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Sammanfattning 

Denna studie undersöker huruvida momentumstrategier applicerat på OMXS30 under perioden 

2004-01-01 till och med 2009-06-30 genererar riskjusterad överavkastning vid jämförelse med 

marknadsindexet OMXS All-share. Detta görs med en teoretisk grund i modern portföljteori, den 

effektiva marknadshypotesen samt CAPM. Momentumstrategierna prövas genom att 

inledningsvis rangordna de aktier som ingår i OMXS30 efter historisk avkastning under de 

föregående sex månaderna. Därefter sätts portföljer samman enligt en strategi innehållande tre 

aktier och en strategi innehållande tio aktier. Båda strategierna med en investeringshorisont på sex 

månader. Strategiernas resultat utvärderas sedan med Jensens Alfa och Treynorkvot. Slutligen 

testas om resultaten är statistiskt signifikanta med T-test. Resultaten av den genomförda studien 

visar att momentumstrategierna genererar statistiskt säkerställd riskjusterad överavkastning där 

strategi med tre aktier ger den högsta överavkastningen. Detta tyder på att den svenska 

aktiemarknaden inte uppfyller kraven för den svaga formen av marknadseffektivitet.  
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1. INLEDNING 

I denna studie undersöks om överavkastning är möjlig att uppnå på den svenska aktiemarknaden 

då momentumstrategier appliceras på aktieindexet Stockholm OMXS30. Detta görs genom att 

sätta samman portföljer bestående av 3 respektive 10 aktier vars prisutveckling varit relativt god 

historiskt. Enligt den elementära finansiella teorin om effektiva marknader ska det inte vara 

möjligt att konstant generera högre avkastning än vad marknaden gör, såvida strategin inte är mer 

riskfylld. På en aktiemarknad som uppfyller perfekt effektivitet ska aktiernas pris reflektera all 

relevant information och priset ska snabbt och korrekt reagera på ny information. Alla aktier är 

då korrekt prissatta och det finns inga under- eller övervärderade aktier (Fama 1970).  

Eugene Fama presenterade den effektiva marknadshypotesen 1970 och den har därefter varit 

mycket omtalad och debatterad. Ett flertal studier har sedan dess utförts och resultaten tycks 

tvetydiga huruvida marknader är effektiva och till vilken grad. Jegadeesh & Titman (1993) visade 

hur överavkastning kunde uppnås på den amerikanska aktiemarknaden med hjälp av att studera 

tidigare prisrörelser, vilket strider mot Famas teori. Deras strategi innebar att studera historisk 

aktieavkastning för att sedan investera i de aktier som visat högst avkastning under den studerade 

perioden, så kallat momentum. Strategin visade på en statistiskt säkerställd riskjusterad 

överavkastning mot jämförbart index.  

Indexet OMXS30 innefattar de 30 mest omsatta aktierna noterade på Stockholmsbörsen, vilka 

enligt teorin får anses reflektera de mest effektiva och likvida aktierna på den svenska 

aktiemarknaden. Så vitt känt, har den strategi som används i denna studie inte tidigare utförligt 

undersökts på den svenska aktiemarknaden vilket gör denna studie intressant. Denna 

undersökning ämnar därmed bidra till att bredda kunskapen om den svenska aktiemarknadens 

effektivitet.              

 

1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida momentumstrategier baserade på aktier omfattade 

av indexet Stockholm OMX 30 genererar överavkastning. 
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2. TEORI 

Den moderna portföljteorin (MPT) utvecklades redan på 1950-talet av Harry M. Markowitz. 

Målet i MPT är att försöka maximera avkastning med avseende på risk då olika typer av tillgångar, 

såsom aktier, skiljer sig från varandra vad gäller avkastning och risk. Genom att kombinera dessa 

uppnås en portfölj som uppvisar högre förväntad avkastning och lägre risk än de enskilda 

aktierna. För detta ändamål betraktas avkastning som en slumpmässig normalfördelad variabel 

och mäts som medelavkastning hos tillgången. Risk mäts med standardavvikelse hos den 

specifika aktien. Genom detta tillvägagångssätt uppnås diversifiering, vilket är en av 

grundstenarna i MPT. Sedan Markowitz först presenterade MPT har det lett till många nya teorier 

och de befintliga har utvecklats vidare.(Hubbard, 2007, s.92)  

 

2.1 Tidigare studier 

De Bondt & Thaler (1985) studerade marknadens effektivitet genom att undersöka hur 

investerare överreagerade till ny och oväntad information. De använde sig av månatlig avkastning 

från New York Stock Exchange (NYSE) under perioden januari 1926 till december 1982. 

Portföljer bestående av tidigare vinnaraktier såldes och tidigare förloraraktier köptes. Resultatet 

visade stöd för att marknaden inte var effektiv i dess svagaste form. 36 månader efter 

portföljernas bildande hade portföljen med tidigare förlorare genererat 25%  högre avkastning i 

jämförelse med portföljen med vinnare vilket de ansåg ge stöd åt att investerare överreagerade på 

ny och oväntad information. 

Jegadeesh (1990) visade på förutsägbarheten i aktiepriser genom att studera prisutveckling på den 

amerikanska aktiemarknaden under perioden 1934-1987. Jegadeesh formade portföljer efter de 

studerade aktiernas månatliga avkastning där den högsta decentilen av de bäst avkastande aktierna 

köptes. Resultaten visade en signifikant negativ avkastning för den första månaden i 

investeringsperioden, så kallad Contrarian1. Studien visade också en signifikant överavkastning för 

                                                 

1 Se 2.3.2 Contrarian 
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längre investeringsperioder där en investeringsperiod av tolv månader uppvisade den högsta 

överavkastningen. Jegadeesh fann även stöd för så kallad ”January effect”2.  

Jegadeesh & Titman (1993) formade i en liknande studie en investeringsstrategi där tidigare 

vinnare köptes och tidigare förlorare såldes för att skapa en portfölj utan initial investering. 

Studien genomfördes på aktier noterade på NYSE och American Stock Exchange (AMEX) 

mellan 1965 och 1989. Momentumstrategin visade signifikant överavkastning i jämförelse med 

motsvarande index. Den strategin som uppvisade den mest signifikanta överavkastningen byggde 

på sex månaders formationsperiod och sex månaders investeringsperiod. De fann även att vid en 

investeringsperiod överstigande tolv månader minskade överavkastningen. Även i en senare 

studie från 2001 fann de liknande resultat på den amerikanska aktiemarknaden.   

Chan, Jegadeesh och Lakonishok (1996) studerade hur förutsägbarheten från tidigare avkastning 

till framtida avkastning kan förklaras med investerares underreaktion till ny eller oväntad 

information. Aktierna som studerades var listade på NYSE, AMEX eller NASDAQ under 

perioden 1977 till 1993. Vinnaraktier köptes och förloraraktier såldes. Utfallet blev att de kunde 

uppvisa överavkastning vid en medellång investeringshorisont av sex till tolv månader. De 

presenterade en ny alternativ förklaring till momentum, vilken härrör till att investerare gradvis 

reagerar på ny information. De fann inte några belägg för att momentumeffekten enbart kunde 

förklaras med hjälp av företagsstorlek, så kallad ”Small-firm effect”3.    

Conrad, Gultekin & Kaul (1997) undersökte lönsamheten i momentumstrategier med kort 

investeringshorisont med hänsyn till bid/ask-marginal och transaktionskostnader. Studien 

genomfördes genom att studera veckovis avkastning från aktier noterade på NASDAQ 1985 till 

1989 och aktier noterade på NYSE och AMEX 1990-1991. De visade att nästan all lönsamhet 

försvann när de tog hänsyn till bid/ask-marginal4. Vidare fann de att all eventuell kvarvarande 

lönsamhet försvann när de tog hänsyn till transaktionskostnader som uppstod vid köp och 

avyttring av portföljtillgångar.  

 

                                                 

2 Se 2.2 Effektiva marknadshypotesen 

3 Se 2.2 Effektiva marknadshypotesen 

4 Bid/ask är den marginal som uppstår mellan det faktiska köp- och säljpriset. Med transaktionskostnader avses de 
avgifter som uppstår vid genomförandet av en transaktion, även kallat courtage. 
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2.2 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970) har sin bas i att marknadens alla aktörer har 

rationella förväntningar vad gäller prissättning av finansiella tillgångar. Enligt teorin antas att 

marknaden är informationseffektiv och att all tillgänglig information diskonteras i värdet på en 

finansiell tillgång. Priset på den finansiella tillgången blir då dess fundamentala värde och 

representerar den kollektiva prisuppfattningen hos marknadens aktörer. Vidare ska priset på den 

finansiella tillgången endast förändras vid ny eller oväntad information. Då ny eller oväntad 

information når marknadens aktörer ska priset direkt och korrekt diskonteras efter den nya 

informationen. Enligt teorin är det omöjligt att förutspå framtida prisförändringar med känd 

information då förändringar i tillgångens pris enbart kan ske på grund av information som inte är 

allmän. I sin förlängning innebär det att det är omöjligt att nå en högre avkastning än marknaden 

med en portfölj av samma risk som marknaden.  

Enligt Fama (1970) finns det tre former av marknadseffektivitet. Skillnaden relaterar till typen av 

information som är reflekterad i priset. Om teorin om semi-stark effektivitet håller, så håller även 

svag effektivitet, likaså, om marknaden uppvisar stark effektivitet så uppvisar den även svag och 

semi-stark effektivitet.  

Svag effektivitet: Dagens pris reflekterar all information om tillgångens tidigare 

prisrörelser. Alla förändringar i pris är oberoende av tidigare prisförändringar. Det 

innebär då att det är omöjligt att förutspå framtida prisrörelser genom att enbart studera 

historiska prisförändringar.  

 

Semi-stark effektivitet: När marknaden uppvisar semi-stark effektivitet innebär det även 

att all offentlig information är reflekterad i marknadens prissättning.  Det blir således 

omöjligt att uppnå överavkastning med material såsom årsredovisningar, offentliga 

rapporter och analyser. Varken fundamental- eller teknisk analys kan generera någon 

riskjusterad överavkastning.  

 

Stark effektivitet: Då marknaden karaktäriseras av stark effektivitet är det även omöjligt 

att uppnå överavkastning med icke officiell information, så kallad insiderinformation, 

eftersom all offentlig och icke publik information anses vara reflekterad i tillgångspriset.    

Den effektiva marknadshypotesen är fundamental inom finansiell teori samt vida studerad och 

debatterad. Det har presenterats studier som visar att modellen inte håller ens i den 
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grundläggande formen, svag effektivitet. Dessa anomalier dokumenteras bland annat i två kända 

fenomen, the ”January effect” och ”The Small-firm effect” enligt Hubbard (2007, s.217). Resultat 

från flertalet studier visar att månaden januari genererar högre avkastning än andra månader vilket 

skulle betyda att prisrörelser kan följa ett mönster. Detta är inte i linje med modellens svagaste 

form, då det enligt denna inte ska gå att förutspå prisrörelser. ”The Small-firm effect” 

presenterades av Lustig & Leinbach (1983). Teorin innebär att aktier i mindre företag ska uppvisa 

högre avkastning än aktier i större företag vilket då skulle strida mot svag effektivitet då det ses 

som predicerbart. En möjlig förklaring till detta anses vara att aktier i mindre företag är mindre 

omsatta och kan därför vara felprissatta på grund av bristande likviditet. Om motsatsen råder 

betyder det att större företag där aktierna är mer omsatta uppvisar en högre marknadseffektivitet 

än mindre företag.  

Det finns också studier som konstaterar att flera finansiella marknader uppvisar semi-stark 

effektivitet, det vill säga att det inte går att förutspå framtida prisrörelser med hjälp av tidigare 

prisrörelser eller genom att studera allmän information. Ett bevis för detta är att aktivt förvaltade 

aktiefonder regelbundet uppvisar sämre avkastningen än jämförbara index enligt Ross, 

Westerfield & Jaffe (2005, s 363). Om marknaden inte uppvisar denna semi-starka effektivitet ska 

professionella fondförvaltare genom att studera offentlig information konsekvent avkasta mer än 

jämförbart index. Detta fenomen beskriver också Jensen (1968) då han undersökte avkastningen 

för aktivt förvaltade aktiefonder under perioden 1945-1964. I den effektiva marknadshypotesens 

starkaste form innebär det att insiderhandel inte ska leda till överavkastning. Dock finns det flera 

studier som motbevisar detta och istället visar att insiderhandel genererar överavkastning. Detta 

tyder på att marknaden inte uppvisar stark effektivitet enligt Ross, Westerfield & Jordan (2007, s. 

426). Trots kritiken är modellen vida använd för att förklara finansiella tillgångars avkastning, 

både inom vetenskap och inom den finansiella världen (Hubbard, 2007, s.217). 

 

2.3 Momentumstrategi 

Momentum är en investeringsstrategi som bygger på att utnyttja rådande pristrender vilka 

investeraren tror kommer att fortsätta alternativt avbrytas inom en viss tidsperiod. Det ger då 

investeraren möjlighet att studera tidigare prisinformation för att finna investeringsmöjligheter 

som ger upphov till onormal avkastning i framtiden. Denna strategi har presenterats av bland 

annat Jegadeesh & Titman (1993).  
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2.3.1 Ordinär momentum 

Det finns flera varianter av ordinär momentumstrategi vilka bland annat används av Chan et al. 

(1996). Den grundläggande strategin innebär att studera historisk avkastning för att identifiera de 

tillgångar vars avkastning varit överlägsen, så kallade vinnare, för att sätta samman en portfölj 

som sedan hålls under en viss investeringshorisont. Anhängare av denna teori tror att marknaden 

inte effektivt reagerar på ny information varför en påbörjad trend sannolikt fortsätter i framtiden 

då information diskonteras fullt ut. En annan form av denna strategi är den så kallade 

nollsummestrategin där tidigare vinnare köps och tidigare förlorare säljs så att 

investeringskostnaden effektivt blir noll då den långa och korta positionen tar ut varandra 

(Jegadeesh & Titman 1993). 

2.3.2 Contrarian   

Contrarian momentumstrategi är mycket lik ordinär momentumstrategi men skiljer sig åt 

teoretiskt. Teorin bakom denna strategi är att marknaden överreagerar på information varför en 

upprättad pristrend förväntas vända istället för att fortsätta i samma riktning. Denna teori 

studerades av De Bondt & Thaler (1985) som fann att aktier som genererat underavkastning tre 

till fem år tidigare blev framtidens vinnare för en investeringshorisont på mellan tre till fem år 

framåt i tiden. Jegadeesh (1990) fann liknande resultat genom att studera aktiers avkastning en 

vecka till en månad tidigare och använde sedan en investeringshorisont på en månad. Denna teori 

går även att kombinera med nollsummestrategin. 

 

2.4 Capital Asset Pricing Model 

The Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en modell för att teoretiskt prissätta en tillgång eller 

en portfölj av tillgångar. Modellen visar hur den teoretiskt förväntade avkastningen av en tillgång 

kan härledas från den förväntade avkastningen av en marknadsportfölj. CAPM har sitt ursprung i 

Harry M. Markowitz teorier om modern portföljteori och sin bas i sambandet mellan risk och 

avkastning (Hubbard, 2007, s. 92).  

I CAPM används beta (�) för att identifiera marknadsrisk, även kallad systematisk risk. Beta visar 
korrelationen mellan en tillgångs avkastning och avkastningen för en finansiell marknad eller 

index. Beta estimeras genom regressionsanalys av avkastning mot jämförande marknad eller 

index. Ett beta av 1 visar på perfekt korrelation med jämförande marknad. Negativt beta ger en 
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negativ korrelation medan ett positivt beta ger en positiv korrelation. Ett hypotetiskt beta av 1,5 

ger då en utväxling på 1,5 mot jämförande marknad. Det vill säga, om marknaden avkastar 10 % 

kommer den individuella tillgången med beta 1,5 att avkasta 15 % enligt teorin. Detta innebär att 

ju högre beta, desto högre potentiell avkastning och risk. Beta definieras av följande formel:  

�� �
������	 �
�

�
  

där �� är avkastning för tillgång i, �
 är den jämförande marknadens avkastning, ������	 �
� är 
kovariansen mellan avkastningarna och �
  är variansen för den jämförande marknadens 
avkastning. (Ross et al. 2007, s. 417-421) 

Enligt Ross et al. (2007, s. 426) består CAPM av tre delar. Tidsvärdet från att avvara pengar, det 

vill säga avkastningen från en teoretisk riskfri tillgång, mäts med den riskfria räntan, ��. Den 

andra beståndsdelen är avkastning från att bära den genomsnittliga systematiska risken, 

marknadsrisk, som inte går att diversifiera bort. Den systematiska risken mäts med marknadens 

riskpremium, ����
� � ���. Den tredje beståndsdelen består av storleken på tillgångens 
systematiska risk, vilken mäts med dess betavärde, �. Sambandet mellan förväntad avkastning för 
en tillgång, ������, och den förväntade avkastningen för marknadsportföljen, �
, kan då 

uttryckas med CAPM enligt: 

������ � �� � ����
� � �����  

där �������är tillgång �s förväntade avkastning, ��  den riskfria räntan, ���
� den förväntade 
avkastningen för marknadsportföljen, ����
� � ��� marknadens riskpremium och �� tillgång � s 
systematiska risk. 

Utifrån detta kan utläsas att skillnaden i förväntad avkastning mellan två tillgångar, allt annat lika, 

bestäms av storleken på tillgångens βi (beta), det vill säga hur mycket odiversifierbar marknadsrisk 

tillgången bär. Modellen visar därmed sambandet mellan risk och förväntad avkastning (Hubbard, 

2007, s.95).  

CAPM har vida debatterats ända sedan den presenterades. Black, Jensen & Scholes (1972) 

presenterade en artikel där de studerade relationen mellan beta och aktiers avkastning. De fann 

ett linjärt samband mellan beta och avkastning vilket de tolkade som stöd för CAPM. Även Fama 
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& MacBeth (1974) fann stöd för CAPM då de studerade relationen mellan aktiers tidigare 

betavärden och framtida avkastning. Det finns även tydlig kritik mot CAPM. Richard Roll (1977) 

riktade kritik mot den tidigare forskningen i en artikelserie om tre delar, ”A critique of the asset 

pricing theory's”. Enligt den ursprungliga teorin om CAPM avsågs marknadsportföljen innehålla 

allt som kan ses som en tillgång, till exempel: aktier, obligationer, konst, fastigheter och även 

humankapital. Roll kritiserade modellen för att inte vara empirisk testbar då marknadsportföljen 

är svår eller nästintill omöjlig att praktiskt återskapa. Då Black et al. (1972) och Fama & McBeth 

(1974) studerade CAPM substituerade de marknadsportföljen med ett brett aktieindex för att 

kringgå problematiken med att praktiskt återskapa marknadsportföljen. Detta ansåg Roll vara 

fundamentalt fel då modellen förutsätter en riktig marknadsportfölj. Trots denna kritik är det idag 

brukligt att använda ett brett aktieindex som substitut för marknadsportföljen. Modellen är idag 

vida använd och ses som en av de fundamentala teorierna inom finansiell vetenskap (Hubbard, 

2007, s.95).  

 

2.5 Utvärderingsmått 

För att utvärdera och rangordna tillgångar utifrån avkastning kontra risk finns ett antal mått att 

använda. I denna undersökning används Treynorkvot samt Jensens Alfa för att utvärdera 

portföljstrategiernas resultat i jämförelse med ett marknadsindex och strategierna emellan, i likhet 

med tidigare forskning inom ämnet. Detta för att även möjliggöra jämförelser med tidigare 

studier. 

Jensens alfa, vilket bygger på CAPM, mäter en tillgångs onormala avkastning vilket enligt 

Jacobsen (1988) beskrivs som tillgångens faktiska avkastnings avvikelse från den förväntade 

avkastningen. Denna fås genom att applicera CAPM. Alfa anger i procent vilken onormal 

avkastning tillgången haft under en given period och definieras enligt följande: 

�� � �� � ��� � ����
 � ���� 
 

där �� är tillgången �s avkastning efter justering för den systematiska risken med hjälp av CAPM, 
�� tillgångens eller portföljens avkastning, �� den riskfria räntan, �� portföljens systematiska risk 
och �
 marknadsportföljens avkastning. Till skillnad från Treynorkvot där kvoten måste 

jämföras med en kvot från till exempel ett marknadsindex eller andra tillgångar, visar ett positivt 

alfavärde på att tillgången haft en högre riskjusterad avkastning under den givna perioden. 
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Då riskjusterad avkastning beräknas med Treynormåttet används i likhet med Jensens alfa 

portföljens betavärde som mått på systematisk risk. Treynorkvot definieras enligt Haugen (2001, 

s 279) som:  

� � �� � ��
��  

där �� är tillgångens avkastning under perioden, �� portföljens betavärde och �� den riskfria 

räntan. 

 

2.6 T-test  

I denna studie används Students t-test för att utvärdera om momentumportföljernas eventuella 

överavkastning är statistiskt signifikant. Detta ger en uppfattning huruvida strategierna i praktiken 

är användbara. Enligt Gujarati (2004, s. 133) utförs T-testet enligt: 

�� � �
�� !"

� #�$%	& 

där X är den uppmätta variabelns medelvärde, � medelvärde, �� variabelns standardavvikelse, " 
antalet frihetsgrader och � testets signifikansvärde. I denna studie är avsikten att testa om 
momentumstrategierna ger överavkastning, varför samtliga test är ensidiga och nollhypotesen 

förkastas då till förmån för den alternativahypotesen om # ' #�$%	&. T-test möjliggör mätning av 
signifikans på olika nivåer där 95% -nivån får anses vara den vanligast förekommande. Då detta 

test används i studien antas implicit den mätta variabeln vara normalfördelad med medelvärdet � 
och variansen �. T-test används även i tidigare nämnda studier vilket underlättar jämförelser 

studierna emellan.  
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3. METOD 

Den metod och teori som används i denna empiriska undersökning, huruvida 

momentumstrategier fungerar på den svenska aktiemarknaden följer de teorier och metoder som 

använts i tidigare forskning. I denna studie appliceras portföljstrategierna på företag listade på 

Stockholm OMX30, vilket består av de 30 högst omsatta aktierna på Stockholmsbörsen enligt 

OMX Group (2007)5, och därmed fullt investerbara i praktiken. Momentum definieras här i likhet 

med Chan, Jegadeesh och Lakonishok (1996) som den eller de tillgångar som under det senaste 

halvåret haft högst procentuell avkastning. Vidare, enligt Chan et al. (1996) och Moskowitz & 

Grinblatt (1999), definieras tillgångarnas avkastning under 6-månadersperioderna enligt: 

�( �
)(*� � )(

)(  

 

där �( är avkastning för perioden # och ) är tillgångens pris. Tillgångarna rangordnas sedan efter 
avkastning under urvalsperioden. Urvalet kommer enbart att göras med prisutveckling som bas. 

Det innebär att urvalsmått såsom företagsstorlek och direktavkastning kommer att negligeras i 

linje med tidigare studier av Jegadeesh & Titman (1993) och Moskowitz & Grinblatt (1999). 

Rangordningen av aktierna sker i decentiler, det vill säga percentiler om 10 procent. För att 

undersöka hur strategiernas resultat påverkas av proportionen av momentumaktier som används 

vid formationen av portföljer testas två strategier. Dels testas en strategi där enbart den högsta 

decentilen, det vill säga tre aktier, används i likhet med Jegadeesh & Titman (1993), dels en 

strategi där de tio bäst avkastande aktierna används. Strategierna benämns i fortsättningen Topp 

3 och Topp 10. De aktierna med högst avkastning under perioden sammansätts sedan till en 

portfölj med en investeringshorisont på sex månader i likhet med Chan et al. (1996) och 

Jegadeesh & Titman (1993). Detta upprepas sedan med en månads mellanrum, det vill säga en ny 

portfölj bestående av den senare sex-månadersperiodens högst avkastande aktier sätts samman 

för att använda så mycket information som möjligt istället för att enbart göra en portfölj per sex 

månader. Risken för snedvridna resultat minimeras också på det sättet då studiens startpunkt hela 

tiden förändras och därmed påverkar resultatet obefintligt. De högst avkastande aktierna 

likafördelas initialt i portföljerna såsom i Chan et al. (1996), Jegadeesh & Titman (1993)  samt 

Moskowitz & Grinblatt (1999). Effekten av detta blir att portföljstrategin baseras på data fram till 

och med startdatum, för att sedan inte ta hänsyn till momentumeffekt alls under 

                                                 

5 Se 3.2 Data för mer information 
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investeringsperioden. Vidare ignoreras den proportionella förändringen som sker under 

investeringshorisonten mellan aktierna.  Portföljvikter tillåts alltså variera under hela perioden och 

effekten blir att den aktie som efter den initiala portföljsammansättingen har bäst prisutveckling, 

momentum, också får en större proportion i förhållande till hela portföljen. Detta är dock inte 

relevant i denna studie då vi beräknar momentumportföljens avkastning efter de initiala 

portföljvikterna i likhet med ovan nämnda studier.  

Kritik har riktats mot det här sättet att konstruera portföljer då det direkt skulle diskvalificera en 

av grundpelarna i den effektiva marknadsteorin. Enligt den effektiva marknadsteorin reflekterar 

aktiepriset all tillgänglig information. Om då urval görs efter en tolv-månaders kalenderperiod så 

kommer det inte att spegla företagets prestation under just de tolv månaderna, då publik 

information oftast är eftersläpande cirka ett kvartal. Information om det sista kvartalet samt 

årsbokslut presenteras inte förrän urvalsåret är över och urvalet sker inte på den faktiska 

prestationen för företaget under det berörda urvalsåret. (Haugen, 2001, s.584).  Detta minimeras 

med rullande portföljsammansättningar. Vidare används enbart prisutveckling som urvalsmått till 

skillnad från exempelvis tillväxt i utdelning vilket även det bidrar till att minska effekten av denna 

problematik.    

Momentumstrategiernas resultat utvärderas sedan genom att undersöka den riskjusterade 

avkastningen i förhållande till marknadsindex. Eftersom urvalet sker från Stockholm OMX30 

används Stockholm OMX All-share6 (OMXS All-share) som marknadsindex. Detta görs för att 

motverka mätfel som kan uppstå då olika index används i samma studie. När OMX All-share 

används som marknadsindex uppfyller det inte den ursprungliga CAPM-teorin eftersom 

marknadsportföljen enligt denna ska innefatta allt som kan ses som en investeringstillgång. Det är 

dock inte praktiskt möjligt att återskapa denna marknadsportfölj varför ett brett aktieindex 

används som marknadsportfölj vilket får ses som praxis vid användande av CAPM och i likhet 

med studier utförda av Black et al. (1972) och Fama & MacBeth (1974). Vid utvärderingen av 

portföljerna används Treynorkvot för att rangordna portföljerna mellan varandra och 

marknadsportföljen samt Jensens alfa för att beräkna onormal avkastning i likhet med tidigare 

nämnda studier7. Utvärderingen tar varken transaktionskostnader eller skatteeffekter i beaktan i 

                                                 

6 OMX All-share (OMXS) innefattar alla aktier noterade på Stockholmsbörsen.  Se 3.2 Data för mer information. 

7 Se 2.5 Utvärderingsmått för närmare beskrivning. 
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likhet med tidigare studier vilket kan snedvrida resultatet8. Vid utvärdering beräknas portföljernas 

avkastning enligt: 

 

�+ � ,
"-��

�

�.%
 

 

där �+är portföljens avkasting under perioden och �� aktie �s avkastning. Vidare beräknas 
aktiernas betavärde, det vill säga dess systematiska risk, för Treynorkvoten och Jensens alfa. 

Momentumportföljernas beta beräknas sedan enligt: 

 

�+ ��
,
"-���

�

�.%
 

 

där �+ är portföljens betavärde och �� aktie �s betavärde. Efter att momentumportföljernas och 
marknadens Treynorkvot samt Jensens Alfa beräknats jämförs resultatet för att se om 

momentumstrategier på Stockholm OMXS30 ger portföljer som rangordnas högre än marknaden 

respektive genererar överavkastning under studiens tidsperiod. Slutligen testas resultaten med 

hjälp av t-testet för att se om eventuella överavkastningar enligt Jensens alfa även är statistiskt 

signifikanta och därmed användbara i praktiken. T-testen utförs med hypoteserna: 

 

/01��+ � 2	/%1 �+ ' 2 
 

där /0 är nollhypotesen,�/% den alternativa hypotesen och �+ momentumportföljens alfavärde. 

Om t-statistikan överstiger det kritiska värdet förkastas nollhypotesen till förmån för den 

alternativa och portföljens onormala avkastning anses vara statistiskt signifikant. T-testets 

användbarhet i praktiken vad gäller överavkastning kan dock ifrågasättas då förutsättningen är att 

variabeln som testas följer en t-fördelning, vilken vid stora stickprov kan approximeras med 

normalfördelning enligt Newbold et al. (2007, s.348). Detta betyder i förlängningen att 

avkastningen på de aktier som ingår i momentumportföljerna bör vara normalfördelade, vilket är 

ett antagande i linje med den moderna portföljteorin.  

                                                 

8 Se 3.2 Data. 
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3.1 Data 

För att undersöka huruvida momentumstrategier fungerar på den svenska aktiemarknaden 

används data från aktier som ingår i Stockholm OMX30 (OMXS30), vilket är ett kapitalviktat 

index. I indexet listas de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen vilket garanterar hög 

likviditet (OMX Group 2007). Detta gör att portföljstrategierna i studien lätt går att imitera i 

praktiken. Vidare bidrar det till att minska transaktionskostnaderna i form av den så kallade 

bid/ask-marginalen som uppstår vid formationen av portföljerna. Enligt Conrad, Gultekin & 

Kaul (1997) minskar momentumstrategiernas överavkastning med mer än 50 procent för små- 

och illikvida företag då hänsyn tas till bid/ask-marginal. Vidare menar de dock att den 

kvarvarande överavkastningen försvinner redan vid små tillägg för andra transaktionskostnader, 

vilka inte tas hänsyn till i denna studie.  

De aktier som ingår i studien är de som per 2009-09-25 var listade på Stockholm OMX30. 

Datasetet består av dagliga stängningskurser från 2004-01-01 till och med 2009-06-30 för samtliga 

företag undantaget 4 aktier för vilka tidsperioden varierar då de introducerats på 

Stockholmbörsen efter studiens startdatum9. De aktier med kortare tidsperiod tas med i studien 

efterhand de finns tillgängliga att investera i. Enligt OMX Group (2007) revideras indexet varje 

halvår vilket gör att aktier tillkommer och försvinner ur indexet över tid. De har dock en 

tröghetsregel vilken i praktiken minskar antalet förändringar i indexet. Detta påverkar resultatet 

av denna studie då det är möjligt att aktier som enligt studiens metodik bör ha ingått (ej ingått) i 

portföljerna under perioden inte ingår (ingår).  

Då OMXS30 revideras varje halvår finns en risk för så kallad survivorship bias. Det innebär att 

urvalet blir skevt och inte speglar den riktiga prestationen då underpresterande aktier faller ur 

indexet enligt Haugen (2001, s.249, 305). Det är av marginell betydelse för denna studie då enbart 

vinnaraktier samt de aktier som innefattas av OMXS30 per den 31/6-2009 ingår i strategierna. 

Survivorship bias minimeras också eftersom indexet OMXS30 inte används som jämförande 

index.       

För att utvärdera momentumstrategierna riskjusteras portföljavkastningarna dels med 

Treynorkvot, dels med Jensens Alfa och jämförs med avkastningen från ett marknadsindex. Då 

portföljerna enbart består av aktier noterade på Stockholmsbörsen används Stockholm OMX All-

                                                 

9 Se appendix för lista med innefattade företag. 
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share (OMXS) som marknadsindex. Indexet består av alla aktier listade på Stockholmbörsen. 

Samtlig data är hämtade från Bloomberg den 27 september 2009.  

Vidare används vid utvärderingen svenska statsskuldsväxlar med en månads löptid som riskfri 

ränta, vilket motsvarar amerikanska T-bills som används av bland annat Jegadeesh & Titman 

(1993). Dagsdata uttryckt i ränta på årsbasis för hela undersökningsperioden, det vill säga 2004-

01-01 till och med 2009-06-30 hämtades från Sveriges Riksbank10. Då studien genomförs genom 

att rangordna aktier efter deras avkastning under en period om sex månader, för att sedan hålla 

investeringen under efterföljande sex-månadersperiod, används effektivt det geometriska 

medelvärdet av statsskuldväxlarna med en månads löptid som riskfri ränta under 

investeringsperioden. 

 

  

                                                 

10 www.riksbank.se 2009-09-27 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Denna studie utgår från tidigare undersökningar och forskning inom området 

momentuminvesteringsstrategier. I flertalet tidigare studier används en nollsummestrategi där 

tidigare vinnare köps och förlorare säljs så att investeringskostnaden summeras till noll. Denna 

studie skiljer sig från dessa då endast avkastningen från tidigare vinnaraktier innefattas och 

därmed bortser studien från tidigare förloraraktier. Av den anledningen kommer resultaten nedan 

endast att jämföras med tillämpbara delar i den tidigare forskningen.   

 

4.1 Momentumstrategi Topp 3 

Den första portföljstrategin som undersöks och testas består av de tre bäst avkastande aktierna ur 

Stockholm OMXS30, det vill säga den första decentilen, under den föregående sex-

månadersperioden. Portföljen sammansätts genom att de tre aktierna likaviktas, varefter 

investeringen hålls i ytterligare sex månader. I tabell 4.1 nedan redogörs för utfallet av Topp 3- 

strategin redovisat som sex-månadersdata. 

Tabell 4.1 Momentumstrategi Topp 3   

Medel Min Max 

Portföljavkastning 8,10% -57,94% 67,43% 

Beta Portfölj  0,98 0,39 1,64 

Marknadsavkastning 2,18% -39,21% 31,14% 

Riskfri ränta 1,31% 0,26% 2,09% 

Jensens Alfa 6,62% -18,40% 60,79% 

Treynor Portfölj 0,09 -0,47 0,68 

Treynor Marknad 0,01 -0,41 0,31 

Andel portföljer med positivt Alfa 58% 

T-Statistika 3,058 

P-Värde 0,002     
 

Portföljvärden från perioden 2004-01-01 till och med 2009-06-31. Totalt 55 portföljer utfört på aktier innefattade av 
indexet OMXS30. Alla mått avser en investeringsperiod på sex månader. Marknadsmått från OMXS All-share. T-
Statistika samt P-Värde avser medelvärde för Jensens Alfa och 95% signifikansnivå. 

I resultaten för Momentum Topp 3 går det att utläsa att medelvärdet för portföljavkastningen är 

markant högre än medelvärdet för marknadsavkastningen under perioden. Dock är spridningen 

för portföljvärden högre än för marknaden som helhet. Portföljavkastningen varierar från 

minimum -57,94% till maximum 67,43%, att jämföra med marknaden som varierar mellan  
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-39,21% till 31,14%. Detta kan tolkas som att Topp 3-portföljen uppvisar en volatil utveckling 

vilket också speglas strategins betavärden. Betavärdena för Topp 3-portföljen varierar kraftigt 

från minsta värde 0,39 till största värde 1,64. Noterbart är att det genomsnittliga betavärdet, det 

vill säga momentumstrategins beta, ligger mycket nära marknadsportföljens betavärde 1,0. Vid 

mätning av strategins eventuella överavkastning med Jensens Alfa uppvisar det ett 

anmärkningsvärt högt Alfa, 6,62%, vilket tyder på att portföljstrategin genererar en signifikant 

överavkastning vilket också t-statistikan och p-värdet påvisar. Strategi Topp 3 ger portföljer med 

positivt alfavärde i 58% av fallen.  

Strategins Treynorkvot i jämförelse med marknadens kvot indikerar också att strategin ger en 

högre riskjusterad avkastning än marknaden. Gemensamt i jämförelse mellan portföljstrategin 

Topp 3 och marknaden är att samtliga värden för strategin varierar i större utsträckning vilket är 

tydligt från minimum- och maximumvärden. Detta betyder i praktiken att portföljstrategin 

genererar en mer riskfylld placering än investeringar i marknadsportföljen. Detta är dock naturligt 

då portföljen endast består av tre aktier vilket inte kan anses vara en väldiversifierad portfölj, 

varför utvärdering med betavärde kan ifrågasättas. Följs dock strategin under hela studieperioden, 

det vill säga en ny momentumportfölj sätts samman varje månad med en investeringshorisont på 

sex månader, kan det i teorin generera en momentumstrategi innehållande 18 olika aktier från 

OMXS 30. Detta kan då ses som en mer väldiversifierad portfölj. Utvärdering med betavärde blir 

därför mer relevant för studien. 
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4.2 Momentumstrategi Topp 10 

Den andra portföljstrategin som undersöks består av de tio bäst avkastande aktierna ur OMXS 30 

under den föregående sex-månadersperioden. Precis som i föregående strategi är 

investeringshorisonten sex månader. I tabell 4.2 nedan redogörs för utfallet av Momentum Topp 

10 redovisat över en sex-månadersperiod. 

Tabell 4.2 Momentumstrategi Topp 10   

Medel Min Max 

Portföljavkastning 7,69% -44,01% 72,48% 

Beta Portfölj  1,02 0,75 1,33 

Marknadsavkastning 2,18% -39,21% 31,14% 

Riskfri ränta 1,31% 0,26% 2,09% 

Jensens Alfa 5,95% -8,08% 46,44% 

Treynor Portfölj 0,07 -0,18 0,61 

Treynor Marknad 0,01 -0,41 0,31 

Andel portföljer med positivt alfa 76% 

T-Statistika 5,059 

P-Värde 0,000     
Portföljvärden från perioden 2004-01-01 till och med 2009-06-31. Totalt 55 portföljer utfört på aktier innefattade av 
indexet OMXS30. Alla mått avser en investeringsperiod på sex månader. Marknadsmått från OMXS All-share. T-
Statistika samt P-Värde avser medelvärde för Jensens Alfa och 95% signifikansnivå. 
 

Topp 10-strategin uppvisar även den överavkastning med genomsnittligt Alfa av 5,95%. 

Överavkastningen är statistiskt säkerställd med t-test där t-statistika och p-värde visar på 

signifikant resultat. Topp 10-strategin ger positiv överavkastning i 76% av de portföljer som 

skapas vilket får anses vara högt. Portföljavkastningen varierar från minimum -44,01% till 

maximum 72,48% och genomsnittlig avkastning för strategin är markant högre än 

marknadsavkastningen under studieperioden. Portföljens Treynorkvot i förhållande till 

marknadsportföljens kvot tyder också på att momentumstrategin varit ett bättre 

investeringsobjekt under denna period då den riskjusterade avkastningen är högre. Detta tycks 

bero på att strategins genomsnittliga betavärde under perioden är mycket likt 

marknadsportföljens betavärde av ett (1). Detta trots att momentumportföljen enbart innehåller 

10 aktier ur OMXS30. Portföljens betavärde varierar från minimum 0,75 till maximum 1,33, 

vilket är en anmärkningsvärd låg variation då Topp 10-strategin endast omfattar 10 aktier. Följs 

dock momentumstrategin under hela studieperioden skapar den sex unika momentumportföljer 

innehållande tio aktier vardera under varje investeringsperiod, undantaget den första 6-

månadersperioden, vilket betyder att strategin teoretiskt kan innehålla samtliga aktier innefattade 
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av OMXS30 under delar av perioden. Av den anledningen går det med fördel att argumentera för 

att momentumstrategin Topp 10 ger en väldiversifierad portfölj.  

 

4.3 Sammanställning av strategier 

Tabell 4.3 Sammanställning strategi Topp 3 och Topp 10       

Medel Min Max 

Topp 3 Topp 10 Topp 3 Topp 10 Topp 3 Topp 10 

Portföljavkastning 8,10% 7,69% -57,94% -44,01% 67,43% 72,48% 

Beta Portfölj  0,98 1,02 0,39 0,75 1,64 1,33 

Marknadsavkastning 2,18% 2,18% -39,21% -39,21% 31,14% 31,14% 

Riskfri ränta 1,31% 1,31% 0,26% 0,26% 2,09% 2,09% 

Jensens Alfa 6,62% 5,95% -18,40% -8,08% 60,79% 46,44% 

Treynor Portfölj 0,09 0,07 -0,47 -0,18 0,68 0,61 

Treynor Marknad 0,01 0,01 -0,41 -0,41 0,31 0,31 

Andel positivt Alfa 58% 76% 

T-Statistika 3,058 5,059 

P-Värde 0,002 0,000         

Portföljvärden från perioden 2004-01-01 till och med 2009-06-31. Totalt 55 portföljer utfört på aktier innefattade av 
indexet OMXS30. Alla mått avser en investeringsperiod på sex månader. Marknadsmått från OMXS All-share. T-
Statistika samt P-Värde avser medelvärde för Jensens Alfa och 95% signifikansnivå. 

Momentumstrategierna med Topp 3 respektive Topp 10 genererar under studieperioden 

statistiskt säkerställda positiva Alfa-värden, det vill säga statistiskt säkerställda och riskjusterade 

överavkastningar. Topp 3 uppvisar ett Alfa-värde på 6,62% och Topp 10 5,95% vilket kan 

jämföras med Alfa-värden från Jegadeesh & Titman (2001) där de för den högsta decentilen på 

NYSE, AMEX och NASDAQ under perioden 1965-1998 finner ett Alfa-värde på 2,79% 

respektive 2,08% för de tre första decentilerna. Avvikelsen mellan Alfa-värdena i denna studie 

och Jegadeesh & Titman (2001) kan eventuellt förklaras med skillnaden i undersökningsperiod, 

marknad samt det faktum att denna studie har utförts på de mest effektiva aktierna på den 

svenska marknaden, det vill säga 30 aktier, jämfört med samtliga large- och midcapaktier på den 

betydligt större amerikanska marknaden. Den lägre överavkastning härrör förmodligen från att 

Jegadeesh & Titmans (2001) momentumstrategi innehåller ett större antal aktier vilket bör bidra 

till att minska portföljrisken och därmed också avkastningen enligt modern portföljteori.    

I jämförelse mellan denna studies ordinära momentumstrategi och Jegadeesh & Titmans (1993) 

nollsummestrategi, där den högsta decentilen köps och den lägsta decentilen säljs, genereras 
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liknande Alfavärden över sex månader. Resultatet av Jegadeesh & Titmans (1993) 

nollsummestrategi är en överavkastning på 5,84%. Detta är intressant då ingen nettoinvestering 

krävs för att genomföra strategin. Momentumstrategin i denna studie kan jämföras med 

Jegadeesh & Titmans nollsummestrategi genom att låna investeringen i momentumstrategin till 

den riskfria räntan. En sådan strategi genererar då en överavkastning för Topp 3 på 5,31% 

respektive 4,64% för Topp 1011.  

Vidare visar båda strategierna bättre Treynorkvot än marknaden, OMXS All-share, vilket även 

det indikerar att strategierna fungerar väl på den svenska aktiemarknaden. Den genomsnittliga 

portföljavkastningen för de båda strategierna överstiger markant marknadens avkastning under 

perioden, trots genomsnittliga betavärden i linje med marknaden. Dock uppvisar de båda 

strategierna större variation i avkastning än marknaden, där Topp 3 uppvisar större spridning än 

Topp 10. Detta är naturligt då portföljerna enbart innehåller 3 respektive 10 aktier. Variationen i 

överavkastning är också tydlig i andelen positiva alfavärden de båda strategierna ger upphov till. 

Momentumstrategi Topp 10 ger positiva alfavärden i 76% av portföljerna och Topp 3 i enbart 

58%. Även detta mått tyder på att Topp 10 är en mindre riskfylld investeringsstrategi. 

Portföljernas betavärden varierar även de i stor utsträckning där Topp 3 uppvisar den kraftigaste 

variationen.  

Strategiernas medelavkastning skiljer sig ytterst lite från varandra, dock uppvisar de stora 

skillnader mellan minimum- och maximumavkastning för perioden. Ur ett investeringsperspektiv 

är detta intressant då det indikerar att Topp 10-portföljen har en jämnare avkastning och kan i det 

avseendet hävdas vara mindre riskfylld. Om strategierna upprepas under hela studieperioden 

genererar dock Topp 3-strategin en högre riskjusterad överavkastning.  

Resultaten från denna studie visar att det är möjligt att erhålla riskjusterad överavkastning med 

hjälp av momentumstrategier. Detta strider mot den svaga formen av effektivitet enligt den 

effektiva marknadshypotesen då det enligt denna teori inte är möjligt att generera överavkastning 

genom att studera tidigare prisrörelser. Detta är i linje med tidigare studier av bland annat 

Jegadesh (1990), De Bondt & Thaler (1985) och Chan et al. (1996). Resultatet av denna studie är 

                                                 

11 Momentumstrategierna kombinerat med den riskfria räntan till en nollsummestrategi görs genom antagandet att 
det är möjligt att låna investeringsbeloppet till den riskfria räntan. Nollsummestrategins överavkastning beräknas 
sedan genom att subtrahera den genomsnittliga statskuldsräntan med en månads löptid från respektive 
momentumstrategis överavkastning. 
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synnerligen intressant då den utförts på aktier ingående i OMXS30 vilket anses innehålla de mest 

likvida och effektiva aktierna på den svenska aktiemarknaden. De båda momentumstrategiernas 

resultat gäller under förutsättningen att en ny portfölj bildas varje månad under hela 

undersökningsperioden vilket ger upphov till ej försumbara transaktionskostnader. Följs 

momentumstrategi Topp 3 respektive Topp 10 ger det upphov till 55 portföljer innehållande tre 

respektive tio aktier vardera. Det uppstår då totalt 330 respektive 1100 transaktioner under hela 

undersökningsperioden då samtliga aktier dels köps, dels avyttras. Dessa kostnader minimeras 

dock då studien är utförd på de mest omsatta aktierna på den svenska marknaden. Vidare 

påverkas resultatet av de ökade skattekostnader som uppstår då strategierna ger en högre 

avkastning än jämförbart marknadsindex. Strategierna innebär också att dessa avkastningar 

realiseras frekvent på grund av de många transaktionerna. Trots dessa kostnader som inte kan 

bortses från då strategierna utvärderas bör överavkastningen på 6,62% för Topp 3 respektive 

5,95% för Topp 10 per sex-månadersperiod med marginal överstiga de transaktionskostnader 

som strategierna ger upphov till.  
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5. SLUTSATS 

I likhet med tidigare studier utförda på den amerikanska aktiemarknaden påvisar denna studie att 

det med hjälp av momentumstrategier är möjligt att uppnå statistiskt säkerställd överavkastning 

även på den svenska aktiemarknaden. Detta resultat tyder på att den svenska aktiemarknaden inte 

uppfyller kraven för den lägsta formen av effektivitet enligt den effektiva marknadshypotesen. 

Momentumstrategierna där de tre- respektive tio högst avkastande aktierna innefattade av 

OMXS30 köps genererar under perioden 2004-06-01 till och med 2009-06-30 i genomsnitt en 

överavkastning motsvarande 6,62% respektive 5,95% per sex-månadersperiod. De båda 

strategierna genererar liknande genomsnittlig avkastning, dock ger strategi Topp 3 upphov till 

mer variation i samtliga resultat i jämförelse med strategi Topp 10. Vidare ger Strategi Topp 10 

positiva alfavärden i 76% av portföljerna, att jämföra med strategi Topp 3 som uppvisar positiva 

alfavärden i 58% av portföljerna.  

Utvärderingen av strategierna mellan varandra och marknaden med Treynorkvot visar att båda 

strategierna ger högre riskjusterad avkastning än jämförbart marknadsindex, representerat av 

OMXS All-share. Resultaten från denna undersökning bör dock beaktas med försiktighet då 

studien bortser från transaktionskostnader och skatteeffekter. Vidare bör noteras att de resultat 

som framkommits i denna studie är giltiga för undersökningsperioden och ger därmed inte 

nödvändigtvis en korrekt bild av momentumstrategiernas effekt under andra perioder. 

5.1 Förslag till framtida forskning 

Det är av intresse att undersöka hur de momentumstrategier som avhandlats i denna studie 

fungerar i praktiken. I en sådan undersökning är transaktionskostnader och skatteffekter en 

nödvändig justering och bör därför estimeras och tas hänsyn till i större grad. Conrad et al. (1997) 

fann då de undersökte den amerikanska marknaden att all överavkastning genererat av 

momentumstrategier försvinner då hänsyn till dessa kostnader tagits. En relevant förändring från 

Conrad et als. studie är att transaktionskostnaderna idag är markant lägre än då de genomförde 

studien.  

Vidare finns utrymme att undersöka huruvida nollsummestrategier samt contrarianstrategier 

genererar överavkastning på den svenska aktiemarknaden i likhet med de resultat som 

framkommit vid studier av den amerikanska aktiemarknaden.   
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APPENDIX 

A. OMXS30 

Tabell A.1 Ingående företag per den 2009-09-25. 
          

Short Name ISIN   Bloomberg Ticker 
ABB Ltd ABB CH0012221716 ABB SS Equity 
Alfa Laval AB ALFA SE0000695876 ALFA SS Equity 
ASSA ABLOY AB ser. B ASSA B SE0000255648 ASSAB SS Equity 
AstraZeneca PLC AZN GB0009895292 AZN SS Equity 
Atlas Copco AB ser. A ATCO A SE0000101032 ATCOA SS Equity 
Atlas Copco AB ser. B ATCO B SE0000122467 ATCOB SS Equity 
Boliden AB BOL SE0000869646 BOL SS Equity 
Electrolux, AB ser. B ELUX B SE0000103814 ELUXB SS Equity 
Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC B SE0000108656 ERICB SS Equity 
Getinge AB ser. B GETI B SE0000202624 GETIB SS Equity 
Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B HM B SE0000106270 HMB SS Equity 
Investor AB ser. B INVE B SE0000107419 INVEB SS Equity 
Lundin Petroleum AB LUPE SE0000825820 LUPE SS EQUITY 
Modern Times Group MTG AB ser. B MTG B SE0000412371 MTGB SS Equity 
Nokia Oyj NOKI SEK FI0009000681 NOKISEK SS Equity 
Nordea Bank AB NDA SEK SE0000427361 NDA SS Equity 
Sandvik AB SAND SE0000667891 SAND SS Equity 
SCANIA AB ser. B SCV B SE0000308280 SCVB SS Equity 
Securitas AB ser. B SECU B SE0000163594 SECUB SS Equity 
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SEB A SE0000148884 SEBA SS Equity 
Skanska AB ser. B SKA B SE0000113250 SKAB SS Equity 
SKF, AB ser. B SKF B SE0000108227 SKFB SS Equity 
SSAB AB ser. A SSAB A SE0000171100 SSABA SS Equity 
Swedbank AB ser A SWED A SE0000242455 SWEDA SS Equity 
Swedish Match AB SWMA SE0000310336 SWMA SS Equity 
Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SCA B SE0000112724 SCAB SS Equity 
Svenska Handelsbanken ser. A SHB A SE0000193120 SHBA SS Equity 
Tele2 AB ser. B TEL2 B SE0000314312 TEL2B SS Equity 
TeliaSonera AB TLSN SE0000667925 TLSN SS Equity 
Volvo, AB ser. B VOLV B SE0000115446 VOLVB SS Equity 
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B. Portföljinformation 

Tabell B.1 Detaljinformation samtliga portföljer 
            

 
Avkastning Beta Alfa Trynor 

  
Avkastning Beta Alfa Trynor 

2004-07-01 2004-12-30 
    

2004-08-02 2005-01-31 
   Topp 3 -3,83% 1,32 -13,08% -0,04 

 
Topp 3 5,31% 1,03 -6,70% 0,04 

Topp 10 -0,58% 1,04 -8,08% -0,02 
 
Topp 10 9,24% 0,90 -1,39% -0,07 

2004-09-01 2005-02-28 
    

2004-10-01 2005-03-31 
   Topp 3 26,38% 0,77 13,81% 0,33 

 
Topp 3 18,00% 0,70 8,25% 0,24 

Topp 10 17,76% 0,77 5,24% 0,14 
 
Topp 10 15,63% 0,75 5,21% 0,08 

2004-11-01 2005-04-29 
    

2004-12-01 2005-05-31 
   Topp 3 15,97% 0,98 7,37% 0,15 

 
Topp 3 5,43% 0,76 -1,93% 0,06 

Topp 10 12,89% 0,85 5,28% 0,07 
 
Topp 10 12,05% 0,87 3,69% -0,02 

2005-01-03 2005-06-30 
   

2005-02-01 2005-07-29 
   Topp 3 7,28% 0,77 -3,16% 0,08 

 
Topp 3 23,55% 1,06 4,78% 0,21 

Topp 10 10,02% 0,87 -1,67% -0,03 
 
Topp 10 19,22% 0,94 2,49% 0,05 

2005-03-01 2005-08-31 
    

2005-04-01 2005-09-30 
   Topp 3 46,61% 0,74 37,80% 0,62 

 
Topp 3 49,84% 0,74 37,36% 0,66 

Topp 10 21,91% 0,91 11,19% 0,38 
 
Topp 10 25,63% 0,82 11,78% 0,37 

2005-05-02 2005-10-31 
    

2005-06-01 2005-11-30 
   Topp 3 11,43% 0,87 -4,58% 0,12 

 
Topp 3 9,99% 0,75 -2,56% 0,12 

Topp 10 23,18% 0,82 8,13% -0,05 
 
Topp 10 23,12% 0,81 9,60% -0,03 

2005-07-01 2005-12-30 
    

2005-08-01 2006-01-31 
   Topp 3 31,91% 0,64 20,45% 0,49 

 
Topp 3 29,49% 0,81 18,04% 0,35 

Topp 10 28,60% 0,90 12,68% 0,20 
 
Topp 10 22,46% 1,00 8,49% 0,18 

2005-09-01 2006-02-28 
    

2005-10-03 2006-03-30 
   Topp 3 10,04% 1,14 -13,83% 0,08 

 
Topp 3 15,45% 1,12 -9,61% 0,13 

Topp 10 28,61% 0,95 8,54% -0,14 
 
Topp 10 30,43% 1,09 6,05% -0,10 

2005-11-01 2006-04-28 
    

2005-12-01 2006-05-31 
   Topp 3 39,15% 0,97 15,97% 0,39 

 
Topp 3 67,43% 0,98 60,79% 0,68 

Topp 10 72,48% 1,09 46,44% 0,16 
 
Topp 10 37,66% 1,11 30,27% 0,61 

2006-01-02 2006-06-30 
    

2006-02-01 2006-07-31 
   Topp 3 60,85% 0,95 57,32% 0,63 

 
Topp 3 18,90% 1,17 16,11% 0,15 

Topp 10 26,65% 1,16 22,57% 0,57 
 
Topp 10 11,43% 1,09 8,76% 0,16 

2006-03-01 2006-08-30 
    

2006-04-03 2006-09-29 
   Topp 3 18,95% 1,16 19,27% 0,15 

 
Topp 3 6,72% 1,22 8,53% 0,05 

Topp 10 7,53% 1,15 7,85% 0,19 
 
Topp 10 3,20% 1,18 4,92% 0,09 

2006-05-02 2006-10-30 
    

2006-06-01 2006-11-30 
   Topp 3 -0,02% 1,19 -2,16% -0,01 

 
Topp 3 14,02% 1,48 -3,84% 0,09 

Topp 10 4,54% 1,15 2,43% -0,02 
 
Topp 10 14,04% 1,28 -1,61% -0,04 

2006-07-03 2006-12-29 
    

2006-08-01 2007-01-31 
   Topp 3 28,16% 1,64 -8,84% 0,16 

 
Topp 3 21,21% 1,07 -7,16% 0,18 

Topp 10 24,22% 1,33 -5,95% -0,09 
 
Topp 10 24,49% 1,12 -5,07% -0,07 

2006-09-01 2007-02-28 
    

2006-10-02 2007-03-30 
   Topp 3 5,86% 1,24 -18,40% 0,04 

 
Topp 3 36,21% 1,06 16,60% 0,33 

Topp 10 18,55% 1,06 -2,49% -0,18 
 
Topp 10 23,25% 1,06 3,76% 0,17 
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Avkastning Beta Alfa Trynor 

  
Avkastning Beta Alfa Trynor 

2006-11-01 2007-04-30 
    

2006-12-01 2007-05-31 
   Topp 3 33,71% 0,94 17,32% 0,34 

 
Topp 3 45,17% 0,90 29,49% 0,48 

Topp 10 25,28% 1,16 5,46% 0,17 
 
Topp 10 32,15% 1,22 11,55% 0,29 

2007-01-02 2007-06-29 
    

2007-02-01 2007-07-31 
   Topp 3 31,21% 1,01 18,88% 0,29 

 
Topp 3 23,99% 0,98 18,84% 0,23 

Topp 10 21,73% 1,18 7,62% 0,19 
 
Topp 10 20,54% 1,22 14,53% 0,19 

2007-03-01 2007-08-31 
    

2007-04-02 2007-09-28 
   Topp 3 18,78% 1,01 19,76% 0,17 

 
Topp 3 6,31% 1,29 8,56% 0,04 

Topp 10 18,40% 1,09 19,58% 0,20 
 
Topp 10 7,68% 1,14 9,47% 0,09 

2007-05-02 2007-10-31 
    

2007-06-01 2007-11-30 
   Topp 3 -8,18% 1,25 0,56% -0,08 

 
Topp 3 -19,87% 1,34 -0,02% -0,16 

Topp 10 4,00% 1,21 12,37% 0,01 
 
Topp 10 -19,69% 1,27 -1,05% 0,00 

2007-07-02 2007-12-28 
    

2007-08-01 2008-01-31 
   Topp 3 -26,48% 1,32 -8,51% -0,21 

 
Topp 3 -17,62% 1,20 8,88% -0,16 

Topp 10 -16,53% 1,26 0,47% -0,09 
 
Topp 10 -24,17% 1,32 5,28% 0,09 

2007-09-03 2008-02-29 
    

2007-10-01 2008-03-31 
   Topp 3 -18,73% 1,36 6,49% -0,15 

 
Topp 3 -18,64% 1,19 4,66% -0,17 

Topp 10 -17,58% 1,31 6,65% 0,06 
 
Topp 10 -16,15% 1,18 7,07% 0,05 

2007-11-01 2008-04-30 
    

2007-12-03 2008-05-30 
   Topp 3 -11,80% 1,11 4,25% -0,13 

 
Topp 3 -1,05% 0,93 4,74% -0,03 

Topp 10 -8,46% 0,88 3,83% 0,04 
 
Topp 10 -0,01% 0,78 4,56% 0,05 

2008-01-02 2008-06-30 
    

2008-02-01 2008-07-31 
   Topp 3 -15,45% 0,57 -5,21% -0,31 

 
Topp 3 -13,85% 0,68 -6,67% -0,23 

Topp 10 -10,22% 0,78 4,48% -0,05 
 
Topp 10 -7,29% 0,81 1,64% -0,07 

2008-03-03 2008-08-29 
    

2008-04-01 2008-09-30 
   Topp 3 -6,25% 0,67 1,17% -0,12 

 
Topp 3 -27,96% 0,74 -12,53% -0,41 

Topp 10 -8,37% 0,93 2,71% 0,01 
 
Topp 10 -21,88% 0,89 -2,84% -0,13 

2008-05-02 2008-10-31 
    

2008-06-02 2008-11-28 
   Topp 3 -39,16% 1,02 -1,01% -0,40 

 
Topp 3 -57,94% 1,27 -7,55% -0,47 

Topp 10 -39,81% 1,01 -1,83% -0,01 
 
Topp 10 -44,01% 1,18 2,61% -0,08 

2008-07-01 2008-12-30 
    

2008-08-01 2009-01-30 
   Topp 3 -47,00% 1,18 -10,67% -0,41 

 
Topp 3 -24,54% 0,88 3,07% -0,29 

Topp 10 -26,05% 1,12 8,14% -0,11 
 
Topp 10 -34,01% 1,06 -0,49% 0,03 

2008-09-01 2009-02-27 
    

2008-10-01 2009-03-31 
   Topp 3 -6,60% 0,71 12,70% -0,11 

 
Topp 3 -0,04% 0,63 14,31% -0,01 

Topp 10 -18,29% 0,85 4,78% 0,13 
 
Topp 10 -14,26% 0,78 3,65% 0,14 

2008-11-03 2009-04-30 
    

2008-12-01 2009-05-29 
   Topp 3 6,63% 0,59 -1,05% 0,10 

 
Topp 3 6,57% 0,39 -5,96% 0,16 

Topp 10 10,42% 0,81 0,09% -0,01 
 
Topp 10 25,10% 0,83 -0,86% -0,06 

2009-01-02 2009-06-30 
         Topp 3 14,19% 0,56 2,79% 0,25 

      Topp 10 16,32% 0,87 -1,08% 0,03             

Datum avser investeringsperiodens start respektive slutdatum. 


