheter. Däremot är antalet företag lågt och enskilda observationer 

får således en stor påverkan på det totala resultatet. 

 

Tabell 6 

      8 & 9       0, 1 & 2  

År Avkastning n Avkastning n 

2006 0,229 68 -0,101 7 

2007 -0,076 57 -0,234 9 

2008 -0,243 62 -0,403 13 

2009 0,958 51 1,082 10 

2010 0,298 84 0,174 9 

2011 0,103 71 0,091 9 

2012 0,333 74 -0,032 20 

2013 0,456 66 0,306 22 

2014 0,239 78 -0,216 18 

2015 0,037 85 -0,228 24 

  0,223 185 0,044 43 
 

Tabell 6 visar avkastningen för IMTBM-företag som även hamnade i den höga eller låga portföljen i PBM F_SCORE. 

 

 

 

 

 



24 

5. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om företag med stor andel immateriella tillgångar kan 

uppnå positiv abnormal avkastning med hjälp av Piotroskis F_SCORE. Detta undersöks först 

genom att se om tidigare forskning om book-to-market-strategin fortfarande stämmer 

(Lakonishok, Shleifer & Vishny 1994; Fama & French 1992). Därefter undersöks om det 

fortfarande är möjligt att separera undervärderade aktier från övervärderade aktier (Piotroski 

2000). Detta görs för att sedan kunna studera hur Piotroskis F_SCORE fungerar på företag 

med en stor andel immateriella tillgångar. 

 

Att positiv abnormal avkastning fortfarande kan uppnås vid investeringar enligt book-to-

market-strategin tyder på att marknaden inte är effektiv enligt den svaga 

marknadseffektiviteten. Vidare visar det sig att även företag med en stor andelar immateriella 

tillgångar uppnår positiv abnormal avkastning med hög book-to-market-strategi och 

dessutom förbättras avkastningen med hjälp av F_SCORE. Detta tyder på att Piotroskis 

nyckeltal även har en relevans för immateriella tillgångar. Dock uppvisar Piotroskis 

F_SCORE på höga book-to-market-företag utan hänsyn till immateriella tillgångar en större 

förbättring av book-to-market-strategin. Detta påvisar att nyckeltalen är bättre anpassade för 

företag med högt book-to-market i jämförelse med företag som dessutom har stora andelar 

immateriella tillgångar. Vidare hittas bevis på att Piotroskis F_SCORE kan förbättras genom 

att exkludera företag med en stor andel immateriella tillgångar i den höga och låga portföljen. 

Resultatet visar att om dessa typer av företag exkluderas i den höga portföljen förbättras dess 

avkastning med 9,2 procentenheter. Om de exkluderas i den låga portföljen förbättras den 

med 0,8 procentenheter. 

 

Piotroski (2000) lyckas mellan åren 1976 - 96 åstadkomma en genomsnittlig abnormal 

avkastning på 7,5 %, vilket är mindre än den genomsnittliga abnormala avkastning denna 

undersöknings resultat visar (16,1 %). Däremot uppvisar högt book-to-market-företag med 

stor andel immateriella tillgångar en genomsnittlig abnormal avkastning på 7,4 % vid 

applicering av F_SCORE. Det är värt att notera att denna uppsats metod skiljer sig från 

Piotroskis metod och därmed bör det has i åtanke vid en jämförelse av resultat med Piotroski 

(2000). Piotroskis F_SCORE är i denna studie genomförd på företag som hade redovisat 
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nyckeltalet immateriella tillgångar vilket inte togs hänsyn till i Piotroskis undersökning. Detta 

medför ett visst ytterligare bortfall då företag som redovisat samtliga nio nyckeltal förutom 

just immateriella tillgångar ej tas med. Utöver detta kan skillnaderna i avkastning bero på 

flera faktorer, Piotroski använder sig bland annat av värdeviktade portföljer och index utifrån 

företags marknadsvärde till skillnad från denna undersökning som likaviktar portföljer och 

index. När en portfölj likaviktas har små företag samma påverkan på portföljen som de större, 

vilket kommer påverka portföljens totala avkastning då mindre företag är mer volatila än 

större företag. En låg portfölj med få observationer kan på så sätt påverkas märkbart av några 

få observationer.  

5.1 Framtida forskning 

Denna undersökning visade att det är möjligt att uppnå positiv abnormal avkastning på högt 

BM-företag med stor andel immateriella tillgångar med hjälp av F_SCORE. Dock uppvisade 

dessa företag en mindre positiv abnormal avkastning i förhållande till företag som enbart 

sorterats på högt BM vid användandet av F_SCORE. Detta resultat ger indikationer på att det 

kan finnas specifika företagstyper som har en starkare eller svagare korrelation mellan 

Piotroskis nyckeltal och dess avkastning. Därmed skulle det vara intressant att undersöka om 

det är möjligt att förbättra Piotroskis F_SCORE genom att applicera F_SCORE på företag 

med högt BM som även sorterats på specifika företagstyper vars karaktäristiska nyckeltal är 

starkt korrelerade med dess avkastning. 

 

Denna undersöknings resultat uppvisade en skillnad mellan höga BM-företag med en stor 

andel immateriella tillgångar och företag med enbart högt BM vid användningen av 

F_SCORE. Högt BM-företag med stor andel immateriella tillgångar lyckades genom 

F_SCORE förbättra BM-strategin med 7,4 %. Däremot lyckades företag med enbart högt BM 

förbättra BM-strategin med 16,1 % med hjälp av F_SCORE. Detta tyder på att Piotroskis 

nyckeltal inte är lika bra anpassade för högt BM-företag med stor andel immateriella 

tillgångar som de är med företag med enbart högt BM. Därför skulle det vara intressant att 

anpassa nyckeltalen efter immateriella tillgångars egenskaper. Detta skulle exempelvis kunna 

göras genom att använda vissa nyckeltal från Piotroskis F_SCORE i kombination med 

nyckeltal som kan vara användbara för att fånga immateriella tillgångars värde 
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