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Sammanfattning 

I den här rapporten undersöks med utgångspunkt från empiriska data om 

momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens 

Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även 

för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan 

transaktionskostnader och riskjustering har på överavkastningen. Resultatet 

visar på en statistiskt säkerställd överavkastning för sex (6) av de totalt sexton 

(16) momentumstrategier som ingått i studien. Dessutom visade alla övriga 

momentumstrategier en icke statistiskt säkerställd överavkastning. Effekten ter 

sig starkast för urvalsperioder samt investeringsperioder på 3-6 månader, vilket 

är inom det intervall på 3-12 månader som Jagadeesh och Titman (1993) fann i 

sin studie. Slutsatsen är att Stockholmsbörsens Large Cap-lista inte uppfyller 

kraven för en svagt effektiv marknad. Den effektiva marknadshypotesen kan 

utifrån detta ifrågasättas. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Investerare på aktiemarknaden agerar rationellt med avsikt att maximera sina 

vinster. Aktiepriserna återspeglar ständigt all tillgänglig information på ett 

perfekt sätt, vilket innebär att ”marknaden alltid har rätt”. När ny information 

kommer till aktiemarknadens kännedom korrigeras aktiekurserna med 

detsamma. Den framtida kursutvecklingen blir därmed slumpmässig och går 

inte att förutsäga med hjälp av redan offentliggjord information. Implikationen 

av detta blir att det inte är möjligt att konstant uppnå en riskjusterad 

avkastning som överstiger aktiemarknadens medelavkastning. Denna bild av 

aktiemarknaden ges av den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). 

Efter att hypotesen om effektiva marknader introducerades fick den snabbt ett 

stort genomslag på det akademiska området, och är idag en av de mest centrala 

teorierna inom finansiell ekonomi. Dess giltighet i realiteten har emellertid 

blivit allt mer ifrågasatt. Forskare har observerat flertalet företeelser som tyder 

på ineffektiva marknader. 

DeBondt och Thaler (1985) upptäckte vad som sedermera kom att kallas för 

en ”contrarian-effekt”. De studerade de aktier som under en tidsperiod på ett 

antal år hade haft den bästa respektive sämsta avkastningen. Vid en jämförelse 

mellan dessa två grupper fann de att avkastningen för efterföljande år var 

högst för aktierna som tidigare hade presterat sämst och vice versa. Resultatet 

förklarade de med att investerare överreagerar på ny (både bra och dålig) 

information; varvid aktiepriserna korrigerades åt motsatt håll under de 

nästföljande åren. 

Senare studier uppmärksammade en omvänd effekt på kortare sikt - som likväl 

talar emot marknadens oförutsägbarhet. Jagadeesh and Titman (1993) fann att 

de aktier som presterar bäst (sämst) under 3-12 månader fortsätter att presterat 

bra (dåligt) även under de efterföljande 3-12 månaderna. Detta fenomen 

benämns som en ”momentum-effekt” och torde bero på att investerare istället 

underreagerar. I en uppföljande studie visade Jagadeesh och Titman (2001) att 

momentumeffekten fortfarande fanns kvar under 1990-talet. Flera andra 

studier har också visat belägg för denna effekt. Rouwenhorst (1998) 

undersökte momentumeffekten på tolv (12) europeiska aktiemarknader mellan 

åren 1980 och 1995. Han fann bevis för momentumeffekten på samtliga 

marknader och att effekten i genomsnitt varade i ett (1) år. 
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Det är inte svårt att se vilken fördel det skulle innebära för investerare om det 

finns en så kallad momentumeffekt. Det vore i ett sådant fall möjligt att 

överträffa aktiemarknadens avkastning genom att bara blint följa på förhand 

fastställda regler. En sådan strategi skulle inte lämna något utrymme för 

förvaltarens individuella tolkningar eller känslomässiga beslut. 

Det finns idag en del aktörer på börsen som använder momentumstrategier, 

bland annat så har vissa fonder detta som sin uttalade placeringsstrategi. De 

förlitar sig således på att denna effekt faktiskt är närvarande på 

aktiemarknaden. Trots detta så finns det väldigt lite forskning kring 

fenomenet. Sett till Sverige och Stockholmsbörsen är forskningen i det 

närmaste obefintlig. Med denna studie ämnar vi undersöka om det går att 

urskilja en momentumeffekt på den svenska aktiemarknaden. 

1.2. Problemformulering 

Den primära frågeställningen som behandlas i rapporten är huruvida det finns 

en momentumeffekt på Stockholmbörsens Large Cap-lista. Då det inte finns 

någon formel för att direkt mäta en momentumeffekt så utgör studiens 

tillvägagångssätt också en viktig fråga. 

Genom en vidareutveckling på den primära frågeställningen undersöks även 

för vilka tidshorisonter som momentumeffekten är starkast. Med andra ord 

vilken strategi man som investerare ska använda sig av för att dra störst nytta 

av en momentumeffekt. Detta bidrar till ett djup i studien och möjliggörs i och 

med utformningen av undersökningen. 

En annan frågeställning rör avkastningen efter så kallade transaktions-

kostnader. Investerare som placerar enligt en momentumstrategi behöver göra 

ett visst antal köp- och säljtransaktioner varje år. Dessa utförs av en 

aktiemäklare som tar ut en avgift (courtage) för varje transaktion. De ökade 

kostnaderna medför att investerarna höjer sina avkastningskrav vid 

användningen av momentumstrategier. Räknat före transaktionskostnader kan 

därför en momentumstrategi kontinuerligt ge en högre avkastning än 

marknaden, trots att marknaden faktiskt är effektiv. Det vill säga utifall 

överavkastningen i praktiken ”äts upp” av transaktionskostnaderna. Om 

exempelvis en momentumstrategi ger en överavkastning på tre procent före 

transaktionskostnader, och transaktionskostnaderna uppgår till tre procent, så 

uppför sig marknaden effektivt med tanke på att överavkastningen som 

observerats försvinner när hänsyn tas till de ökade kostnader som strategin 
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medför. Frågeställningen i denna studie blir i vilken utsträckning över-

avkastningen för de undersökta momentumstrategierna kan förklaras av 

transaktionskostnader? 

Det är också intressant att undersöka momentumstrategiernas risknivåer. Kan 

det vara så att en ökad avkastning helt enkelt beror på att investerare tar på sig 

högre risk med dessa strategier? Utifall överavkastningen helt kan förklaras av 

högre risk så visar sig detta genom att överavkastningen försvinner vid en 

riskjustering. En sådan justering visar momentumstrategiernas avkastning vid 

en jämbördig risknivå med jämförelseindex. Föreställ att en momentumstrategi 

har en avkastning på två procent medan jämförelseindex har en avkastning på 

bara en procent. Visar det sig därefter att risknivån för momentumstrategin är 

dubbelt så hög som för jämförelseindex, så existerar det ingen överavkastning 

efter riskjustering. Detta eftersom vid en justering så halveras momentum-

strategins risk, vilket samtidigt halverar avkastningen. 

För att tydligöra studiens problemformulering för läsaren, sammanfattar vi den 

med följande kärnfrågor: 

 Existerar det en momentumeffekt på Stockholmbörsens Large Cap-lista? 

 För vilka tidshorisonter är momentumeffekten starkast? 

 I vilken utsträckning kan momentumstrategiernas överavkastning förklaras av 
transaktionskostnader? 

 Hur påverkas momentumstrategiernas överavkastning av riskjustering? 
 

1.3. Syfte 

Studiens huvudsyfte är att utreda om det finns en momentumeffekt på 

Stockholmbörsens Large Cap-lista. Parallellt med detta så utmanar studien den 

effektiva marknadshypotesen, med tanke på att dessa två teorier utesluter 

varandra. Om marknaden är åtminstone svagt effektiv så ska det inte gå att 

överträffa marknadens avkastning genom att välja ut aktier enbart på grundval 

av den historiska avkastningen. 

Studien avser också att på ett konkret sätt redogöra för den teoretiska 

avkastning som en investerare skulle ha uppnått om denne hade investerat i 

enlighet med momentumstrategier under den aktuella mätperioden. 

Ett mer generellt syfte med rapporten är att belysa ämnet momentumeffekt 

och bidra med forskning kring detta fenomen i anknytning till Stockholms-

börsen. 
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1.4. Begrepp och definitioner 

1.4.1. Momentumeffekt 

Benämning på fenomenet att aktier fortsätter enligt sin tidigare trend. När det 

finns en momentumeffekt kommer aktierna som haft bäst avkastning i 

genomsnitt fortsätta att överprestera aktierna som haft sämst avkastning. 

1.4.2. Momentumstrategi 

Placeringsstrategi för att som investerare dra nytta av momentumeffekten. De 

bäst presterande aktierna under en urvalsperiod på U månader köps och 

behålls under en investeringsperiod på I månader. U och I fastställs på 

förhand och strategin dikterar precis hur investeraren ska agera. När vi talar 

om olika momentumstrategier i denna rapport, menar vi olika kombinationer 

(det finns totalt 16 stycken) av U och I. Momentumstrategi kan även 

benämnas som enbart ”strategi”. 

1.4.3. Portfölj 

En portfölj avser i den här studien sex (6) stycken aktier som väljs ut och 

investeras enligt en särskild momentumstrategi. Portfölj kan sägas vara en 

praktisk tillämpning av en momentumstrategi. För att utvärdera en 

momentumstrategi simuleras ett stort antal portföljer utifrån den aktuella 

strategin. Totalt simuleras 1,776 stycken portföljer i denna rapport. 

1.4.4. Jämförelseindex 

Jämförelseindex utgörs av samtliga aktier som ingår i denna studie (56 

stycken). Alla aktier utgör en lika stor andel vardera av jämförelseindex, så dess 

avkastning är den genomsnittliga avkastningen av alla aktier. Detta jämförelse-

index följer till stor del den historiska utvecklingen på Stockholmbörsens 

Large Cap-lista. 

1.4.5. Överavkastning 

Syftar på den överskjutande avkastningen gentemot jämförelseindex. 



7 

 

2. Teori 

2.1. Random-walk 

Termen ”random-walk” myntades redan 1905 av Karl Pearson vid en studie 

om insekter där han beskriver slumpmässighet; att för varje given situation är 

utfallet oberoende av tidigare utfall. På 50-talet när datorer började användas 

för att analysera finansiell data upptäckte Kendall (1953) till sin förvåning att 

aktiekurserna utvecklas enligt en random-walk. Den rådande uppfattningen vid 

den här tidpunkten var att eftersom aktiekurserna återspeglar företagens 

framtidutsikter, borde man kunna se toppar och bottnar i aktiekurserna med 

koppling till företagens resultatutveckling. Men Kendall kunde inte hitta något 

förutsägbart mönster för detta. Aktiekurserna verkade utvecklas helt slumpvis 

utan koppling till tidigare aktiekurser. Likt ett rouletthjul hade prisserierna för 

aktier inget minne, varje utfall var helt oberoende av de tidigare. För varje 

situation var det lika stor chans att en aktie gick upp som att den gick ner. 

Inledningsvis såg man detta som ett bevis på att marknaden är irrationell. Men 

tolkningen av studien förändrades snabbt och man kom istället att se på 

resultatet som ett bevis för att marknaden är perfekt. Att den framtida 

utvecklingen är slumpartad betyder helt enkelt att aktierna hela tiden är korrekt 

prissatta, vilket gör kommande utfall slumpmässiga. Om det hade det funnits 

ett mönster vore detta istället ett bevis på att marknaden inte klarar av att 

prissätta aktierna korrekt. 

2.2. Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen introducerades av Fama (1970). Han hade 

påbörjat sitt arbete fem år tidigare då han först definierade vad en effektiv 

marknad är och konstaterade i en uppmärksammad studie att aktiepriserna 

följer en random-walk (Fama, 1965). Han gjorde den spetsade slutsaten att: 

“Chart reading, though perhaps an interesting pastime, is of no real value to 

the stock market investor”. Det kom att dröja fyra år innan Fama et al. (1969) 

kunde påvisa att börsmarknaden var effektiv. I och med detta publicerade han 

sitt arbete om den effektiva marknadshypotesen. Han definierar där en effektiv 

marknad som en marknad där priserna ständigt återspeglar all tillgänglig 

information på ett perfekt sätt. 
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Den effektiva marknadshypotesen definieras utifrån tre olika former: (1) Svag, 

(2) semi-stark och (3) stark. När en marknad kan definieras som starkt effektiv 

uppfyller den per automatik också kriterierna för semi-stark och svag 

marknadseffektivitet. 

 

1. Svag 

Marknadseffektiviteten i sin svagaste form gör gällande att aktiepriserna 

återspeglar all historisk kursinformation. Den framtida utvecklingen går inte 

att förutsäga genom att studera historiska aktiekurser. Således fungerar inte 

momentumstrategier om marknaden är åtminstone svagt effektiv. 

2. Semi-stark 

Priserna på aktierna återspeglar all information som tillkännagetts från 

företagen genom exempelvis delårsrapporter, årsredovisningar och 

pressmeddelanden etc. Aktierna har redan sin rätta prisnivå oavsett vilka 

framtidsutsikter bolagen har. 

3. Stark 

Den starkaste formen av effektivitet inkluderar utöver kraven för svag och 

semi-stark effektivitet, även så kallad ”insiderinformation”. I en starkt effektiv 

marknad går det alltså inte att överträffa marknadens avkastning ens med hjälp 

av insiderinformation. 

 

2.3. Teknisk analys 

Det finns i huvudsak två metoder för att försöka förutspå den framtida 

aktiekursutvecklingen. Den ena är fundamental analys där man tittar på 

företagens finansiella ställning, marknadsutsikter etc. och utifrån detta skapar 

sig en uppfattning om framtiden. Den andra metoden är teknisk analys där 

man enbart tittar på tidigare handelsmönster i aktien. Tanken bakom denna 

analysmetod är att historien upprepar sig vilket ger återkommande mönster, i 

diagram till exempel. Om det tidigt går att identifiera ett mönster vet man 

således hur den kommande utvecklingen sannolikt blir och kan dra nytta av 

detta. 

Det finns otaliga modeller för teknisk analys och analysmetoden är utbredd 

bland företag som handlar med aktier. Åsikterna om teknisk analys går 

emellertid isär. De som förespråkar fundamental analys menar att aktiekurs-

utvecklingen i sig inte har någon betydelse, utan att det är företagens verkliga 

utveckling som dikterar aktiekursen. Förespråkarna för teknisk analys menar 

dock att aktiekurserna redan återspeglar all tillgänglig information i likhet med 

den effektiva marknadshypotesen, men att det dessutom finns en psykologisk 

sida bakom utvecklingen. 
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Det är inte alltid nyheten i sig som är avgörande utan vad effekten blir. 

Börsen får ofta goda nyheter, men goda nyheter tas inte alltid emot väl 

av marknaden. Och ibland blir det positiva reaktioner på negativa 

nyheter. (Simonder 2007) 

Det finns alltså en ”marknadspsykologi” som är viktig för utvecklingen och 

som bara avslöjar sig i aktiernas handelsmönster. Med hjälp av teknisk analys 

kan man analysera marknadens beteende för att förstå vad som händer, och 

därmed också förutspå den framtida utvecklingen eftersom historien tenderar 

att upprepa sig. Fundamental analys anses däremot svårare med tanke på att 

marknaden besitter mer information än den enskilde individen. 

2.4. Betavärde 

Betavärdet är ett vanligt riskmått för aktier. Det anger hur mycket en aktie 

svänger i förhållande till jämförelseindex (som typiskt sett är hela börsen). 

Börsen som helhet har ett betavärde på ett (1). Det betyder att en enskild aktie 

med betavärdet ett (1) följer samma utveckling som börsen. Om en aktie har 

ett högre betavärde än ett (1) innebär det att den rör sig mera än hela börsen. 

Med exempelvis ett betavärde på två (2) så går en aktie upp 2% när börsen går 

upp 1%. Men vid nedgång faller aktien istället mera än börsen. Därmed har 

aktien en större risk än börsen som helhet. Ett betavärde under ett (1) innebär 

istället att en aktie har lägre risk än börsen. En sådan aktie förväntas ge lägre 

avkastning är börsen vid uppgång, men inte gå ner lika mycket vid nedgång. 

Ett negativt betavärde skulle innebära att aktien rör sig i motsatt riktig mot sitt 

jämförelseindex, och ett betavärde på noll (0) skulle innebära att aktien inte rör 

sig överhuvudtaget. 

2.5. DeBondtoch Thaler (1985) 

En tidig föregångare till studierna om momentumeffekter är DeBondt och 

Thalers studie från 1985 om contrarianeffekten som demonstrerar sig på 

motsatt sätt jämfört med momentumeffekten. I stället för att fortsätta i samma 

riktning som tidigare, innebär en contrarianeffekt att aktiernas utveckling 

vänder. Så de aktierna som tidigare presterat sämst får en bättre avkastning 

framöver än de aktierna som tidigare presterat bäst och vice versa. 

DeBondt och Thaler undersökte data från New York-börsen och fann att de 

35 aktier som gått sämst under de senaste fem (5) åren, gick bättre än 

börsindex under de nästföljande fem (5) åren. Samtidigt som de 35 aktier som 

gått bäst, under de efterföljande åren istället gick sämre än börsindex. Senare 
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studier har visat att dessa resultat inte kan förklaras av skillnader i 

riskexponering. 

DeBondt och Thaler hade blivit intresserade av en psykologisk upptäck som sa 

att individer överreagerar på ny information. När ny information presenteras 

så får denna större vikt än vad den rationellt borde tillmätas, vilket innebär att 

gammal information undervärderas. De menade att deras studie visar att 

investerare agerar på samma sätt, dvs. överreagerar på ny information. Aktier 

som går upp under en längre tid får gradvis en större övervärdering, eftersom 

investerare kontinuerligt övervärderar ny information. Slutligen kommer aktien 

därför att röra sig tillbaka mot en rimligare värdering – detta är den så kallade 

contrarianeffekten. Likaså övervärderar investerare negativa nyheter, vilket gör 

att de aktier som går ner under en längre tid blir alltmer undervärderade och 

därför kommer prestera bättre än börsindex längre fram. 

2.6. Jagadeesh och Titman (1993) 

De som först visade att det existerar en momentumeffekt på den amerikanska 

börsen var Jagadeesh och Titman (1993). De kom fram till att det var möjligt 

att enbart utifrån data om historiska aktiekurser kunna generera över-

avkastning gentemot marknaden. De köpte de aktierna som hade haft högst 

avkastning under tidsperioder på 3-12 månader, och sålde (blankade) de aktier 

som haft lägst avkastning under samma period. För de kommande 3-12 

månaderna gav detta en högre avkastning än marknadens. Genom att 

kontinuerligt handla enligt denna strategi är det således möjligt att långsiktigt 

generera en överavkastning. Deras studie är sannolikt den hittills mest 

uppmärksammade rapporten rörande momentumeffekten. 

3. Metod 

3.1. Datainsamling 

Denna rapport bygger på empiriska data. Dessa data består av alla dagliga 

aktiekursnoteringar från och med februari 2000 till och med februari 2010, för 

samtliga företag som per den 11 mars 2010 fanns listade på Stockholms-

börsens Large Cap-lista. Data om de historiska aktiekursnoteringarna har 

inhämtats från webbplatsen för NASDAQ OMX Nordic. Alla aktiekurser har 

justerats för företagsspecifika händelser såsom utdelningar, split etc. 

Mätperioden utgörs av en tioårsperiod och omfattar drygt en konjunkturcykel. 

Denna mätperiod ses som tillräcklig för att göra det möjligt att kunna 
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observera en momentumeffekt samt för att inge förtroende åt de statistiska 

resultaten. 

På Stockholmbörsens Large Cap-lista är många av Sveriges största börsbolag 

noterade. Samma företag kan ha mer än en typ av aktie listad på Large Cap-

listan, exempelvis både A och B-aktie. För att undvika dubbla aktieslag samt 

aktier med låg omsättning har vi i de fall ett företag haft mer än en aktie listad, 

valt att bara ta med den aktien med störst likviditet. Efter att dubbletter rensats 

bort uppgår det totala antalet aktier som används i denna studie till 56 stycken. 

För en fullständig lista på vilka aktier som ingått i studien se bilaga I. 

Vilka företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista förändras 

med jämna mellanrum. Det händer att nya företag noteras på listan och att 

företag avnoteras. Vi har av praktiska skäl valt att bara undersöka företag som 

fanns noterade i slutet av mätperioden. Detta kan dock potentiellt ge upphov 

till så kallad ”survivor bias”. Med detta menas att det kan ha funnits företag 

noterade på listan någon gång under själva mätperioden, som trots detta inte 

kommer med i studiens analysdata på grund av att de har avnoterats innan 

mätperiodens slut. Detta skulle i ett sådant fall kunna få till följd att studien ger 

en skev bild av verkligheten. Vi saknar uppgifter kring hur många företag som 

har avnoterats under den aktuella mätperioden. Men sannolikt har ”survivor 

bias” en begränsad påverkan i detta fall med tanke på att Stockholmsbörsens 

Large Cap-listan är en relativt oföränderlig lista tack vare företagens storlek. 

Denna problematik är större vid undersökningar på små aktielistor där företag 

förflyttas oftare. 

I de fall ett företag har funnits noterat i slutet på mätperioden, men inte i 

början av mätperioden, så har aktiekurshistoriken inkluderats i under-

sökningen från den tidpunkt som företaget introducerades på listan. Detta har 

inneburit att vid ingången av mätperioden ingår det 17 stycken färre aktier än 

vid utgången. Med tanke på studiens upplägg bedöms detta inte ha någon 

nämnvärd betydelse för resultatet. 

3.2. Upplägg och genomförande 

För att avgöra om det finns en momentumeffekt på Stockholmsbörsens Large 

Cap-lista har vi testat momentumstrategier med empiriska data. Detta tillväga-

gångssätt har använts genomgående i tidigare studier. Den grundläggande 

principen för dessa momentumstrategier är att aktierna med högst avkastning 

under U månader (urvalsperiod) väljs ut, och därefter mäts avkastningen under 



12 

 

de efterföljande I månaderna (investeringsperiod). Snittavkastningen för de 

utvalda aktierna jämförs sedan med snittavkastningen för alla aktier 

(jämförelseindex) under samma period. Jagadeesh och Titman (1993) 

simulerade även vad man kan kalla för ”förlorarportföljer” där de blankade 

aktierna som under urvalsperioden hade presterat allra sämst. Eftersom det 

visade sig att de bäst presterande aktierna bidrog mera till momentum-

strategiernas överavkastning än vad de blankade aktierna gjorde, så har vi valt 

att i denna studie enbart fokusera på de bäst presterande aktierna. 

För att utföra beräkningarna har vi använt oss av kalkylprogrammet Excel. Vid 

varje månadsskift rangordnas alla aktier utifrån deras avkastning under de 

föregående 1, 3, 6 och 12 månaderna (urvalsperioder). De sex (6) aktierna med 

högst avkastning för respektive urvalsperiod väljs ut. I likhet med studien av 

Jagadeesh och Titman (1993) är portföljstorleken lika med 1/10 av alla aktier 

som ingår i studien. Då denna studie innefattar totalt 56 stycken aktier så är 

portföljstorleken sex (6) stycken aktier (efter avrundning till närmaste heltal). 

Alla aktier utgör vid portföljbildandet en lika stor andel vardera av den totala 

portföljen. 

Avkastningen mäts därefter under både 1, 3, 6 och 12 månader (investerings-

perioder). Tanken med detta är att det ger en möjlighet att observera för vilken 

tidshorisont som momentumeffekten är starkast. Totalt testar vi alltså 16 

stycken momentumstrategier och simulerar normalt sett lika många portföljer 

per månad. Det finns dock månader då det inte går att skapa 16 stycken 

portföljer. Detta med anledning av att inte är möjligt att skapa en portfölj med 

en tolv (12) månaders urvalsperiod direkt efter första månaden i mätperioden 

osv. Antalet portföljer kommer därmed inte att bli lika för var och en av 

momentumstrategierna. Det sammanlagda antalet portföljer som simuleras är i 

och med detta 1,776 stycken. 

Nästa steg är att för varje enskild momentumstrategi jämföra den genom-

snittliga avkastningen av alla portföljer som har simulerats med den aktuella 

strategin - med avkastningen för jämförelseindex under samma period. Om 

det existerar en momentumeffekt borde detta visa sig genom att portföljernas 

medelavkastning är högre än avkastningen för jämförelseindex. Detta skulle 

förklaras med att aktierna i portföljerna har haft en stark utveckling precis 

innan investeringsperioden, vilket i enlighet med momentumeffekten innebär 

att dessa aktier fortsätter att prestera relativt bra även under investerings-

perioden. 
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3.3. Courtage och spreadkostnader 

En effektiv marknad tar hänsyn till alla kostnader som i verkligheten inte går 

att undvika. Att som investerare följa en momentumstrategi innebär att man 

måste göra ett antal köp- och säljtransaktioner varje månad, vilket ger upphov 

till courtage och spreadkostnader. 

I takt med att aktiemäklare på Internet vuxit fram så har courtageavgifterna för 

aktiehandel sjunkit avsevärt. Idag kan en privat aktieinvesterare handla aktier 

till en avgift på 0,055% av transaktionsvärdet (Avanza, 2010). Denna uppgift 

har vi utgått ifrån när vi beräknat kostnaderna för courtage i studien. 

Det är investeringsperioden som påverkar hur stora kostnaderna för courtage 

blir för en momentumstrategi. Ju kortare investeringsperiod desto större blir 

den totala transaktionsvolymen under helåret, och därmed ökar också 

kostnaderna för courtage. 

Tar vi en tolv (12) månaders investeringsperiod som exempel skulle detta 

innebär att man måste sälja av hela portföljen vid årsskiftet, för att köpa in de 

nya vinnarna från föregående U månader. Innehar man en aktie som blivit 

utvald igen, behöver man givetvis inte sälja denna. För varje transaktion har vi 

räknat med ett courtage på 0,055% av transaktionsvolymen. I och med att man 

först ska sälja aktierna och därefter köpa nya, så krävs det två transaktioner. 

Det totala courtaget under ett helår blir därmed 0,11% (0,055% x 2) av det 

totala värdet på portföljen. Beräknar vi istället transaktionskostnaderna för en 

investeringsperiod på bara en (1) månad, så krävs samma typ av transaktioner 

på månadsbasis. Det totala courtaget under ett helår blir i ett sådant fall 1,32% 

(0,055% x 2 x 12) av det totala portföljvärdet. På samma sätt har vi beräknat 

courtagekostnaderna för övriga investeringsperioder i studien. 

För att minska en momentumstrategis standardavvikelse är det dock fullt 

möjligt att vid exempelvis en investeringsperiod på tolv (12) månader, dela upp 

hela kapitalet i tolv (12) små portföljer. Detta får till effekt att man byter ut 

1/12 av det totala kapitalet på månadsbasis, istället för att placera om hela 

kapitalet en gång om året. På så vis minskar man standardavvikelsen, men 

courtaget blir inte högre eftersom det baseras på transaktionsvolymen som är 

lika sett till helåret. För att få ett så stort statistiskt underlag som möjligt har vi 

i studien skapat nya portföljer varje månad för alla olika investeringsperioder. 

Spreadkostnader syftar på prisskillnaden mellan köp- och säljordrarna för en 

aktie. Det kan vara svårt att i praktiken köpa ett innehav i en aktie till exakt 
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den kurs som en momentumstrategi förutsätter (exempelvis månadens 

stängningskurs). Om den senaste aktiekursnoteringen skedde genom att någon 

köpte en aktie från de säljordrar som fanns utställda, behöver inte detta 

innebära att man kan sälja sina egna aktier till samma pris. För att vara säker på 

att kunna få sina aktier sålda måste man acceptera att sälja till priset på 

köpordrarna. Det är i och med detta som priset man får köpa eller sälja en 

aktie för kan skilja sig lite mot det som momentumstrategin förutsätter. För 

riktigt stora aktörer kan aktiepriset dessutom förändras i och med att deras 

eget handlande pressar upp eller ner aktien. I vår studie har vi inte tagit någon 

hänsyn till spreadkostnader, eftersom dessa kostnader främst är relevanta för 

illikvida aktier och/eller stora aktörer såsom fonder. På Stockholmsbörsens 

Large-Cap lista uppstår inte dessa kostnader i någon betydelsefull utsträckning, 

i synnerhet inte för mindre investerare. 

3.4. Signifikansanalys 

För att utreda om momentumstrategiernas överavkastning bara är slump-

mässiga avvikelser från jämförelseindex så genomförs en signifikansanalys i 

form av ett t-test. I likhet med Jagadeesh och Titman (1993) använder vi en 

signifikansnivå på 5%. Detta test utförs på var och en av momentum-

strategierna. Nedanför redogörs för formeln:   
       

  
 

   är urvalets (dvs. portföljernas) medelavkastning. 

   är nollhypotesen, dvs. medelavkastningen för jämförelseindex 

   är standardfelet som vi har räknat ut enligt 
 

  
 där   är populationens 

standardavvikelse (standardavvikelsen för jämförelseindex) och n är antalet 

portföljer. 

Ett ensidigt p-värde anger sannolikheten att     är större än   . Är detta 0,05 

eller lägre så anses överavkastningen vara statistiskt säkerställd. 

 



15 

 

3.5. Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) bör en undersökning uppfylla två krav: (1) Den ska 

vara valid, dvs. giltig och relevant. (2) Den ska vara reliabel, dvs. tillförlitlig och 

trovärdig. 

Vi undersöker hur aktier rör sig och använder därför data om historiska 

aktiekursnoteringar. Av studiens natur är det tydligt vilken empiri som bör 

användas och därmed kan den också anses vara valid. 

Reliabilitet i studien skapas genom att den är återskapbar. Vi har utgått ifrån 

att i rapporten inkludera all information som behövs för att kunna återskapa 

studien. 

4. Resultat och analys 

4.1. Renodlad avkastning 

Som inledning på resultatanalysen redogörs i tabell 1 för den ”renodlade” 

avkastningen från portföljerna. Med detta syftas på avkastningen beräknat 

enbart utifrån de faktiska aktiekurserna under mätperioden, utan någon 

justering för tillkommande transaktionskostnader eller för portföljernas 

riskexponering. 

 

 

Tabell 1: ”Renodlad” avkastning (omräknat till helår). 

      Investeringsperiod (I) 

Urvalsperiod (U)   1 3 6 12 

1 Portföljer* 13,74% 17,72% 19,34% 17,58% 

  Jämförelseindex 11,98% 12,35% 13,59% 12,98% 

  Portföljer-Jämf.index 1,76% 5,37% 5,75% 4,60% 

            

3 Portföljer* 20,25% 21,97% 21,62% 18,07% 

 
Jämförelseindex 12,41% 12,94% 14,02% 13,23% 

  Portföljer-Jämf.index 7,84% 9,03% 7,60% 4,84% 

            

6 Portföljer* 17,47% 20,54% 21,08% 18,29% 

  Jämförelseindex 13,12% 13,50% 14,42% 13,27% 

 
Portföljer-Jämf.index 4,35% 7,04% 6,66% 5,02% 

            

12 Portföljer* 22,28% 18,68% 18,41% 16,68% 

  Jämförelseindex 12,94% 13,67% 14,28% 13,66% 

  Portföljer-Jämf.index 9,34% 5,01% 4,13% 3,03% 

*Medelavkastningen för alla portföljer som genererats med respektive momentumstrategi 
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En intressant observation är att samtliga av de 16 momentumstrategierna har 

gett en högre avkastning än jämförelseindex. Enligt teorin om att alla 

aktiekurser utvecklas enligt en ”random-walk” har ett sådant här utfall liten 

sannolikhet. 

Strategin 1-1 utmärker sig emellertid med den lägsta överavkastningen. En 

reflektion kring detta utfall är att det möjligtvis kan bero på att denna strategi 

följer sitt jämförelseindex relativt tätt i och med att urvalsperioden är en 

månad och att det skapas en ny portfölj endast en månad senare. Den näst 

sämsta strategin utifrån den renodlade avkastningen finner vi däremot på den 

helt andra sidan av skalan, nämligen 12-12. Det är alltså de två ytterligheterna 

som visar minst överavkastning. Då vi samtidigt ser att överkastningen ligger 

stabilt kring en hög nivå i mitten av tabellen (strategierna 3-3, 3-6, 6-3 och 6-6) 

så tyder det på att momentumeffektens största styrka kan ringas in runt 

medellång sikt, alltså kring en urvalsperiod på tre (3) till sex (6) månader, samt 

en investeringsperiod med lika längd. Då det inte ingick någon tids-

kombination med nio (9) månader i undersökningen, vet vi inte styrkan för 

denna tidshorisont, annat än att den ser ut att avta då tiden ökar från sex (6) 

till tolv (12) månader. 

Att portföljernas renodlade avkastning är högre än jämförelseindex behöver 

dock inte betyda att marknaden är ineffektiv. En effektiv marknad tar hänsyn 

till flera saker som inte syns vid jämförelse med den renodlade avkastningen. I 

följande avsnitt justeras avkastningen med hänsyn till transaktionskostnader 

och därefter riskexponeringen. 

4.2. Transaktionskostnader 

Att aktivt följa en momentumstrategi kräver flertalet transaktioner varje år. 

Enskilda aktier ska köpas och säljas, vilket skapar kostnader för investeraren. 

Vid beräkningen av den renodlade avkastningen ingick inte dessa kostnader. 

En effektiv marknad tar dock hänsyn till sådana kostnader. Därför har vi valt 

att beräkna transaktionskostnader och justera avkastningen för dessa. I tabell 2 

visas portföljernas avkastning efter transaktionskostnader. Hur beräkningarna 

för transaktionskostnaderna har gått till går att läsa i metodavsnittet om 

courtage och spreadkostnader. 
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Tabell 2: Avkastning efter transaktionskostnader (omräknat till helår). 

      Investeringsperiod (I) 

Urvalsperiod (U)   1 3 6 12 

1 Portföljer* 12,27% 17,55% 19,30% 17,57% 

  Jämförelseindex 11,98% 12,35% 13,59% 12,98% 

  Portföljer-Jämf.index 0,28% 5,20% 5,71% 4,59% 

            

3 Portföljer* 18,70% 21,80% 21,58% 18,06% 

 
Jämförelseindex 12,41% 12,94% 14,02% 13,23% 

  Portföljer-Jämf.index 6,29% 8,86% 7,56% 4,83% 

            

6 Portföljer* 15,95% 20,37% 21,04% 18,29% 

  Jämförelseindex 13,12% 13,50% 14,42% 13,27% 

 
Portföljer-Jämf.index 2,83% 6,87% 6,62% 5,01% 

            

12 Portföljer* 20,70% 18,52% 18,37% 16,68% 

  Jämförelseindex 12,94% 13,67% 14,28% 13,66% 

  Portföljer-Jämf.index 7,76% 4,84% 4,09% 3,02% 

*Medelavkastningen (inkl. transaktionskostnader) för alla portföljer som genererats med 

respektive momentumstrategi         

            

Påverkan är som givet störst för investeringsperioder på en (1) månader. 

Rensat för transaktionskostnader ger exempelvis strategin 1-1 bara 0,28% i 

överavkastningen efter transaktionskostnader, mot 1,76% innan (se tabell 1). 

På det hela taget kan man dock konstatera att transaktionskostnaderna har en 

relativt liten påverkan på överavkastningen från momentumstrategierna. 

Det är tydligt att överavkastningen inte beror på transaktionskostnaderna. För 

att förklara tankegången närmare så kan man säga att investerarnas 

avkastningskrav ökar pga. av transaktionskostnaderna som uppstår vid 

användning av momentumstrategier. Kravet på ökad avkastning är i en 

effektiv marknad dock endast lika med själva kostnaden. Fast vad vi finner i 

och med dessa resultat är att överavkastningen är betydligt större än 

transaktionskostnaderna. Därmed är ökade transaktionskostnader inte 

anledningen till att momentumstrategierna gett en överavkastning, åtminstone 

inte hela anledningen. 
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4.3. Riskjusterad avkastning 

En viktig aspekt vid utvärdering av en placeringsstrategi är att undersöka 

riskexponeringen, då avkastning till olika risk inte är direkt jämförbar. 

Det vi vill ha reda på är om momentumstrategierna har den egenskapen att de 

väljer ut aktierna med högst risk, vilket (helt eller delvis) skulle kunna förklara 

varför de ger en överavkastning. 

För att mäta risken använder vi betavärde som mått, vilket är det vanligaste 

riskmåttet på aktier. Betavärden för alla aktier har hämtats in från Avanza 

(2010). Med dessa data har vi beräknat betavärdena för samtliga 1,776 stycken 

portföljer som simulerats i studien. 

Det visade sig att det genomsnittliga betavärdet av alla aktier i studien är 1,1. 

För att göra jämförelsen tydligare mellan portföljerna och jämförelseindex så 

har vi därför ändrat alla betavärden (proportionerligt) med utgångspunkt från 

att jämförelseindex ska ha betavärde 1. Detta har skett med hjälp av följande 

formel: 

 

               

                               
                          

 

Genom att ändra alla aktiers betavärden enligt ovanstående formel har vi fått 

fram en lättare jämförelse då jämförelseindex nu har betavärde 1 istället för 

1,1. I tabell 3 redogörs för vilka betavärden portföljerna har haft i snitt under 

mätperioden, och vad den riskjusterade avkastningen är enligt detta. 
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Tabell 3: Avkastning efter riskjustering och transaktionskostnader (omräknat till helår). 

      Investeringsperiod (I) 

Urvalsperiod (U)   1 3 6 12 

1 Portföljbeta* 1,01 1,01 1,01 1,00 

  Portföljer** 12,05% 17,39% 19,12% 17,57% 

  Jämförelseindex 11,98% 12,35% 13,59% 12,98% 

  Portföljer-Jämf.index 0,06% 5,04% 5,54% 4,59% 

 
          

3 Portföljbeta* 0,98 0,97 0,97 0,95 

  Portföljer** 19,04% 22,41% 22,19% 19,10% 

  Jämförelseindex 12,41% 12,94% 14,02% 13,23% 

 
Portföljer-Jämf.index 6,64% 9,48% 8,17% 5,87% 

            

6 Portföljbeta* 0,96 0,96 0,95 0,94 

  Portföljer** 16,55% 21,14% 22,26% 19,53% 

 
Jämförelseindex 13,12% 13,50% 14,42% 13,27% 

  Portföljer-Jämf.index 3,43% 7,64% 7,84% 6,25% 

            

12 Portföljbeta* 0,95 0,95 0,93 0,94 

  Portföljer** 21,69% 19,59% 19,81% 17,81% 

  Jämförelseindex 12,94% 13,67% 14,28% 13,66% 

  Portföljer-Jämf.index 8,75% 5,91% 5,53% 4,15% 

*Genomsnittligt betavärde för alla portföljer som genererats med respektive momentumstrategi 

**Riskjusterade medelavkastningen (inkl. transaktionskostnader) för alla portföljer som 

genererats med respektive momentumstrategi         

 

Som synes är portföljernas betavärden faktiskt mindre än 1 i de allra flesta fall. 

Risken i portföljerna är alltså aningen mindre än risken i att äga alla aktier. 

Enligt detta kan inte portföljernas riskexponering förklara överavkastningen – 

då vi kan snarare kan se att risken faktiskt är lägre med dessa strategier. 

Det finns dock en svaghet med denna riskjustering, nämligen det att 

betavärdena per den 11 mars 2010 har använts för hela mätperioden (februari 

2000 till februari 2010). Det optimala hade varit att återskapa betavärdena från 

olika perioder i mätperioden, men detta arbete bedömdes vara för omfattande 

för att kunna ingå i denna studie. Men då betavärdena som använts är 

beräknade på aktiekurshistorisk från de föregående 4 åren (48 månader) samt 

att betavärden inte förändras så drastiskt över tid, så kan resultatet trots allt 

vara en fingervisning om vilken risk portföljerna har haft. 

När vi nu jämför tabell 3 med tabell 1 (som visade den ursprungliga 

avkastningen) så står det klart, med undantag för strategin 1-1, att både 
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transaktionskostnaderna och riskjusteringen endast har en marginell påverkan 

på överavkastningen. 

4.4. Statistisk signifikans 

Att momentumstrategierna visat en överavkastning kan förstås även bero på 

helt normala slumpmässiga avvikelser från jämförelseindex. För att kontrollera 

detta har vi genomfört ett t-test. Detta är en hypotesprövning, där vår 

nollhypotes är att momentumstrategiernas medelavkastning är lika med 

medelavkastningen för jämförelseindex. Utifrån en signifikansnivå på 5% kan 

vi sedan bekräfta eller förkasta nollhypotesen. Med andra ord om 

sannolikheten är högst 5% att överavkastningen kan vara så stor som studien 

visat om portföljerna förutsätts följa jämförelseindex, så kan överavkastningen 

anses vara statistiskt säkerställd. 

Avkastningen som används för t-testet är den ursprungliga avkastningen 

inklusive transaktionskostnader. Vi har valt att inte använda den riskjusterade 

avkastningen för t-testet på grund av osäkerheten kring portföljernas 

betavärden. Men eftersom så gott som samtliga portföljers avkastning blev 

högre efter riskjustering, så blir det på så vis en försiktig ansats att använda 

avkastningen innan riskjustering vid beräkningarna. Om denna är statistiskt 

signifikant så är förstås den riskjusterade avkastningen enligt våra uträkningar 

även det. Tabell 4 visar resultaten från t-testen för varje momentumstrategi. 
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Tabell 4: Statistisk signifikans för avkastningen efter transaktionskostnader. 

      Investeringsperiod (I) 

Urvalsperiod (U)   1 3 6 12 

1 Portföljer* 12,27% 17,55% 19,30% 17,57% 

  Jämförelseindex 11,98% 12,35% 13,59% 12,98% 

  Portföljer-Jämf.index 0,28% 5,20% 5,71% 4,59% 

  T-statistika 0,24 1,15 1,51 1,65 

  P-värde 0,41 0,13 0,07 0,05 

            

3 Portföljer* 18,70% 21,80% 21,58% 18,06% 

  Jämförelseindex 12,41% 12,94% 14,02% 13,23% 

  Portföljer-Jämf.index 6,29% 8,86% 7,56% 4,83% 

  T-statistika 1,03 1,88 1,95 1,71 

  P-värde 0,15 0,03 0,03 0,05 

            

6 Portföljer* 15,95% 20,37% 21,04% 18,29% 

  Jämförelseindex 13,12% 13,50% 14,42% 13,27% 

  Portföljer-Jämf.index 2,83% 6,87% 6,62% 5,01% 

  T-statistika 0,56 1,44 1,67 1,72 

  P-värde 0,29 0,08 0,05 0,04 

            

12 Portföljer* 20,70% 18,52% 18,37% 16,68% 

  Jämförelseindex 12,94% 13,67% 14,28% 13,66% 

  Portföljer-Jämf.index 7,76% 4,84% 4,09% 3,02% 

  T-statistika 1,13 0,98 0,99 0,98 

  P-värde 0,13 0,17 0,16 0,16 

*Medelavkastningen (inkl. transaktionskostnader) för alla portföljer som genererats med 

respektive momentumstrategi         

 

P-värdena anger hur stor sannolikheten är att portföljernas avkastning skulle 

kunna bli ännu längre ifrån avkastningen för jämförelseindex, med antagandet 

att portföljerna egentligen ger samma avkastning som jämförelseindex. 

Inverterat kan detta sägas ange hur stor sannolikheten är att det faktiskt 

existerar en överavkastning från portföljerna.  Man kan notera att denna 

sannolikhet är över 80% (p-värden under 0,20) för alla portföljer så när som 

på två (2) stycken. Sex (6) stycken portföljer har ett p-värde på 5% eller lägre 

och har därmed en statistiskt säkerställd överavkastning; dessa portföljer har 

markerats med grå bakgrund i tabell 4. 
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4.5. Teoretisk avkastningskurva 

För att göra effekten från momentumstrategierna tydligare för läsaren har vi 

valt att illustrera med en teoretisk avkastningskurva. Diagrammet i figur 1 visar 

den teoretiska värdeförändringen av 100 kr som investerats i de momentum-

strategier vars avkastning som vi fann vara statistiskt säkerhetsställd. 

 
Figur 1: Teoretiska avkastningskurvor. 

 

Diagrammet visar tydligt att dessa momentumstrategier presterat bättre än 

jämförelseindex, åtminstone under uppgångsperioder. Ser man isolerat till 

nedgångsperioden under 2007/2008 så minskar gapet mellan momentum-

strategierna och jämförelseindex. Detta tyder på att en portfölj som följer en 

momentumstrategi faller snabbare än jämförelseindex under nedgångs-

perioder. Men när trenden vänder uppåt igen, så överträffar momentum-

strategin marknadens avkastning återigen. En börs som på lång sikt rör sig 

uppåt talar därmed till fördel för momentumstrategierna.  Man kan även 

konstatera att det sämsta tillfället att gå ur en momentumstrategi vore efter att 

marknaden just har fallit. 

För att strategierna ska vara jämförbara med varandra börjar diagrammet sex 

(6) månader in i mätperioden, då detta var den längsta urvalsperioden för de 

strategier som har illustrerats. Likaså har momentumstrategierna varierande 

0 kr
50 kr

100 kr
150 kr
200 kr
250 kr
300 kr
350 kr
400 kr
450 kr
500 kr
550 kr
600 kr
650 kr
700 kr
750 kr

au
gu

st
i 2

0
0

0

ap
ri

l 2
0

0
1

d
ec

em
b

er
 2

0
0

1

au
gu

st
i 2

0
0

2

ap
ri

l 2
0

0
3

d
ec

em
b

er
 2

0
0

3

au
gu

st
i 2

0
0

4

ap
ri

l 2
0

0
5

d
ec

em
b

er
 2

0
0

5

au
gu

st
i 2

0
0

6

ap
ri

l 2
0

0
7

d
ec

em
b

er
 2

0
0

7

au
gu

st
i 2

0
0

8

ap
ri

l 2
0

0
9

d
ec

em
b

er
 2

0
0

9

100 kr investerade i augusti 2000

1-12

3-3

3-6

3-12

6-6

6-12

Jämförelseindex

Momentumstrategier 
(U-I):



23 

 

investeringsperioder, vilket gör att linjerna slutar vid olika datum i diagrammet. 

Fram till och med mars 2009 har det dock varit möjligt att räkna ut 

avkastningen för varje strategi. För att göra samtliga strategier direkt 

jämförbara med varandra, visar tabell 5 vad de 100 kr som investerades i 

augusti 2000 har växt till i mars 2009. 

 

 

Tabell 5: Värde i mars 2009 (av 100 kr investerade i augusti 2000).  

Strategi (U-I) Värde mars 2009 Procentuell avkastning % av jämförelseindex 

6-6 296 kr 196% 149% 

3-3 294 kr 194% 148% 

3-12 288 kr 188% 145% 

6-12 287 kr 187% 144% 

3-6 285 kr 185% 143% 

1-12 280 kr 180% 141% 

Jämförelseindex 199 kr 99% 100% 

 

I tabell 5 kan man utläsa att momentumstrategierna genererat mellan 41 och 

49% högre avkastning än jämförelseindex under perioden augusti 2000 till 

mars 2009, vilket är en betydande överavkastning. 

5. Slutsats 

Arbetet med rapporten har skett utifrån en tydlig frågeställning: Finns det en 

momentumeffekt på Stockholmbörsens Large Cap-lista? Av problemets art 

har undersökningen till stor del handlat om att behandla empiriska data och 

utföra beräkningar. Totalt testades 16 stycken olika momentumstrategier, med 

hjälp av data om historiska aktiekurser för en tioårsperiod på Stockholm-

börsens Large Cap-lista. 

Inför studien hade vi inga förväntningar på att det faktiskt skulle synas en 

momentumeffekt, så det tydliga resultatet överraskade oss en aning. Samtliga 

momentumstrategier gav en överavkastning gentemot jämförelseindex. 

Vidare undersöktes hur stor påverkan det blev på överavkastningen om man 

drog av för transaktionskostnader. Det visade sig att dessa kostnader hade 

väldigt liten påverkan totalt sett. Avgifterna för att handla med aktier är helt 

enkelt så pass låga idag, i kombination med att momentumstrategierna inte 

kräver alltför många transaktioner. 

Därefter gjordes en riskjustering för att se vilken påverkan detta fick på 

överavkastningen. Här upplevde vi dock det största problemet under arbetets 
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gång. Vi inser att en helt korrekt riskjustering innefattar att man använder 

historiska betavärden, medan vi av praktiska skäl fick nöja oss med att 

använda dagsaktuella betavärden (som visserligen är baserade på kurshistorik 

för fyra år tillbaka). Den riskjustering som vi faktiskt genomförde visade på att 

portföljerna haft lägre risk än jämförelseindex. Även om det finns uppenbara 

brister med vår riskjustering ger den ändå en fingervisning om momentum-

strategiernas risk. Enligt dessa beräkningar ökar alltså överavkastningen 

ytterligare efter riskjustering. 

Vi fann också att överavkastningen ter sig starkast vid urvalsperioder samt 

investeringsperioder på tre (3) till sex (6) månader. Detta är inom det intervall 

som Jagadeesh och Titman (1993) fann i sin studie, vilket var från tre (3) till 

tolv (12) månader. 

För att avgöra om utfallet helt enkelt kunde bero på slumpen genomfördes ett 

t-test med en signifikansnivå på 5%. Med det fann vi att sex (6) stycken 

portföljer hade en statistiskt säkerhetsställd överavkastning. 

Sammanfattningsvis visar den här studien att det med hjälp av teknisk analys i 

form av momentumstrategier har varit möjligt att skapa en riskjusterad 

överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och 

februari 2010. I och med detta uppfyller Stockholmbörsens Large Cap-lista 

inte kraven för en svagt effektiv marknad. Resultatet ger upphov till tvivel om 

den effektiva marknadshypotesen som gör gällande att aktiemarknader är 

effektiva. 

Vi tycker studiens resultat är spännande och att det vore intressant att få se 

ytterligare forskning inom detta område. Som förslag till framtida studier vill vi 

framhäva två infallsvinklar utifrån vad som kommit fram under denna studie. 

Det första är att göra en fullständig undersökning kring betavärdena för de 

aktier som väljs ut med momentumstrategier. Vilken risk får egentligen dessa 

strategier? Det andra som vore intressant att få veta mer om är hur 

momentumstrategier presterar i uppåtgående respektive nedåtgående 

marknader. Med vår studie kunde man se en antydan till att momentum-

strategierna presterar bättre än jämförelseindex i en uppåtgående marknad, 

men sämre än jämförelseindex i en nedåtgående marknad. 

Vi ser med spänning fram emot framtida rön om momentumeffekten. 
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Bilaga I – Aktier som ingått i studien 

AstraZeneca Modern Times Group B 

Atlas Copco A NCC B 

Autoliv SDB Nordea Bank 

Axfood Oriflame, SDB 

Boliden Ratos B 

Castellum SAAB B 

Electrolux B Sandvik 

Elekta B SCA B 

Ericsson B SCANIA B 

Fabege SEB A 

Getinge B Seco Tools B 

Hakon Invest Securitas B 

Hennes & Mauritz B Skanska B 

Hexagon B SKF B 

Holmen B SSAB A 

Hufvudstaden A Stora Enso R 

Husqvarna B Sv. Handelsbanken A 

Industrivärden C Swedbank A 

Investor B Swedish Match 

Kinnevik B Tele2 B 

Latour B TeliaSonera 

Lindab International Tieto Oyj 

Lundbergföretagen B Trelleborg B 

Lundin Mining Corporation SDB Volvo B 



 

 


