
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

VT 2018 
 

Datum för inlämning:  2018-06-01 

Momentumstrategier -  
En undersökning på den nordiska 
marknaden 

Carl Johan Bergkvist 

Erik Larsson 
 

Handledare:  Joachim Landström 



  

Sammandrag:  

Denna studie undersöker om momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska 

aktiemarknaden. Momentumstrategierna som testas är investeringsstrategier som bygger på att 

köpa tidigare vinnare och blanka tidigare förlorare. Studien testar två momentumstrategier på 

den nordiska marknaden, baserade på observationer från tidigare studier inom ämnet. Studien 

behandlar tidsperioden februari 2012 – oktober 2017 och ett urval med bolag noterade på OMX 

Nordic 40. Uppsatsen har sin teoretiska grund i den effektiva marknadshypotesen och tidigare 

forskning inom området. Strategiernas avkastning riskjusteras med Jensens Alfa och CAPM. 

Resultatet visar att ingen av momentumstrategierna uppnår en statistiskt säkerställd 

överavkastning, och det går inte att förkasta den effektiva marknadshypotesen i dess svaga 

form. 

Nyckelord: Momentumstrategier, Nordiska marknaden, Effektiva marknadshypotesen, Beta,   

Jensens Alfa
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Att förutse prisförändringar på aktier har länge varit av intresse för investerare och utgör ett 

vida debatterat ämne inom modern finansteori. Genom analyser försöker akademiker och 

praktiker att identifiera anomalier på finansiella marknader med mål om att generera en onormal 

avkastning. Anomalier beskriver när ett faktiskt resultat givet ett antal antaganden skiljer sig 

från det förväntade resultatet (Schwert, 2003). Hou, Xue och Zhang (2017) replikerar i sin 

studie 447 dokumenterade anomalier för att ta reda på om den signifikans som de tidigare 

studier redovisar verkligen är korrekt. Replikorna baseras på tester som använder data från New 

York Stock Exchange. Hou, Xue och Zhangs resultat visar att när samma data används är 64 

procent av de tidigare utförda studierna inte signifikanta på 5 procents nivå.  Bland annat testar 

forskarna de anomalier som dokumenterats inom området momentumstrategier. Resultatet visar 

att 20 av de 57 testade anomalierna inte är signifikanta.  

 

Momentumstrategi i sin helhet bygger på att investera i tidigare “vinnare” och blanka tidigare 

“förlorare”, vilket drivs av förväntningar om att “vinnare” och “förlorare” ska fortsätta generera 

framtida avkastning i linje med den historiska avkastningen. Syftet med att investera utifrån en 

momentumstrategi är att generera en högre avkastning än marknaden. Detta motsäger den 

effektiva marknadshypotesen som antar att med en marknad där priserna reflekterar all 

tillgänglig information ska en momentumstrategi vara utan någon verkan (Fama, 1970).  

Tekniska analyser har blivit förkastade av akademiker som anser att investeringsstrategier inte 

är mer användbara, för att förutspå framtida prisrörelser, än att kasta pil på en lista över aktier 

i en dagstidning (Levy, 1967). I sin artikel refererar Levy till vad som kallas för “the random 

walk”, vilken baseras på statistiska analyser som visar att successiva förändringar i aktiekursen 

är statistiskt oberoende.  

 

Levy (1967) visar att positiv onormal avkastning kan genereras genom att köpa aktier med 

priser högre än det genomsnittliga priset under de senaste 27 veckorna. Trots att resultatet 

skiljer sig från tidigare forskning och kom att bli något kontroversiellt, eftersom Levys resultat 

ifrågasätter den tidigare forskning, så utgör studien fortfarande en viktig grund för flertalet 

investeringsstrategier. Jensen och Bennington (1970) finner att Levys investeringsstrategi inte 

genererar överavkastning och hävdar att hans resultat grundar sig på bias i urvalet. Oavsett vad 
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resultatet visar, var det ett startskott för vad som idag benämns som momentumstrategier. Detta 

eftersom strategin baseras på tidsserier som används för att identifiera ett prismomentum. 

 

Ett flertal akademiker intresserades av fenomenet och började utföra liknande studier om 

momentumstrategier. Ett exempel är De Bondt och Thalers (1985) studie som istället för att 

studera bolag som haft en historiskt bra avkastning studerar bolag som haft en historiskt dålig 

avkastning. Studien är ytterligare ett exempel på en investeringsstrategi som kan generera en 

överavkastning, i deras fall närmare 20 procent över en treårsperiod. Ungefär 30 år senare efter 

att Levy först presenterat fenomenet momentumstrategi för den akademiska världen 

introducerar Jegadeesh och Titman (1993) en ny momentumstrategi. Deras strategi går ut på att 

välja de aktier som haft högst (lägst) avkastning de senaste sex månaderna och sedan hålla dessa 

aktier i sex månader, vilket visade sig generera en överavkastning om cirka 12 procent per år. 

Resultaten från Levy (1967), De Bondt och Thaler (1985) och Jegadeesh och Titman (1993) 

indikerar att framtida aktieavkastning kan förutspås baserat på bolagens historiska avkastning.  

 

Majoriteten av de tidigare studierna som testar investeringsstrategier är baserade på ett urval av 

aktier som handlas på den amerikanska börsen. Den forskning som utförts i USA lade grund 

för studier som testar momentumstrategier på andra marknader än den amerikanska. En av de 

första att studera momentumstrategier på europeiska marknader var Rouwenhorsts (1998) som 

i sin studie undersöker momentumstrategier på tolv europeiska marknader. Resultatet indikerar 

att momentumstrategier är framgångsrika när de testas på enskilda marknader. Effekten av 

momentum visade sig vara starkare bland mindre bolag än de större, vilket är i linje med Levys 

(1967) och Jegadeesh och Titmans (1993) studier. Muga och Santamarias (2007) studie visar 

att momentumstrategier även fungerar på den latinamerikanska marknaden.  

 

Allaudeen och Kusnadi (2002) var först med att utföra en studie på den asiatiska marknaden. 

Deras studie visar inga signifikanta resultat och motsäger sig därför den effekt som 

momentumstrategier visar i testerna på den amerikanska marknaden. Cooper, Gutierrez och 

Hameed (2004) presenterar ett resultat i linje med Allaudeen och Kusnadi (2002) och förkastar 

idén om momentumstrategiers effektivitet vid perioder där marknaden som helhet visar en 

negativ utveckling. Även Abourachid, Kubo och Orbachs (2017) studie motsäger sig tidigare 

forskning och påstår att momentumstrategier inte fungerar på europeiska marknader. Resultaten 

från de olika marknaderna skiljer sig åt vilket gör att momentumstrategiernas effektivitet inte 

går att säkerställa.  
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Gemensamt för samtliga studier som tidigare nämnts är att de testat liknande strategier, men på 

olika urval, tidsperioder och marknader. En momentumstrategi kan skilja sig åt i flera 

dimensioner. Grundläggande för en momentumstrategi är hur de så kallade “vinnarna” och 

“förlorarna” identifieras. Det är även viktigt att undersöka hur strategierna skiljer sig åt i 

exempelvis i), vilken tidsperiod används som underlag för rankning av avkastningen för 

respektive aktie?, ii) hur lång tid bör aktien utgöra en del av portföljen?, iii) finns det någon 

eftersläpning för att korrigera för kortfristiga fenomen relaterade till aktiekursen? Hur författare 

och forskare väljer att använda dessa variabler påverkar resultatet. Simmons, Nelson och 

Simonsohns (2011) studie visar hur två individuella variabler som inte är signifikanta men 

starkt korrelerade kan visa ett signifikant samband när variablerna kombineras. Resultatet från 

deras studie har fått akademiker att ifrågasätta tidigare forskning då det ofta krävs ett signifikant 

resultat för att bli publicerad (Hou, Xue och Zhang, 2017). 

 

Det faktum att tidigare studier gällande momentumstrategier har börjat ifrågasättas och att 

antalet studier utförda på den nordiska marknaden är begränsat leder oss till vår 

forskningsfråga. I studien testas två momentumstrategier på den nordiska marknaden, baserade 

på observationer från tidigare studier inom ämnet.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om momentumstrategier kan generera 

överavkastning på den nordiska marknaden.  

 

1.2 Disposition 

Avsnitt 2 redogör för den teoretiska bakgrund och tidigare forskning som utgör grunden för 

uppsatsen. I avsnitt 3 behandlas undersökningens metodval. Studiens modeller, data och urval 

beskrivs och förklaras. Avsnitt 4 presenterar och diskuterar studiens resultat. Slutligen 

presenteras slutsats och förslag till vidare forskning i avsnitt 5.  
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2. Teori 
 

Följande avsnitt beskriver studiens teoretiska bakgrund och presenterar resultat från den 

tidigare forskningen inom området momentumstrategier.  

 

2.1 Den Effektiva Marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) introducerades av Fama (1970). Teorin menar att 

marknaden är informationseffektiv i den mening att all tillgänglig information återspeglas i de 

finansiella tillgångarnas värde. Vilket innebär att aktiernas priser korrigeras direkt när ny 

information når marknaden. Information är allting som kan påverka aktiepriset, som idag är 

okänt och som uppkommer slumpmässigt i framtiden. Effekten av detta är att det inte är möjligt 

för investerare att uppnå en högre avkastning än marknaden genom att dra nytta av 

informationsasymmetri. EMH delas in i tre olika former: svag, semistark och stark (Fama, 

1970). Kothari (2001) undersöker tidigare studier på marknadseffektivitet där testerna delas in 

i två kategorier, långt respektive kort eventfönster. I undersökningen framgår det att flera 

studier med ett kort eventfönster visar att det sker priskorrigeringar direkt efter att ny 

information offentliggjorts, vilket visar stöd för den semistarka formen. Samtidigt visar 

Kotharis (2001) studie att det sker avvikelser i avkastningen på lång sikt efter offentliggörandet 

av ny information, vilket tyder på att informationen inte prisas in direkt.  

 

Kritiker av EMH menar att marknaden är förutsägbar och att investerare med hjälp av 

fundamental och teknisk analys kan förutse framtida prisförändringar. Förutsägbarheten 

innebär att investerare kan välja undervärderade värdepapper och uppnå en överavkastning 

jämfört med marknaden. Att aktörer på marknaden ibland agerar irrationellt resulterar i 

kortsiktigt felaktiga prissättningar och förutsägbara mönster i avkastningen (Malkiel, 2003). En 

typ av investeringsstrategi som utnyttjar det mönster som går att förutsäga är 

momentumstrategier som grundar sig i historisk prisutveckling. Vi redogör i följande avsnitt 

hur dessa strategier är uppbyggda och vilka resultat som tidigare studier visar.  
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2.2 Momentumstrategier 

2.2.1 Teoretisk bakgrund 

Investeringsstrategier har under en lång tid dragit åt sig uppmärksamhet från såväl forskare som 

investerare världen över. Vanligt för momentumstrategierna är att de grundar sig i historiska 

mönster, se exempelvis Levy (1967), De Bont och Thaler (1985), Jegadeesh och Titman (1993). 

Momentumstrategier bygger på förväntningen om att tillgångars historiska mönster kommer att 

fortsätta framåt i tiden (Jegadeesh och Titman, 2002). Samtliga studier om momentumstrategier 

förutsätter en tidsserie över en tillgångs utveckling i förhållande till ett passivt index. Målet 

med att studera historisk prisutveckling är att identifiera de tillgångar vars avkastning har varit 

högst respektive lägst (Rouwenhorst, 1998). Tillgångarna som identifierats som “vinnare” eller 

“förlorare” bildar sedan två likaviktade portföljer som genererar avkastning under den valda 

innehavsperioden (Jegadeesh och Titman, 1993). En långsiktig momentumstrategi går generellt 

ut på att köpa de historiska vinnarna och blanka de historiska förlorarna och därmed generera 

överavkastning (Daniel och Moskowitz, 2016).  

 

Jegadesh och Titman (1993) visar i sin studie att strategier som går ut på att köpa historiska 

vinnare, blanka historiska förlorare och hålla dessa positioner i tre till tolv månader kan 

generera överavkastning. I studien finner de att lönsamheten hos strategierna inte kan härledas 

av dess systematiska risk. Studien baseras på data från New York Stock Exchange (NYSE) och 

American Stock Exchange (AMEX) under perioden 1965–1989 (Jagadeesh och Titman, 1993). 

Samma forskare utför senare en replika av deras tidigare studie för att undersöka om resultaten 

från den första studien var korrekt. Undersökningsperioden för Jegadeesh och Titmans (2001) 

andra studie utgörs av avkastningsdata för åren 1990-1998. Studien visar ett resultat i linje med 

deras första studie och forskarna redovisar en genomsnittlig månatlig överavkastning närmare 

1,4 procent.     

 

Flera forskare har undersökt prismomentum på den europeiska marknaden, se exemplvis 

Rouwenhorst (1998) och Dijk och Huibers (2002). Rouwenhorst replikerar Jegadeesh och 

Titmans studie på tolv olika europeiska marknader för åren 1978–1995. Resultatet visar att 

momentumstrategierna genererar en månatlig överavkastning om cirka 1 procent och att 

momentumeffekten inte kan förklaras av den systematiska risken (Rouwenhorst, 1998). Vidare 

stärker Hon och Tonks (2003) momentumstrategiernas effekt på den europeiska marknaden 

genom att med hjälp av momentumstrategier generera en signifikant överavkastning över flera 
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innehavsperioder. Forskarna visar ett resultat som stärker förekomsten av momentumeffekter 

under korta och medellånga horisonter på den brittiska aktiemarknaden. 

 

Cooper, Gutierrez och Hameed (2004) hävdar att avkastningen som genereras genom 

momentumstrategier förlitar sig på vilket läge marknaden befinner sig i. Till exempel 

konstateras att en momentumportfölj med en innehavsperiod om sex månader bara är lönsam 

efter perioder då marknaden som helhet gått upp. Forskarnas resultat visar också att portföljens 

lönsamhet reverserar när marknaden går nedåt, vilket indikerar att momentumstrategier 

misslyckas med att generera överavkastning under en nedåtgående aktiemarknad. Studiens 

resultat kompletterar tidigare studier som visar att momentumstrategier misslyckas under 

perioder med hög volatilitet (Cooper, Gutierrez och Hameed, 2004). Detta till trots visar 

momentumstrategier sig vara effektiva under finansiella kriser. Daniel och Moskowitz (2016) 

studie visar att det är möjligt att generera en överavkastning med hjälp av en momentumstrategi 

under tidsperioder präglade av hög volatilitet och osäkerhet. Deras resultat är konsekventa över 

åtta olika marknader, åtta olika typer av tillgångar och flera tidsperioder, vilket stärker 

momentumstratergiers effektivitet som tidigare litteratur visar.  

 

Hou, Xue och Zhang (2017) replikerar tidigare utförda tester och visar att ett flertal tidigare 

studier på momentumeffekten faktiskt inte uppnår den signifikans som dokumenterats. För att 

undersöka hur avvikelserna varierar testar författarna momentumstrategierna över tre olika 

innehavsperioder, en, sex och tolv månader, och visar att 20 av de 57 testade avvikelserna 

(strategierna) inte är signifikanta. Thomas och Zhangs (2011) Tax expense surprise-metod är 

den enda momentumstrategin som visar ett icke signifikant resultat över alla tre 

innehavsperioder. Övriga momentumstrategier visar ett signifikant resultat för minst en av de 

tre testade perioderna (Hou, Xue och Zhang, 2017).   

 

Hou, Xue och Zhang menar att effekten av att inte justera för microcaps, företag med ett 

börsvärde upp till 300 miljoner amerikanska dollar, i urvalet är huvudorsaken till att resultaten 

är missvisande. Bolag som listas som microcaps utgör endast 3 procent av det totala börsvärdet 

för NYSE-AMEX-Nasdaq, men representerar 60 procent av det totala antalet noterade bolag 

på NYSE-AMEX-Nasdaq. Deras höga volatilitet och låga likviditet ger de publicerade 

studierna om onormal avkastning ett missvisande resultat. Jegadeesh och Titmans (1993) studie 

är en av de som testas och visar sig vara signifikant. Replikeringen visar att deras 
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momentumstrategi genererar en lägre överavkastning än vad som tidigare har dokumenterats, 

dock kan signifikansen bekräftas (Hou, Xue och Zhang, 2017).  

Forskningsområdet är vida kritiserat och flera forskare gör replikor på deras tidigare studier för 

att testa om resultaten fortsatt är signifikanta, se exempelvis Jegadeesh och Titman (2001), De 

Bondt och Thaler (1987). Trots att resultaten från den tidigare forskningen indikerar att 

marknaden är ineffektiv så hävdar andra att resultaten är en konsekvens av datamanipulering 

(Hou, Xue och Zhang, 2017) och att de inte bör generaliseras. Andra forskare menar att den 

överavkastning som momentumstrategier genererar är ett resultat av hur investerare tolkar 

information och agerar på den. Hong och Steins (1999) studie visar att om informationen sprids 

gradvis över populationen så kan en tillgång vara undervärderad på kort sikt. Detta leder till en 

möjlighet för användare av momentumstrategier att dra nytta av eventuella mönster i en 

tidsserie. 

 

Resultaten från Hou, Xue och Zhangs (2017) studie indikerar att portföljernas struktur och hur 

dess variabler är utformade har en påverkan på undersökningens utfall. Forskarnas val av metod 

och utformning av testerna utgör en central del av den tidigare forskningen. Nedan följer därför 

en redogörelse för hur tidigare studier valt att hantera portföljstruktur och valet av variabler.  

 

2.2.2 Testmetod och definitioner 

Anledningen till att forskare har valt att testa olika portföljstrukturer i samma undersökning 

motiveras av argumentet att öka resultatets trovärdighet, se exempelvis Jegadeesh och Titman 

(1993). Att vissa forskare väljer att studera historiska “vinnare” och andra historiska “förlorare” 

grundar sig i förväntningarna på den valda strategin. De Bondt och Thaler (1985) väljer att 

studera historiska förlorare med en förväntan om att avkastningen skall reversera sig till ett 

historiskt snitt. Jegadeesh och Titman (1993) förväntar sig istället att ett historiskt mönster 

kommer att fortsätta i samma riktning. Hur forskare väljer att konstruera sina portföljer kan 

påverka resultatet i stor utsträckning.  

 

Eftersom flera forskare använder sig av flera momentumportföljer finns det spridning i 

resultatet för vilken portfölj som genererar högst avkastning, se exempelvis Jegadeesh och 

Titman (1993, 2001), De Bondt och Thaler (1985) och Rouwenhorst (1998). En av de portföljer 

som genererar störst momentumeffekt och visar högst genomsnittlig avkastning har historiskt 

sett varit en portfölj där tillgångarna hålls i portföljen under sex månader och urvalet baseras 
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på en rankningsperiod om sex månader, se exempelvis Jegadeesh och Titman (1993) och 

Fabozzi et al. (2007). Hur portföljen konstrueras avgörs av hur forskare tar hänsyn till 

rankningsperiod, eftersläpning och hur lång innehavsperioden är (Jegadeesh och Titman, 1993). 

Hou, Xue och Zhang (2017) har ytterligare en förklaring till varför det är viktigt att 

momentumstrategier testas över flera ranknings- och innehavsperioder. De hävdar att det är 

ekonomiskt intressant att testa olika längd på variablerna eftersom det ger forskare en möjlighet 

att testa hur anomalier varierar över tid. Hur de tre valen motiveras och vad de innebär beskrivs 

nedan: 

• Rankningsperiod (Ranking Period): Rankningsperioderna används som underlag för att 

bestämma “vinnarna” och “förlorarna”. Oavsett val av investeringsstrategi finns det 

stöd för att använda olika perioder som underlag för rankning av tillgångar. 

Rankningsperioden varierar i den tidigare forskningen mellan 1 och 60 månader, se 

exempelvis Levy (1967), De Bondt och Thaler (1985) och Jegadeesh och Titman 

(1993). Fama och French (1996) lyckas inte med att förklara den onormala avkastning 

som genereras av momentumstrategier när rankningsperioden är tolv månader eller 

kortare. 

• Innehavsperioden (Holding Period): Jegadeesh och Titman (1993) använder sig i sin 

studie av flera olika innehavsperioder som överlappar varandra. Forskarna menar att 

användning av överlappning ökar testets styrka. I flera studier har innehavsperioder 

testats på samtliga kvartal, vilket är tre månader, sex månader, nio månader och tolv 

månader, se exempelvis Jegadeesh och Titman (1993, 2001), Rouwenhorst (1998) och 

Fabozzi et al. (2007).  

• Eftersläpning (Lag): Anledningen till varför akademiker såväl som praktiker använder 

sig av eftersläpning är för att förhindra reversering av avkastningen vilket är en motsatt 

effekt till momentum. Motiveringen härleds av Jegadeeshs (1990) studie som visar att 

genom användning av eftersläpning kan kortsiktiga effekter som köp och sälj spridning 

samt avkastningsreversion undvikas. Att använda eftersläpning har sedan dess varit en 

standard i flera studier, se exempelvis Jegadeesh och Titman (1993), Rouwenhorst 

(1998), Muga och Santamaria (2007).  

 

Utöver dessa tre val utgör risk en central del av den tidigare forskningen inom området 

momentumstrategier. Hur forskare väljer att mäta och analysera den systematiska risk som 



 9 

dessa strategier medför är viktigt att undersöka då metodvalen skiljer sig åt, se exempelvis 

Jegadeesh och Titman (1993) och Fabozzi et al. (2007). Följande avsnitt redogör för hur 

forskare behandlar systematisk risk i studier om momentumstrategier och andra 

investeringsstrategier.   

 

2.2.3 Systematisk risk i momentumstrategier 

Tidigare forskning inom området momentumstrategier testar och ifrågasätter grundläggande 

förutsättningar i prissättningsmodellen CAPM. Eftersom momentumstrategier har som mål att 

identifiera en strategi som kan generera en avkastning högre än marknaden blir det nödvändigt 

att studera den risk som strategin innebär (Griffin, Ji och Martin, 2003).  Två mått på 

riskjusterad avkastning som används i tidigare forskning är Jensens Alfa och Sharpekvot. 

Jensens Alfa är ett mått som används i tidigare studier för att till exempel utvärdera fonders 

prestation, se exempelvis Jensen (1969), Brown och Goetzmann (1994) och Carhart (1997). 

Jensens Alfa bygger på CAPM och visar hur mycket tillgångars faktiska avkastning avviker 

från den förväntade avkastningen (Jensen, 1969). Beta ska motsvara den systematiska risken 

och vidare bestämma den förväntade avkastningen (Ross, Westerfield och Jordan, 2007). 

Fabozzi et al. (2007) använder Sharpekvoten som ett utvärderingsmått i sin studie om 

momentumstrategier.  I Sharpekvoten används tillgångars totala volatilitet istället för beta. Den 

mäter en portföljs avkastning, utöver den riskfria räntan, i relation till risken (Sharpe, 1966).  

 

Kothari och Shanken (1992) var tidiga med att identifiera tidsvariationer i portföljers beta. Detta 

gjordes genom att studera tillgångars risk i relation till den historiska värdeutvecklingen. 

Grundy och Martin (2001) och Daniel och Moskowitz (2016) studerar även de hur 

tidsvariationer på marknaden påverkar portföljers riskkompensation i förhållande till 

avkastning generad med momentumstrategier. Flera studier visar att genom användning av en 

momentumstrategi kan investerare generera en högre avkastning till en lägre risk än marknaden, 

se exempelvis Jegadeesh och Titman (1993), Rey och Schmid (2007). Resultatet motsäger sig 

CAPM och forskarna menar att beta inte är teoretiskt användbart för att förklara framtida 

avkastning. Det naturliga utfallet hade varit ett högre beta för portföljerna med högst avkastning 

(Ibid). Även De Bondt och Thaler (1985) visar i sin studie att beta inte har ett bra 

förklaringsvärde för den förväntade avkastningen. Chan (1988) menar att eftersom den 

systematiska risken inte är konstant över tid, så brister CAPM som teoretiskt verktyg för att 

förklara den onormala avkastning som investeringsstrategier genererar.  
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Fama och French (1996) var tidiga med att motsätta sig De Bondt och Thalers (1985) studie 

och menar att när portföljernas rankningsperiod är 60 till 13 månader, kan den onormala 

avkastningen i deras studie förklaras med hjälp av prissättningsmodeller. Fama och French 

(1996) kan dock inte förklara huruvida den systematiska risken kompenserar för den onormala 

avkastningen som tidigare momentumstrategier genererar. Resultatet i deras studie visar att den 

onormala avkastningen enbart justeras marginellt efter att portföljen justerats för risk enligt 

CAPM-modellen. Det förväntade resultatet hade varit en högre avkastning för den riskjustering 

som modellen tillämpar. Den tidigare forskningen kan inte med hjälp av CAPM och Fama 

French 3F modell förklara den onormala avkastning som genereras genom momentumstrategier 

där innehavsperioden är tolv månader eller kortare (ibid). Momentumstrategiernas onormala 

avkastning är inte en kompensation för högre risk enligt Fama och French (1996).  
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3. Metod 
 

Metodavsnittet presenterar undersökningens portföljstruktur, urval och utvärderingsmått.  

 

3.1 Data 

Jegadeesh och Titman (1993) använder i sin studie ett urval baserat på prisutveckling och tar 

därmed inte hänsyn till företagsstorlek. Hou, Xue och Zhang (2017) visar i sin undersökning 

att effekten av att inte viktjustera för microcaps kan resultera i ett missvisande resultat på grund 

av de mindre bolagens höga volatilitet och likviditet. Vi väljer att ta hänsyn till detta och 

grundar därför vårt urval på tillgångar listade på OMX Nordic 40 med prisutveckling som bas. 

OMX Nordic 40 är ett marknadsvärderat aktieindex bestående av de 40 mest omsatta aktierna 

på danska, svenska, finska och isländska börserna (Nasdaq, 2018). Finansiella, industriella, 

hälsa- och vårdsektorerna utgör tillsammans cirka 66 procent av indexet. Andra stora sektorer 

representerade i indexet är konsumentvaror (8,4 procent) och teknik (9,8 procent). Idag finns 

dock inga aktier från den isländska börsen i indexet. Bolagen som utgör indexet är stora och 

har ett börsvärde över 1 miljard EUR (Nasdaq, 2018). Urvalet gör att vi undviker problemen 

med microcaps som Hou, Xue och Zhang (2017) identifierat i sin studie. Eftersom vårt urval 

grundar sig på tillgångarna som utgör OMX Nordic 40 Index bör resultatet inte generaliseras 

för hela nordiska marknaden eftersom antalet tillgångar som representerar de olika länderna 

skiljer sig åt och antalet tillgångar är begränsat. Dock med hänsyn till studiens omfattning väljer 

vi att avgränsa oss till OMX Nordic 40 för att vårt urval ska inkludera bolag från de nordiska 

marknaderna.  

 

Undersökningen behandlar daglig avkastningsdata från 1 februari 2012 fram till och med den 

1 November 2017 för OMX Nordic 40, liksom de underliggande aktierna. OMX Nordic 40 

består inte av samma 40 bolag under hela tidsperioden. Totalt utgör 58 bolag indexet någon 

gång under undersökningsperioden. Anledningen till att aktierna som utgör indexet varierar, är 

revideringen av indexet som sker två gånger per år (Nasdaq, 2018). Vi är medvetna om att 

revideringen kan leda till survivorship bias. Vilket innebär att undersökningens urval blir skevt 

och inte är representativt (Brown et al., 1992). Revideringen leder till att underpresterande 

bolag faller ur indexet och inte kan utgöra en del av “förlorar” portföljen. Detta påverkar 

resultatet i vår studie eftersom tillgångar som bör ingå (ej ingå) faller ut från indexet. Vi väljer 
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därför att inkludera samtliga bolag som representerat indexet någon gång under den valda 

tidsperioden i vår undersökning.  

 

Aktiepriser hämtas från Thomson Reuters databas EIKON för respektive bolag i följande 

valutor EUR, SEK och DKK. Varken OMX Nordic 40 eller OMX Nordic All-Share index 

(jämförelseindex) inkluderar utdelningar vilket är en förutsättning för att kunna mäta 

prisutveckling. Vi är medvetna om att potentiella utdelningar kan öka den genomsnittliga 

överavkastningen. Detta innebär att portföljernas totala avkastning möjligtvis blir högre. Vi 

väljer dock att använda prisutveckling som bas för vår studie för att öka möjligheten till 

jämförelse med tidigare studier. Därför anser vi att OMX Nordic All-Share Index utgör ett bra 

jämförelseindex eftersom det inte tar hänsyn till utdelningar.  

 

Eftersom vårt urval baseras på ett index som representerar Norden använder vi OMX Nordic 

All-share som jämförelseindex. Vi väljer att utföra studien i linje med Fama och MacBeth 

(1974) och använder ett passivt aktieindex som substitut för marknadsportföljen. Detta eftersom 

tidigare studier visar att det är näst intill omöjligt att återskapa marknadsportföljen (Roll, 1977). 

Det är i idag möjligt att investera i marknaden eftersom en indexfond anses vara en avspegling 

av marknadsportföljen vilket stärker vårt val av OMX Nordic All-share som jämförelseindex.  

 

Vi har valt att använda februari 2012 – oktober 2017 som testperiod eftersom antalet studier 

som använder data från 2012 och framåt är begränsat. Den valda perioden representerar också 

en tid som präglats av ekonomisk stabilitet. Några extraordinära konjunkturlägen har inte ägt 

rum vilket ytterligare motiverar valet av undersökningsperiod. Dock har flera nordiska börser 

haft en stark tillväxt under hela undersökningsperioden. Till exempel utgör 

undersökningsperioden en av de längsta börsuppgångar i svensk historia som nu är inne på sitt 

nionde år.  

 

Datan består av bolagens dagsavkastning och totalt utgörs studien av 1155 respektive 1025 

observationer för de olika portföljerna. Anledningen till att antalet observationer skiljer sig åt 

mellan de olika strategierna är på grund av portföljernas struktur. Eftersom innehavsperioden 

varierar blir startpunkten för portföljerna olika under hela undersökningsperioden. Detta 

påverkar inte vår möjlighet att jämföra de olika strategierna eftersom den underliggande datan 

är densamma. Datan som vi hämtar, via Thomson Reuters databas, för att beräkna tillgångarnas 
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prisutveckling tar inte hänsyn till handelsvolym. Enligt Thomson Reuters system blir därför 

avkastningen noll om ingen handel skett. Eftersom priset på aktier kan förändras även utan 

någon aktiv handel kontrollerar vi för handelsvolym och exkluderar de observationer där ingen 

handel skett för att minska risken för missvisande resultat.  

 

3.2 Portföljstruktur 

För att skapa portföljerna som mäter momentumeffekten rangordnar vi tillgångarna baserat på 

den avkastning som de genererar under rankningsperioden, vilket är i linje med Jegadeesh och 

Titmans (1993) tillvägagångsätt. Rankningsperioden består av den historiska avkastning som 

bolagen genererar under de senaste sex respektive tolv månaderna för de olika strategierna.  De 

10 procent av tillgångarna som genererar högst avkastning definieras som “vinnare” och de 10 

procent som genererar lägst avkastning definieras som “förlorare”. Vinnarna respektive 

förlorarna bildar två likaviktade portföljer. Tillsammans bildar vinnarportföljens avkastning 

minus förlorarportföljens avkastning momentumportföljen. Om förlorarportföljen har en 

negativ avkastning betyder det att strategin att blanka tidigare förlorare genererar positiv 

avkastning eftersom det förväntade resultatet är att tillgångarna ska fortsätta att prestera dåligt 

under innehavsperioden. Valet att använda 10 procent i respektive portfölj motiveras av att 

Jegadeesh och Titman (1993, 2001, 2002) valt att använda motsvarande urval, i flera studier, 

för att isolera momentumeffekten. I vår studie uppgår det totala antalet tillgångar i urvalet till 

58, vilket gör att varje momentumportfölj består av sex vinnare respektive förlorare. 

 

Avkastningen för portföljerna mäts under innehavsperioden och vid periodens slut likvideras 

portföljerna och ersätts av nästa rankningsperiods vinnare respektive förlorare. För att öka 

möjligheten att jämföra resultaten med tidigare forskning används två olika kombinationer av 

rankningsperioder och innehavsperioder, se exempelvis Chan, Jegadeesh och Lakonishok 

(1996), Jegadeesh och Titman (1993) samt Rouwenhorst (1998). Att använda flera 

innvehavsperioder och rankningsperioder ger oss även chansen att studera hur 

momentumeffekten varierar beroende på valet av portföljstruktur. Metoden stöds av att Hou, 

Xue och Zhangs (2017) studie som visar att momentumeffekten bör studeras över flera perioder 

och inte vid ett enskilt tillfälle. Vi är medvetna om att vi kan testa samma strategier med olika 

startdatum vilket skulle öka studiens omfattning och möjligtvis öka styrkan i uppsatsens 

statistiska tester. Med bakgrund i att uppsatsen är på kandidatnivå väljer vi att endast testa två 

momentumportföljer under hela undersökningsperioden som omfördelas en respektive två 
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gånger per år.  Eftersom strategierna skiljer sig åt gällande ranknings- och innehavsperiod är 

portföljernas start- och slutdatum olika för respektive strategi. Således utgörs portföljernas 

ranknings- och innehavsperioder av följande tidsperioder:  

 

 

Tabell 2. Ranknings- och innehavsperioder för strategi 6/6/1 

Rankningsperiod Innehavsperiod 

2012-02-01      2012-08-01 2012-09-01      2013-03-01 

2012-09-01      2013-03-01 2013-04-01      2013-10-01 

2013-04-01      2013-10-01 2013-11-01      2014-05-01 

2013-11-01      2014-05-01 2014-06-01      2014-12-01 

2014-06-01      2014-12-01 2015-01-01      2015-07-01 

2015-01-01      2015-07-01 2015-08-01      2016-02-01 

2015-08-01      2016-02-01 2016-03-01      2016-09-01 

2016-03-01      2016-09-01 2016-10-01      2017-04-01 

2016-10-01      2017-04-01 2017-05-01      2017-11-01 

Tabell 2 visar samtliga perioder som används för rankning av bolagen och dess följande innehavsperiod för 
strategi 6/6/1. 

 

För att undvika de kortsiktiga effekter som Jegadeesh (1990) identifierar i sin studie använder 

vi en månads eftersläpning. Metoden leder till att vi minskar risken för kortsiktig 

avkastningsreversion och kontraherande effekter. Att använda en månads eftersläpning innebär 

att innehavsperioden börjar en månad efter rankningsperiodens slut. Ytterligare en fördel med 

att använda eftersläpning är att risken för missvisande resultat minskar eftersom startpunkten 

Tabell 1. Ranknings- och innehavsperioder för strategi 12/12/1 

Rankningsperiod Innehavsperiod 

2012-02-01      2013-02-01 2013-03-01      2014-03-01 

2013-03-01      2014-03-01 2014-04-01      2015-04-01 

2014-04-01      2015-04-01 2015-05-01      2016-05-01 

2015-05-01      2016-05-01 2016-06-01      2017-06-01 
 

Tabell 1 visar samtliga perioder som används för rankning av bolagen och dess följande innehavsperiod för 
strategi 12/12/1. 

 



 15 

för portföljerna konstant förändras under hela rankningsperioden. Användningen av 

eftersläpning anses vara standard vid studier om momentumstrategier, se exempelvis Jegadeesh 

och Titman (1993), Rouwenhorst (1998) och Hon och Tonks (2003). Följande kombinationer 

testas i denna undersökning: R (Rankningsperiod) H (Innehavsperiod)  L (Eftersläpning) 

 

Tabell 3. Portföljstruktur 

R H L 
 

6 

 

6 

 

1 

12 12 1 
 

Tabell 3 visar de val av rankningsperiod, innehavsperiod och eftersläpning som vi valt att undersöka. Tillsammans 
bildar de strategi 6/6/1 och 12/12/1.  

 

Motiveringen till att vi väljer att testa dessa kombinationer är att strategi 6/6/1 visar sig vara en 

av de strategier som genererar högst överavkastning, se exempelvis Jegadeesh och Titman 

(1993) och Fabozzi et al. (2007). Genom att använda längre innehavsperioder reducerar vi den 

potentiella effekt som transaktionskostnader kan ha på avkastningen. Jegadeesh och Titman 

(1993) använder sig av en procents transaktionskostnad i sina studier, vi väljer att inte ta hänsyn 

till dessa vilket motiveras av studiens omfattning. Två momentumportföljer ökar även testets 

styrka och möjliggör jämförelser med tidigare studier. Att använda data över en längre 

tidsperiod och konstant uppdatera portföljerna på rullande basis minimerar även risken att 

tillgänglig information inte är inprisad. Haugen (2001) menar att publik information är 

eftersläpande, och genom att använda sex och tolv månaders historisk data som underlag för 

rankning av tillgångarna bör priset reflektera all tillgänglig information. Haugens (2001) studie 

visar att information eftersläpar cirka sex månader innan priset på en tillgång fullt reflekterar 

all historisk information. Metoden gör det möjligt att testa såväl marknadens som 

momentumstrategiernas effektivitet.  

 

 

 

 



 16 

3.3 Utvärderingsmått 

3.3.1 Tillgångarnas dagsavkastning 

För att mäta avkastningen som tillgångarna genererar under rankningsperioden och 

innehavsperioden använder vi samma metod som Chan, Jegadeesh och Lakonishok 

(1996).  Avkastningen utgör grunden för rankningen av tillgångarna, vilket innebär att 

prisutvecklingen definierar vilka som är vinnare respektive förlorare. Tillgångarnas avkastning 

under sex respektive tolv månader definieras enligt: 

 

Ekvation 1. Dagsavkastning 

𝑅" =
𝑃"%& − 𝑃"

𝑃"
 

𝑅" = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑	𝑡 
𝑃" = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠	𝑝𝑟𝑖𝑠	𝑓ö𝑟	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑	𝑡 

Ekvation 1 visar hur vi beräknar tillgångarnas dagsavkastning 

 

I formeln representerar 𝑅"  avkastningen för period 𝑡  och 𝑃"  utgör tillgångens pris. 

Avkastningen för marknaden beräknas på samma sätt som för de enskilda tillgångarna, se 

Ekvation 1. 

 

3.3.2 Portföljernas genomsnittliga dagsavkastning 

För att beräkna portföljernas genomsnittliga dagsavkastning använder vi oss av ett aritmetiskt 

medelvärde. Vi motiverar valet av aritmetiskt medelvärde som ett bättre val än det geometriska 

eftersom det inte tar hänsyn till ränta-på-ränta-effekten. Medelvärdet summerar den totala 

avkastningen och fördelar den på antalet tillgångar i portföljen. Eftersom portföljerna är 

likaviktade och att den totala investeringen är lika stor vid starten för varje innehavsperiod 

passar det aritmetiska medelvärdet bättre i vår studie. Tillgångarnas genomsnittliga 

dagsavkastning definieras enligt följande beräkning: 

 

 

 



 17 

Ekvation 2. Portföljernas genomsnittliga dagsavkastning 

𝑅< =
1
𝑛
>𝑅?

&

?@A

 

𝑅< = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑅? = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔	𝑖 

Ekvation 2 visar hur vi beräknar portföljernas genomsnittliga dagsavkastning 
 

Summan av samtliga tillgångars dagsavkastning divideras med antalet tillgångar i respektive 

portfölj för få fram den genomsnittliga avkastningen i procent. Momentumportföljens 

avkastning beräknas genom att subtrahera förlorarportföljens dagsavkastning från 

vinnarportföljens dagsavkastning, detta tillvägagångssätt är i linje med Jegadeesh och Titmans 

(1993) studie.  

 

3.3.3 Riskjusterad avkastning 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en prissättningsmodell som används för att bestämma 

priset på en riskfylld tillgång (Brealy, Myers och Allen, 2014). CAPM visar hur en portfölj eller 

tillgångs förväntade avkastning kan härledas av marknadsportföljens förväntade avkastning. 

Modellen har sin grund i sambandet mellan en tillgångs systematiska risk och avkastning 

(Hubbard, 2007). Vi väljer att riskjustera portföljernas avkastning med CAPM genom att 

beräkna Jensens Alfa (JA). Vi använder JA för att beräkna portföljernas potentiella 

överavkastning. Valet motiveras av att flera studier som undersöker överavkastning använder 

sig av JA vid utvärdering av portföljers prestation, se exempelvis De Bondt och Thaler (1987), 

Rouwenhorst (1998). JA används för att ta reda på hur mycket portföljernas faktiska avkastning 

skiljer sig från den förväntade avkastningen som baseras på portföljernas systematiska risk. 

 

I undersökningen beräknas portföljernas potentiella överavkastning genom att utföra 

regressionsanalyser. Regressionerna utförs på den avkastning som portföljerna genererar under 

innehavsperioderna mot avkastningen för OMX Nordic All-Share Index.  Jensen (1968) visar 

att om JA visar ett positivt värde har tillgången genererat en högre avkastning än den förväntade 

avkastningen, och motsatsen om värdet är negativt. Vi väljer att beräkna portföljernas JA för 

samtliga innehavsperioder i likhet med Greig (1992) på följande sätt:                                        
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Ekvation 7. Jensens Alfa 

𝐸(𝑟?) − 𝑟F = 𝛼? + 𝛽?J𝐸(𝑟K) − 𝑟FL + 𝜀? 

𝛼? = 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠	𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎	𝑓ö𝑟	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗	𝑖 
𝐸(𝑟?) = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗	𝑖 
𝑟F = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖	𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
𝛽? = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗	𝑖 
𝐸(𝑟K) = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠	𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝜀? = 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚	𝑓ö𝑟	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗	𝑖	(𝑣𝑖	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟	𝑎𝑡𝑡	𝑑𝑒𝑛	ä𝑟	𝑛𝑜𝑙𝑙) 

Ekvation 7: Visar hur vi beräknar portföljernas Jensens Alfa 
 

I Ekvation 7 utgör 	(𝐸(𝑟?) − 𝑟F)  portföljens faktiska avkastning. Eftersom vi använder 

likaviktade portföljer i undersökningen är den faktiska avkastningen ett genomsnitt av samtliga 

bolags dagsavkastning i respektive portfölj, för beräkning av genomsnittlig dagsavkastning se 

Ekvation 2. (𝛽𝑖J𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓L)motsvarar portföljens förväntade avkastning baserat på den 

systematiska risken. I ekvationen resulterar skillnaden mellan portföljens faktiska och 

förväntade avkastning i JA. (𝛼?)representerar portföljens över- eller underavkastning. 

 

Den statistiska signifikansen för portföljernas alfavärde kan utvärderas genom att beräkna 

regressionernas t-värde, vilket motsvarar det uppskattade alfavärdet dividerat med dess 

standardavvikelse (Jensen, 1968). Detta värde ges tillsammans med regressionsanalysens 

resultat. I regressionsanalysens resultat får vi även ut portföljernas betavärde för varje 

innehavsperiod. Detta gör det möjligt att undersöka hur den systematiska risken förändras över 

tid och om portföljernas avkastning kompenseras av en högre (lägre) risk.  

 

3.3.4 Riskfri ränta 

Vid beräkning av CAPM används räntan på svenska sex-månaders statsskuldväxlar för varje år 

som den riskfria räntan. En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som Riksgäldskontoret 

ger ut för att finansiera statens kortfristiga lånebehov (Riksbanken, 2018). Statsskuldsväxlar 

motsvarar amerikanska T-bills som till exempel Jegadeesh och Titman (1993) använder som 

riskfri ränta i sin studie. Valet att använda sex-månaders statsskuldväxlar motiveras även av att 

Riksbanken sedan 2011 inte ger ut statsskuldväxlar med tolv månaders löptid (Riksbanken, 

2018). Sex månaders löptid motsvarar även samma längd som innehavsperioden för strategi 

6/6/1 och utgör det närmaste alternativet för strategi 12/12/1 vilket ytterligare motiverar valet 
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av statsskuldsväxel. För samtliga dagar i undersökningsperioden 2012-02-01 till och med 2017-

11-01 hämtas den årliga riskfria räntan från Riksbanken och omvandlas till dagsbasis. För att 

beräkna räntan på dagsbasis använder vi formeln:  

 

Ekvation 3. Riskfria räntan 

𝑟F = (1 + 𝑖")
A
TUV − 1 

𝑖" = 𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑛	𝑓ö𝑟	å𝑟	𝑡 
360 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 

Ekvation 3: Visar hur vi beräknar den riskfria räntan på dagsbasis.  

 

Genom att beräkna den riskfria räntan på ovan beskrivet sätt kan vi justera portföljernas och 

marknadens avkastning med den riskfria räntan under samma tidsintervall.  
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4. Resultat och diskussion 
 

Resultat och diskussionsavsnitten består av tre delar. Först presenterar vi resultaten för 

strategiernas samtliga innehavsperioder separat, sedan sammanställer vi hur strategierna har 

presterat under hela undersökningsperioden. Avslutningsvis diskuterar vi resultaten och jämför 

med tidigare forskning.  

 

4.1 Resultat 

För att testa om momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska marknaden 

används olika kombinationer av ranknings- och innehavsperioder. Detta gör resultaten 

jämförbara med befintlig litteratur. Eftersom studien har sitt ursprung i tidigare forskning så 

kommer resultatet och diskussionen att presenteras och jämföras med resultat från tidigare 

studier. Samtliga resultat presenteras i dagsavkastning.  

 

4.1.1 Strategi 6/6/1 

I Tabell 4 nedan presenteras resultatet för strategi 6/6/1 och samtliga portföljers avkastning 

redovisas för strategins nio innehavsperioder. Tabellen redovisar även resultatet från 

regressionsanalyserna.  Momentumportföljen består av de sex bäst respektive sämst presterande 

tillgångarna (baserat på prisutveckling) under föregående sex-månaders rankningsperiod. De 

bäst presterande tillgångarna benämns som vinnare och de sämst presterande som 

förlorare.  Tillgångarna hålls i sex månader innan de likvideras och byts ut mot nästa 

rankningsperiods vinnare respektive förlorare. Samtliga tillgångar utgör lika stor del i 

respektive portfölj oberoende dess rankning och storlek. Resultatet består av data för 

undersökningsperioden 2012-02-01-2017-11-01 och presenteras för samtliga innehavsperioder. 

Vinnar- och förlorarportföljernas betavärden presenteras för varje innehavsperiod. 
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Tabell 4. Utvärdering av strategi 6/6/1 

6/6/1 Ip_1 Ip_2 Ip_3 Ip_4 Ip_5 Ip_6 Ip_7 Ip_8 Ip_9 
Avkastning            
Vinnare 0,09%  0,07%  0,11% -0,02% 0,20% 0,11% 0,10% 0,19% 0,09% 
Förlorare 0,14% -0,18% 0,18% 0,10% 0,12% -0,13% 0,23% -0,02% 0,04% 
Momentum -0,05% 0,25% -0,07% -0,12% 0,08% 0,23% -0,14% 0,21% 0,04% 
Marknaden 0,11% 0,04% 0,07% 0,02% 0,11% -0,06% 0,04% 0,05% 0,03% 
JA          
Vinnare 0,03% 0,06% 0,01% -0,04% 0,14% 0,15% 0,09% 0,13% 0,09% 
 (0,46) (0,69) (0,14) (-0,53) (1,34) (1,42) (0,87) (1,48) (0,93) 
Förlorare -0,03% -0,17% 0,09% 0,08% 0,06% -0,08% 0,21% -0,07% 0,04% 
 (-0,24) (-1,60) (0,96) (1,61) (0,51) (-0,56) (1,46) (-1,30) (0,64) 
Momentum 0,06% 0,23% -0,08% -0,12% 0,08% 0,23%* -0,12% 0,20%* 0,05% 
 (0,39) (1,35) (-0,60) (-1,30) (0,63) (1,67) (-0,93) (1,78) (0,47) 
Beta          
Vinnare 0,59 0,23 1,29 1,23 0,53 0,75 0,12 1,10 0,07 
Förlorare 1,53 -0,20 1,14 1,13 0,54 0,83 0,55 1,06 0,03 

Tabell 4 visar hur strategi 6/6/1 har presterat i samtliga innehavsperioder (Ip_1, Ip_2…). Den första portföljen 
bildas 2012-09-01 och likvideras 2013-03-01 och den sista portföljen skapas 2017-05-01 och likvideras 2017-11-
01. I tabellen presenteras portföljernas genomsnittliga avkastning på dagsbasis för samtliga innehavsperioder. 
För beräkning av genomsnittlig dagsavkastning, se Ekvation 2. Tabell 4 presenterar även resultatet från 
regressionsanalyserna. Portföljernas alfavärden motsvarar den genomsnittliga överavkastningen på dagsbasis 
som strategi 6/6/1 genererar under respektive innehavsperiod. För beräkning av Jensens Alfa, se Ekvation 3.  För 
samtliga alfavärden presenteras T-värden inom parantes. Signifikansnivåerna presenteras på följande sätt: *** 
motsvarar signifikans på 1 %-nivån, ** 5%-nivån och * 10%-nivån.  
 

 

Med hjälp av Tabell 4 går det att utläsa att i fem av de nio innehavsperioderna genererar 

momentumportföljen positiv avkastning. I de innehavsperioder där momentumportföljen 

genererar positiv avkastning går det inte att urskilja om det är vinnar- eller förlorarportföljen 

som driver den positiva momentumeffekten. Vinnarportföljen genererar positiv avkastning i 

åtta av de nio innehavsperioderna. Att förlorarportföljen endast genererar en negativ avkastning 

i tre av de nio innehavsperioder gör att momentumportföljens avkastning reduceras. 

Spridningen i förlorarportföljens avkastning är större än i vinnarportföljens.  

 

Resultatet visar även att momentumportföljen genererar överavkastning i sex av de nio 

innehavsperioderna. Dock kan inte överavkastningen som genereras i respektive 

innehavsperiod statistiskt säkerställas på femprocentsnivån. Vinnarportföljen visar en 

överavkastning i åtta av nio innehavsperioder, medan förlorarportföljen visar en 

underavkastning i fyra av nio innehavsperioder. Noterbart är att ingen av portföljernas 

alfavärden kan statistiskt säkerställas.  
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Förlorarportföljen visar en större spridning i sina betavärden än vinnarportföljen. Vilket 

överensstämmer med den större spridningen i förlorarportföljens avkastning. De högsta 

redovisade betavärdena för vinnar- och förlorarportföljerna är 1,29 respektive 1,53 och de 

lägsta 0,07 respektive -0,20.  

 

4.1.2 Strategi 12/12/1 

I Tabell 5 nedan presenteras resultatet för strategi 12/12/1 och samtliga portföljers avkastning 

redovisas för strategins fyra innehavsperioder. Tabellen redovisar även resultatet från 

regressionsanalyserna.  Momentumportföljen består av de sex bäst respektive sämst presterande 

tillgångarna (baserat på prisutveckling) under föregående tolv-månaders rankningsperiod. De 

bäst presterande tillgångarna benämns som vinnare och de sämst presterande som 

förlorare.  Tillgångarna hålls i sex månader innan de likvideras och byts ut mot nästa 

rankningsperiods vinnare respektive förlorare. Samtliga tillgångar utgör lika stor del i 

respektive portfölj oberoende dess rankning och storlek. Resultatet består av data för 

undersökningsperioden 2012-02-01-2017-06-01 och presenteras för samtliga innehavsperioder. 

Vinnar- och förlorarportföljernas betavärden presenteras för varje innehavsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Tabell 5. Utvärdering av strategi 12/12/1  

12/12/1 Ip_1 Ip_2 Ip_3 Ip_4 
Avkastning     
Vinnare 0,17% 0,16% 0,05% 0,05% 
Förlorare 0,14% 0,09% -0,06% 0,15% 
Momentum 0,03% 0,07% 0,11% -0,10% 
Marknaden 0,06% 0,07% -0,02% 0,05% 
JA     
Vinnare 0,16%** 0,15%** 0,06% 0,01% 
 (2,35) (2,25) (0,55) (0,09) 
Förlorare 0,12% 0,07% -0,05% 0,09%* 
 (1,35) (0,79) (-0,48) (1,68) 
Momentum  0,04% 0,08% 0,11% -0,08% 
 (0,41) (1,61) (1,35) (-1,16) 
Beta     
Vinnare 0,16 0,21 0,47 0,85 
Förlorare 0,18 0,33 0,43 1,19 

Tabell 5 visar hur strategi 12/12/1 har presterat i samtliga innehavsperioder (Ip_1, Ip_2…).  Den första portföljen 
bildas 2013-03-01 och likvideras 2014-03-01 och den sista portföljen skapas 2016-06-01 och likvideras 2017-06-
01. I tabellen presenteras portföljernas genomsnittliga avkastning på dagsbasis för samtliga innehavsperioder. 
För beräkning av genomsnittlig dagsavkastning, se Ekvation 2. Tabell 5 presenterar även resultatet från 
regressionsanalyserna. Portföljernas alfavärden motsvarar den genomsnittliga överavkastningen på dagsbasis 
som strategi 12/12/1 genererar under respektive innehavsperiod. För beräkning av Jensens Alfa, se Ekvation 3. 
För samtliga alfavärden presenteras T-värden inom parantes. Signifikansnivåerna presenteras på följande sätt: 
*** motsvarar signifikans på 1 %-nivån, ** 5%-nivån och * 10%-nivån.  
 

Ur Tabell 5 utläses att i tre av fyra innehavsperioder genererar momentumportföljen positiv 

avkastning. I de perioder momentumportföljen för strategi 12/12/1 genererar positiv avkastning 

kan vi med hjälp av tabellen se att vinnarportföljerna är de som driver den positiva avkastning 

då endast en av fyra förlorarportföljer bidrar till positiv momentumeffekt. Vinnarportföljen 

uppnår en positiv avkastning i samtliga innehavsperioder. Även förlorarportföljen visar en 

positiv avkastning i tre av fyra innehavsperioder vilket bidrar till att momentumportföljens 

avkastning blir lägre.  

 

Tabell 5 visar att momentumportföljen genererar överavkastning i tre av fyra innehavsperioder, 

där endast innehavsperiod 4 (Ip_4) visar en underavkastning. Två av vinnarportföljerna 

genererar överavkastning om 0,16 respektive 0,15 procent (Ip_1, Ip_2) som är statistiskt 

säkerställd på femprocentsnivån. Dock kan inte momentumportföljens överavkastning 

statistiskt säkerställas i någon av innehavsperioderna.  
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Även för strategi 12/12/1 visar förlorarportföljen en större spridning än vinnarportföljen i såväl 

betavärden som avkastning. De högsta redovisade betavärdena för vinnar- och 

förlorarportföljerna är 0,85 respektive 1,19 och de lägsta 0,16 respektive 0,18.   

 

4.1.3 Sammanställning av strategier 

I Tabell 6 nedan presenteras en sammanställning av hur strategi 12/12/1 och 6/6/1 presterat 

under hela undersökningsperioden. Portföljernas avkastning redovisar den genomsnittliga 

dagsavkastning som strategierna genererar under respektive undersökningsperiod, 2012-02-01-

2017-06-01 för strategi 12/12/1 och 2012-02-01-2017-11-01 för strategi 6/6/1. Tabellen 

redovisar även resultatet från regressionsanalyserna. Sammanställningen redovisar 

strategiernas betavärden, vilket motsvarar den systematiska risken för portföljerna. 

 

Tabell 6. Sammanställning av strategier 6/6/1 och 12/12/1 

Strategi 6/6/1 12/12/1 
Avkastning   
Vinnare 0,10% 0,11% 
Förlorare 0,05% 0,08% 
Momentum 0,05% 0,03% 
Marknaden 0,04% 0,05% 
JA   
Vinnare 0,08%** 0,10%** 
 (2,31) (2,24) 
Förlorare 0,02% 0,06% 
 (0,60) (1,24) 
Momentum 0,06% 0,04% 
 (1,20) (0,81) 
Beta   
Vinnare 0,63 0,44 
Förlorare 0,71 0,51 

Tabell 6 visar hur strategi 6/6/1 och 12/12/1 har presterat i genomsnitt under hela undersökningsperioden.  För 
strategi 6/6/1 bildas den första portföljen 2012-09-01 och likvideras 2013-03-01 och den sista portföljen skapas 
2017-05-01 och likvideras 2017-11-01. För strategi 12/12/1 bildas den första portföljen 2013-03-01 och likvideras 
2014-03-01 och den sista portföljen skapas 2016-06-01 och likvideras 2017-06-01.  I tabellen presenteras 
strategiernas genomsnittliga avkastning på dagsbasis för hela undersökningsperioden. För beräkning av 
genomsnittlig dagsavkastning, se Ekvation 2. Tabell 6 presenterar även resultatet från regressionsanalyserna. 
Alfavärdena motsvarar den genomsnittliga överavkastningen på dagsbasis som strategierna genererar under hela 
undersökningsperioden. För beräkning av Jensens Alfa, se Ekvation 3.  För samtliga alfavärden presenteras T-
värden inom parantes. Signifikansnivåerna presenteras på följande sätt: *** motsvarar signifikans på 1 %-nivån, 
** 5%-nivån och * 10%-nivån.  
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I Tabell 6 kan vi utläsa att såväl strategi 6/6/1 som 12/12/1 genererar positiv genomsnittlig 

dagsavkastning i samtliga portföljer. Samtliga portföljer för båda strategier visar en 

genomsnittlig överavkastning på dagsbasis i respektive undersökningsperiod, 2012-02-01-

2017-11-01 för strategi 6/6/1 och 2012-02-01-2017-06-01 för strategi 12/12/1. 

Vinnarportföljerna för båda strategierna genererar högst genomsnittlig överavkastning och 

uppnår en statistiskt säkerställd överavkastning om 0,08 respektive 0,10 procent. Störst 

momentumeffekt visar strategi 6/6/1 där momentumportföljen genererar en överavkastning om 

0,06 procent. Dock kan ingen överavkastning som momentumportföljerna genererar statistiskt 

säkerställas. 

 

Gemensamt för båda strategierna är att vinnarportföljerna visar lägre betavärden än 

förlorarportföljerna. Vinnarportföljerna har betavärden om 0,44 respektive 0,63 medan 

förlorarportföljerna visar betavärden om 0,51 respektive 0,71.  

 

4.2 Diskussion 

Undersökningen om momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska 

marknaden kan sammanfattas i några viktiga resultat. Ingen av momentumportföljerna visar en 

statistisk signifikans på femprocentsnivån vilket gör att vi inte kan säkerställa att resultaten inte 

är slumpmässiga. Gemensamt för strategierna är att både vinnar- och förlorarportföljerna 

genererar överavkastning, vilket gör att momentumeffekten reduceras eftersom momentum 

definieras som vinnarportföljens avkastning minus förlorarportföljens avkastning. Vidare 

indikerar resultaten för vinnarportföljerna, för såväl 6/6/1 som 12/12/1, att en 

investeringsstrategi som enbart investerar i historiska vinnare skulle vara mer framgångsrik. 

Båda vinnarportföljerna genererar en avkastning högre än marknaden och uppnår en statistiskt 

säkerställd överavkastning, se Tabell 6. Att vinnarportföljerna är de som driver 

momentumeffekten och genererar högst avkastning är i linje med Jegadeesh och Titman (1993) 

som även de visar att vinnarportföljerna presterar bättre än förlorarportföljerna. I Tabell 6 

utläses att även förlorarna genererar positiv avkastning. Förlorarportföljens resultat uppfyller 

inte den förväntan som momentumstrategier grundar sig i.  Istället för att fortsätta prestera i 

linje med sitt historiska mönster genererar förlorarportföljerna för båda strategierna positiv 

avkastning. Detta överensstämmer med Griffin, Ji och Martins (2003) studie som också finner 

att förlorarportföljerna genererar positiv avkastning.   
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Resultatet motsäger Li, Brooks och Miffres (2009) studie som till skillnad från Jegadeesh och 

Titman (1993) och Griffin, Ji och Martin (2003) finner att momentumeffekten främst är driven 

av förlorarportföljens avkastning. Samtidigt hävdar Li, Brooks och Miffre (2009) att deras 

resultat till viss del kan förklaras av att studien inte justerar för microcaps i urvalet. Som Hou, 

Xue och Zhang (2017) visar i sin studie har den tidigare forskningen som uppnår signifikanta 

resultat inte heller justerat för microcaps. Därför är det inte helt förvånande att våra 

momentumstrategier på den nordiska marknaden inte visar på signifikanta resultat, detta 

eftersom vårt urval utgörs av nordens största bolag med ett börsvärde närmare en miljard euro 

eller mer. Stora bolag är mindre volatila och har ofta en mer stabil utveckling och resultatet från 

undersökningen är i linje med Hou, Xue och Zhangs (2017) resultat som visar att 

momentumeffekten inte är lika tydlig bland stora bolag. 

 
 

 

Ytterligare en förklaring till varför förlorarportföljerna genererar överavkastning kan vara att 

det skett en avkastningsreversion hos förlorarna. Detta är i linje med De Bondt och Thalers 

(1985) undersökning där de visar att historiska förlorare över tid tenderar att vända sin 

utveckling från negativ till positiv. I vår studie, där vi blankar förlorarna, gör den eventuella 

reversionen att momentumeffekten avtar. Även om momentumportföljens överavkastning inte 

kan statistiskt säkerställas är det intressant att diskutera de mönster som portföljerna visar under 

undersökningsperioden. Vi finner att vår momentumstrategi med kortare innehavsperioder, 

6/6/1, genererar en högre överavkastning än 12/12/1. Strategi 6/6/1 uppnår en genomsnittlig 

överavkastning om 0,06 procent per dag, medan strategi 12/12/1 genererar 0,04 procent per 

dag. Resultatet från vår studie indikerar att momentumeffekten är tydligare när den testas under 

kortare innehavsperioder, men allt svårare att identifiera över längre perioder, vilket är i linje 

med Hong och Stein (1999).  

 
Den främsta förklaringen till varför momentumeffekten reduceras är förlorarportföljernas 

positiva avkastning. Ovan har vi diskuterat effekten av reversion och microcaps men vi hävdar 

att det även är intressant att diskutera undersökningens tidsperiod. Åren 2012–2017 har de 

nordiska börserna präglats av en stark tillväxt och urvalet i vår studie utgörs av stora bolag med 

relativt låg risk. Hur de nordiska börserna utvecklas beror till stor del på hur de största nordiska 

bolagen presterar och därför är det inte helt förvånande att även förlorarportföljen haft en 

positiv utveckling. Cooper, Gutierrez och Hameeds (2004) studie visar momentumstrategier är 

som mest effektiva när marknaden som helhet haft en positiv utveckling. Resultatet från vår 
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undersökning indikerar att marknadens starka tillväxt bidragit till att såväl vinnar- som 

förlorarportföljer genererar positiv avkastning. Momentumstrategierna gynnas därför enbart av 

vinnarportföljernas utveckling eftersom förlorarportföljens positiva avkastning dämpar 

momentumeffekten.  

 
Haugen (2001) visar i sin studie att det kan ta cirka sex månader innan publik information är 

fullt inprisad.  Eftersom vi använder oss av sex och tolv månaders historisk prisutveckling för 

att göra rankningen av bolagen bör all tillgänglig information vara inprisad enligt Haugen 

(2001). De varierande start- och slutdatumen för innehavsperioderna innebär att vi investerar 

och likviderar vissa portföljer precis innan perioder då bolag offentliggör sina kvartalsrapporter. 

Detta medför en risk att förväntningar som är inprisade gör att priset på en tillgång kan vara 

missvisande vid start- och slutdatum för innehavsperioderna om dessa inte uppfylls. 

Anledningen till att start- och slutdatum inte kan anpassas efter offentliggörandet av 

kvartalsrapporterna är att vi likt tidigare studier inom området använder en månads 

eftersläpning.  

 

En annan intressant tanke som väcks när vi analyserar resultatet är vilken roll den teknologiska 

utvecklingen har haft och fortsatt kommer att ha för momentumstrategiers. Många studier inom 

området som visar statistisk signifikans är utförda för relativt många år sedan, alternativt på 

äldre data. Om momentumstrategier är lika framgångsrika som den tidigare forskningen 

indikerar så skulle betydligt fler investerare använda dessa relativt enkla strategier. Idag finns 

det datoriserade tradingsystem som följer alla tänkbara mönster och avvikelser, och i takt med 

att teknologin utvecklas så lär sig marknaden att anpassa sig efter utvecklingen. Som ett resultat 

av den teknologiska utvecklingen färdas idag information, som företag presenterar, snabbare 

mellan investerare och andra intressenter, vilket gör att marknaden blir allt mer 

informationseffektiv. Vi bedömer därför att allt fler momentumstrategier som baseras på 

historisk data kommer att förkastas i och med att investerare med hjälp av teknologin fortsätter 

utveckla nya tradingsystem och investeringsstrategier för att hitta nya metoder att överavkasta 

marknaden.  

 

I linje med tidigare studier undersöker vi om den avkastning som momentumstrategierna 

genererar kan härledas av ett större risktagande. Gemensamt för båda strategierna är att 

förlorarportföljerna har en större spridning än vinnarportföljerna i såväl betavärden som i 
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avkastning. Att vinnarportföljernas betavärden (se Tabell 6) är lägre än ett är lite överraskande 

med tanke på att de genererar en högre avkastning (0,10% för 6/6/1 och 0,11% för 12/12/1) än 

marknaden (0,4% och 0,05%). Vilket kan tolkas som att investeringar i vinnarportföljer är 

mindre riskabelt än en placering i jämförelseindexet OMX Nordic All-Share. Resultaten är i 

linje med Jegadeesh och Titmans (1993) och Rey och Schmids (2007) studier som även de visar 

låga betavärden för vinnarportföljerna.  

 

Samtliga portföljers betavärden fluktuerar över hela undersökningsperioden, vilket stämmer väl 

överens med den tidigare forskningen där Kothari och Shanken (1992) visar att beta varierar 

över tid. Förklaringen bakom varför beta varierar över tid i vår undersökning kan bero på att 

bolagens riskprofil och andra omvärldsförhållanden förändras med tiden. Ytterligare en 

förklaring kan vara att bolagen som utgör portföljerna varierar genom hela 

undersökningsperioden. Stora fluktuationer i portföljernas betavärden indikerar att det är mer 

riskfyllt att investera i en momentumstrategi än i marknadsportföljen. Resultatet är inte helt 

förvånande eftersom vinnar- och förlorarportföljerna består av sex tillgångar vardera vilket inte 

kan tolkas som en väldiversifierad portfölj. Dock kan samtliga 58 bolag i urvalet någon gång 

under undersökningsperioden utgöra en del av portföljerna. Därför blir resultatet gällande 

portföljernas betavärden relevant för studien. I likhet med Fama och French (1996) indikerar 

resultatet (se Tabell 6) att den överavkastning som momentumstrategierna genererar inte är en 

kompensation för ett större risktagande.  

 

Uppsatsen behandlar en förhållandevis kort tidsperiod och litet urval i jämförelse med tidigare 

forskning inom området. Exempelvis studerar Jegadeesh och Titman (1993) 

momentumstrategier över en period på 24 år och inkluderar samtliga noterade bolag på den 

amerikanska börsen. Även Rouwenhorst (1998) använder sig av ett större urval och fler 

observationer samtidigt som studien omfattar flera olika marknader.  Studiens statistiska tester 

kan påverkas av att vi undersöker en kortare tidsperiod vilket resulterar i ett färre antal 

observationer. En längre tidsperiod är egentligen att föredra men en undersökningsperiod på 

cirka sex år får anses rimlig, med hänsyn till att uppsatsen är på kandidatnivå. 
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5. Slutsats 
 

I avsnittet nedan presenteras slutsatser och reflektioner som nås utifrån undersökningens 
resultat. 
  

Avsaknaden av forskning på den nordiska marknaden och att den tidigare forskningen samt 

dess resultat börjat ifrågasättas är det som motiverar oss att testa om momentumstrategier kan 

generera överavkastning på den nordiska marknaden. Studien behandlar ett urval om 58 bolag 

och strategi 6/6/1 och 12/12/1 testas under tidsperioderna 2012-02-01-2017-11-01 respektive 

2012-02-01-2017-06-01. I undersökningen skapas två likaviktade momentumportföljer med 

innehavsperioder om sex respektive tolv månader. Respektive momentumportfölj består av sex 

vinnare och sex förlorare, och innehavet baseras på en rankning av tillgångarnas historiska 

prisutveckling. Rankningsperioderna för de två strategierna är sex respektive tolv månader. 

Efter varje innehavsperiod likvideras och omfördelas portföljerna. Genom regressionsanalys av 

marknadens och portföljernas avkastning mäter vi överavkastning, uttryckt i Jensens Alfa. 

Momentumstrategi 6/6/1 genererar en daglig genomsnittlig överavkastning om 0,06 procent, 

medan momentumstrategi 12/12/1 uppnår en överkastning om 0,04 procent (se Tabell 6). Ingen 

av momentumstrategiernas överavkastning kan statistiskt säkerställas.  

 

Däremot genererar vinnarportföljerna för de båda strategierna en statistiskt säkerställd 

överavkastning om 0,08 procent (6/6/1) och 0,10 procent (12/12/1). Vinnarportföljernas resultat 

motsäger EMH och visar att det går att uppnå en statistiskt säkerställd överavkastning genom 

att investera i historiska vinnare. Dock var syftet med uppsatsen att undersöka om 

momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska marknaden, vilket vårt 

resultat inte kan bekräfta. För att kunna dra generella slutsatser för populationen och fastställa 

att anomalier på marknaden existerar måste en viss signifikansnivå uppnås. I och med att 

momentumstratgierna inte genererar en statistiskt säkerställd överavkastning kan vi inte hävda 

att överavkastningen som momentumstrategierna genererar inte är slumpmässig. Resultatet gör 

att vi inte kan förkasta EMH trots att vinnarportföljernas överavkastning tyder på att den 

nordiska marknaden inte uppfyller kraven för effektivitet i dess svaga from enligt EMH. 

 

Likt Jegadeesh och Titmans (1993) studie observeras låga betavärden (se Tabell 6) för 

vinnarportföljerna. Vi kan med hjälp av dessa inte förklara den statistiskt säkerställda 

överavkastningen som vinnarportföljerna genererar. Resultatet är i linje med Fama och Frenchs 
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(1996) tidigare forskning som menar att CAPM brister i att förklara momentumstrategiers 

överavkastning när rankningsperioden är tolv månader eller mindre. Vi dock inte dra några 

generella slutsatser kring sambandet mellan momentumstrategiernas överavkastning och dess 

systematiska risk eftersom att enbart vinnarportföljerna uppnår en statistiskt säkerställd 

överavkastning.  Resultatet är dock intressant eftersom det ifrågasätter en av de fundamentala 

grundpelarna i finansiell teori.   

 

Resultatet från studien gäller för tidsperioden 2012-02-01-2017-11-01 och är begränsad till 58 

bolag och ger därför inte nödvändigtvis en representativ och korrekt bild för hela nordiska 

marknaden eller andra tidsperioder.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Den tidigare litteraturen lyfter fram vikten av att studera flera portföljstrukturer med olika 

ranknings- och innehavsperioder, se exempelvis   Jegadeesh och Titman (1993), Jegadeesh och 

Titman (1993) och Fabozzi et al. (2007). Hong och Stein (1999) menar att momentumeffekten 

är tydligare under korta perioder men allt svårare att identifiera över längre perioder. Eftersom 

vi testar momentumstrategier med innehavsperioder på två kvartal eller längre vore det därför 

intressant för framtida forskning att undersöka om momentumstrategier, med kortare 

ranknings- och innehavsperioder, kan generera överavkastning på den nordiska marknaden. 

Genom att testa kortare tidsperioder vore det även lämpligt för framtida forskning att ta hänsyn 

till transaktionskostnader eftersom kortare innehavsperioder innebär mer aktiv förvaltning och 

högre transaktionskostnader. Att den teknologiska utvecklingen bidragit till att 

transaktionskostnaderna minskat med åren gör det än mer intressant att undersöka dess effekt. 

Detta eftersom den tidigare forskningen behövt ta hänsyn till högre transaktionskostnader vilket 

reducerat momentumeffekten.  

 

Vidare vore det intressant att testa momentumstrategier på olika industrier eftersom den tidigare 

forskningen inte tar hänsyn till industrispecifika risker och momentum. Exempelvis har den 

svenska spelbolagindustrin haft en stark tillväxt under en lång period och var under 2017 

lönsam för åttonde året i följd (Svenska Dagbladet, 2017). Att jämföra momentumstrategiers 

effektivitet och försöka identifiera skillnader mellan de olika industrierna är något som vi inte 

sett i den tidigare litteraturen. 
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