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SAMMANFATTNING 
 
Problembakgrund: Svenska privatpersoner har blivit mer aktiva på börsen och därför har 
allt fler börjat intressera sig för finansiella instrument. I media har vi kunna observera att 
vid flertalet tillfällen har småsparare sammanlagt förlorat stora summor pengar ofta förenat 
med stort risktagande. Problematiken kring stora förluster är, förutom det monetära 
bortfallet, att återhämtningstiden för kapitalet ökar kraftigt.  Ytterligare ett problem för 
småspararna är att de rekommendationerna som utfärdas har relativt lågträffsäkerhet och att 
småspararna inte tar hänsyn till detta. Det finns även en problematik kring tillfället att köpa 
en aktie, där slutsatsen är att det är svårt att köpa och sälja aktier vid rätt tillfälle även för 
professionella investerare. Vilket leder till vårt resonemang om att småsparare bör fokusera 
på sin riskhantering snarare än sin handelsstrategi. Vi menar att en portfölj med låg 
träffsäkerhet som begränsar sina förluster kan prestera bättre än en strategi med hög 
träffsäkerhet men som misslyckas med att begränsa sina förluster. 
 
Problemformulering: Är det möjligt för en investerare att få bättre riskjusterad avkastning 
med den alternativa riskhanteringen jämfört med Markowitz optimala portfölj och en 
likaviktad portfölj gentemot marknadsindex, vid följandet av analytikers 
rekommendationer?  
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka och jämföra två tillvägagångssätt för investerarens 
möjlighet till att kontrollera risken i en aktieportfölj för aktier noterade på 
Stockholmsbörsen Large-, Mid- och SmallCap listor mellan åren 2003 till 2012 vid 
följandet av aktieanalytikers rekommendationer. Vidare ska studien syfta till att undersöka 
hur väl teoretiska uppmätta värden stämmer överens med verkligheten under olika 
marknadsförhållanden. Studien ämnar följa en tidsperiod som innehåller uppgångsfaser och 
nedgångsfaser i marknaden för att rättvist kunna utvärdera riskhanteringen. 
 
Teori: Vi berör den effektiva marknads hypotesen i studien såväl som Markowitz moderna 
portföljteori. Vi använder Sortino kvoten, Sharpe kvoten och Jensen alfa som resultatmått. 
Vi presenterar en alternativ riskhanterings strategi som baseras på det riskerade kapitalet, 
vilket vi kontrollerar genom en stoploss. 
 
Metod: Vi har studerat nio olika portföljer och tre olika strategier. Vi har använt oss av tre 
portföljer på varje börslista, Fixerad risk portföljen som använder sig utav den alternativa 
riskhanteringen, en variansoptimerad portfölj och en likaviktad portfölj. Vi har antagit att 
alla småsparare handlar aktier på konsensusrekommendationer och vi har testat under 
perioden 2003-2012. 
 
Empiri och analys: Givet de prestationsmått och kriterier som vi har upprättat så har 
fixerad risk strategin presterat bättre än övriga strategier. Vi har i ett fall kunnat påvisa 
signifikant överavkastning men inte i övriga fall. 
 
Slutsats:Vi anser att fixerad risk strategin har visat sig bättre på att hantera risk än de 
övriga strategierna även om den haft vissa svårigheter på SmallCap listan. Vidare anser vi 
kunna besvara vår forskningsfråga på ett tillfredställande sätt. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
Sedan svenska börsen öppnade 1863 har antalet finansiella instrument ökat på marknaden 
och handeln med dessa har ökat. Detta har berott på flera olika anledningar bland annat så 
har vi under denna tid sett stora teknologiska framsteg såsom datorer och internet, men det 
har även skett makroekonomiska förändringar. Under första halvan av 1900-talet kan vi se 
en ökad tillväxt i Sverige, som utvecklades till en välfärdsstat. Den ökade välfärden kan 
tänkas vara en av anledningarna till att fler började investera i finansiella värdepapper. 
Intresset för aktiemarknaden har sedan dess ökat ända fram till 2006 då handeln nådde sin 
topp, och har sedan dess avtagit något. Detta kan bero på den finansiella oro som rådde från 
och med 2007. (Krantz, 2000; “Stockholmsbörsen firar 150 år i dag,”) 
 
Under de senaste åren har förändringar i det svenska pensionssystemet bidragit till att större 
ansvar måste tas av den enskilda individen för sin pension. Enligt den nya 
pyramidmodellen som svenska pensionsmyndigheten fastslagit ska varje svensk pension 
byggas upp av tre delar, varav en del är ett privatsparande. För de resterande 
pensionsdelarna får man förvalta en liten del själv men majoriteten förvaltas av staten. 
(Pensionsmyndigheten, n.d.)I och med denna förändring blir fler svenska uppmuntrade att 
engagera sig i den svenska börsen. 
 
Rådgivning och rekommendationer finns att tillgå från diverse källor gällande placeringar. 
Det finns rådgivare på det flesta banker och affärstidningar exempelvis så presenterar 
Dagens Industriköp- och sälj rekommendationer från diverse analytikerhus.Det finns till 
ochmed bloggar med tips på hur den svenska småspararen skall investera sina pengar för 
bästamöjliga avkastning. Dock har det uppstått en problematik kring rekommendationer 
avaktier eftersom det har visats att dessa är generellt sett för optimistiska och de tenderar 
attunderprestera den förväntade avkastningen som rekommendationerna har 
antytt(Jegadeesh et al., 2004; Malmendier & Shanthikumar, 2007).Institutionella 
investerare och andrastörre investerare är medvetna om detta fenomen och tar hänsyn till 
detta, men småspararehar visatatt de inte tar någon hänsyn till detta, utan följer 
rekommendationerna oberoendeom rådgivare är att anse som partisk(Malmendier & 
Shanthikumar, 2007, s. 458). Eftersomsmåspararna är omedvetna om rekommendationernas 
optimistiska natur kommer derimligtvis att utsättas för fler dåliga rekommendationer och 
därmed riskerar att göra fler dåliga affärer. 
 
I och med detta blir det för studien intressant att definiera begreppet småsparare. Vi har valt 
att definiera småsparare som de aktörer på marknaden som agerar som privatpersoner, det 
vill säga de investerarna som inte handlar för ett företag, ideella organisationer eller för den 
offentliga sektorn. Detta lämnar kvar de svenska hushållen som investerar i aktier på den 
svenska börsen, denna grupp innehåller individer med olika bakgrunder och potentiellt 
olika syn på risk. Vidare har dessa individer betydligt mindre kapital än de tidigare nämnda 
institutionerna (“Aktieägarstatistik. Hösten 2012 - Statistiska centralbyrån”). Utöver detta 
så har individerna kortare tidshorisont i sitt sparande än vad institutionerna har. Detta 
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eftersom individerna begränsas av sin livstid medan institutionerna inte har någon 
tidsbegränsning. 
 
Om vi använder oss utav denna definition kommer även professionella investerare inräknas 
med sitt privata sparande, dessa antas ha en mer sofistikerad inställning till risk i sina 
investeringar samt antas ha möjlighet att använda sig av metoder och programvara som inte 
är tillgängliga för övriga aktörer. På grund av detta exkluderar vi individer vars yrke är att 
professionellt investera för en institutions räkning. Vår definition av småsparare blir således 
privata investerare som placerar sitt eget kapital i aktier utan att ha någon professionell 
erfarenhet av investeringar. 
 
De belopp som småspararna förlorar kan tyckas vara små då det rör sig om privatpersoners 
sparande, men det har vid ett flertal tillfällen uppdagats att tusentals småsparare samtidigt 
gått på förlust och det rör sig då om en stor mängd kapital(“Småspararna har förlorat 
miljoner”, “Så slog Diamyds kursslakt mot småspararna”, “Småsparare förlorar mest"). Ett 
aktuellt exempel är Northland Resources som rekommenderas som köp, men rasade nyligen 
i pris och tappade 90% av sitt ursprungliga värde(Aronsson, 8 februari). 
Rekommendationer var utfärdade från bland annat SEB och Handelsbanken och trots den 
höga risken, investerade småsparare stora summor i aktien. 
 
En ackumulerad förlust på -90% kräver en ackumulerad avkastning på 900% för att värdet 
på investeringen ska vara tillbaka på samma nivå innan kursfallet. Med en genomsnittlig 
årlig avkastning på 12%, skulle återhämtningsperioden vara ca 20 år under antagandet att 
kapitalet återinvesteras varje år. Återinvesteras inte kapitalet är motsvarande 
återhämtningsperiod 75 år (Bilaga A). 
 
Oavsett om rekommendationerna är rättfärdigade eller inte, så kommer de ändå utfärdas 
felaktiga rekommendationer eftersom det är nästintill omöjligt för en analytiker att få rätt 
vid varje tillfälle. Det faktum att träffsäkerheten i rekommendationer är låg tillsammans 
med den stora mängd som finns att tillgå kommer det sannolikt leda till ett felaktigt köp 
och därmed även förluster. Problematiken med att köpa rätt aktie vid rätt tillfälle har 
uppmärksammats av blandannat Sharpe(Sharpe, 1975, s. 67). Senare studier har dock visat 
att han överskattat problematiken något, men slutsatsen är fortfarande densamma att köpa 
och sälja vid rätt tillfälle är svårt även för professionellainvesterare(Hilliard & Hilliard, 
2011). 
 
Genom att begränsa förlusterna i förhållande till potentiell avkastning anser vi att de 
kommer gynna småspararen i det långa loppet.Följaktligenär vi av uppfattningen att det är 
mer givande att se över riskhanteringsstrategin i portföljen framför handelsstrategin. 



FIGUR 1 - Exempel Vinst/Förlust

Vi väljer att illustrera vår syn 
har en bättre förmåga att identifiera undervärderade tillgångar än 
högre träffsäkerhet för vinstgivande affärer. 
som leder till en högre kvot och således positiv förväntan
ligger ovanför nollvinstkurvan. I genomsnitt erhåller 
30% träffsäkerhet. Hög träffsäker
som erhåller 0.50 kr för varje förlorad 
småspararen ovanför nollvinst

1.2 PROBLEMDISKUSSION
 
Ett av antagande som vi gör är fundamental för studien, 
helt baserat på rekommendationer. I vårt fall använder vi oss av konsensus 
rekommendationer d.v.s. genomsnittliga rekommendationen av en aktie. Implikationen blir 
följaktligen att vår hypotetiska investerare skulle samla alla rekommendationer som finns 
att tillgå och analysera vilken av dessa som kommer högst rekommenderad. Detta är 
onekligen ett icke realistiskt händelseförlopp för alla småsparare. Dock är inte syftet att 
beskriva eller replikera den genomsnittliga småspararens handelsmönster, vi vill utvärdera 
möjligheten att förbättra de långsiktiga resultaten genom att tillämpa riskhantering. Med 
detta i åtanke och vetskapen att individer kan handla med aktier av flera olika anledningar 
antar vi att småspararna har som syfte att skapa ett långsiktigt sparande. Följaktligen 
kommer våra portföljer handla efter konsensus rekommendationer.
 
Vi kommer skapa tre stycken portföljer som hanterar risk på olika sätt. Vi kommer använda 
oss utav en likviktad portfölj, vilket ska representera den enklaste formen av riskhantering. 
I den andra portföljen kommer vi använda oss utav 
är en väl etablerad teori antar vi att de småsparare som har bäst riskhantering använ
av Markowitz teori. Uppfånget mellan den 

Exempel Vinst/Förlust för två småsparare. 

 genom att jämföra två fiktiva småsparare i figur 1
har en bättre förmåga att identifiera undervärderade tillgångar än B, och har d

vinstgivande affärer. B har däremot en effektivare 
som leder till en högre kvot och således positiv förväntan, vilket illustreras

kurvan. I genomsnitt erhåller B 3.50 kr för varje förlorad krona
. Hög träffsäkerhet är ingen garanti för långsiktig vinst, vilket visas i 

0.50 kr för varje förlorad krona. Syftet med god riskhantering är att placera 
vinstkurvan givet träffsäkerheten. 

ROBLEMDISKUSSION 

är fundamental för studien, är att småsparare köper och säljer 
helt baserat på rekommendationer. I vårt fall använder vi oss av konsensus 

genomsnittliga rekommendationen av en aktie. Implikationen blir 
tetiska investerare skulle samla alla rekommendationer som finns 

tillgå och analysera vilken av dessa som kommer högst rekommenderad. Detta är 
onekligen ett icke realistiskt händelseförlopp för alla småsparare. Dock är inte syftet att 

plikera den genomsnittliga småspararens handelsmönster, vi vill utvärdera 
möjligheten att förbättra de långsiktiga resultaten genom att tillämpa riskhantering. Med 
detta i åtanke och vetskapen att individer kan handla med aktier av flera olika anledningar 
antar vi att småspararna har som syfte att skapa ett långsiktigt sparande. Följaktligen 
kommer våra portföljer handla efter konsensus rekommendationer. 

Vi kommer skapa tre stycken portföljer som hanterar risk på olika sätt. Vi kommer använda 
ikviktad portfölj, vilket ska representera den enklaste formen av riskhantering. 

I den andra portföljen kommer vi använda oss utav Markowitz portföljteori, Eftersom detta 
rad teori antar vi att de småsparare som har bäst riskhantering använ

av Markowitz teori. Uppfånget mellan den likaviktade portföljen och Markowitz
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i figur 1; A och B. A 
har därmed en 
 riskhantering, 

illustreras genom att B 
kr för varje förlorad krona vid 

vinst, vilket visas i A 
med god riskhantering är att placera 

är att småsparare köper och säljer 
helt baserat på rekommendationer. I vårt fall använder vi oss av konsensus 

genomsnittliga rekommendationen av en aktie. Implikationen blir 
tetiska investerare skulle samla alla rekommendationer som finns 

tillgå och analysera vilken av dessa som kommer högst rekommenderad. Detta är 
onekligen ett icke realistiskt händelseförlopp för alla småsparare. Dock är inte syftet att 

plikera den genomsnittliga småspararens handelsmönster, vi vill utvärdera 
möjligheten att förbättra de långsiktiga resultaten genom att tillämpa riskhantering. Med 
detta i åtanke och vetskapen att individer kan handla med aktier av flera olika anledningar 
antar vi att småspararna har som syfte att skapa ett långsiktigt sparande. Följaktligen 

Vi kommer skapa tre stycken portföljer som hanterar risk på olika sätt. Vi kommer använda 
ikviktad portfölj, vilket ska representera den enklaste formen av riskhantering. 

teori, Eftersom detta 
rad teori antar vi att de småsparare som har bäst riskhantering använder sig 

Markowitz portföljen 
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borde enligt oss täcka en väldigt stor andel av småspararnas riskhantering. Vi antar då att 
väldigt få småsparare har en bättre riskhantering än de som använder sig av Markowitz 
portföljteori. Med detta sagt är vi inte av åsikten att Markowitz portföljteori är den bästa 
formen av riskhantering, vilket snart kommer bli tydligt, men vi anser att den ur ett 
småsparar perspektiv går att framhålla som en god riskhantering. Det är därför relevant för 
vår studie att se hur den tredje portföljen som innehåller vårt riskhanteringsalternativ 
presterar i förhållande till Markowitz portföljen. 
 
Detta leder oss till den moderna portföljteorin som är ett paradigm inom finansiering som 
ämnar maximera portföljavkastning i förhållande till förväntad risk. Grundpelaren för 
teorin gjorde sitt framträdande 1952 i samband med publiceringen av den vetenskapliga 
artikeln ’Portfolio Selection’ av Harry Markowitz. Markowitz studie låg också till grund för 
William Sharpe’s CAPM-modell, som teoretiskt bestämmer avkastningen för en tillgång 
med hänsyn till den systematiska risken.  Dessa modeller blev så småningom standarder 
inom portföljallokeringsbeslut och vi kommer därför anta att den genomsnittliga 
investeraren allokerar sitt kapital efter denna modell genom variansoptimering. 
 
Det finns problem gällande Markowitz’s modell och det handlar främst om de variabler 
som används vid beräkningarna av den optimala fördelningen. Modellen använder 
standardavvikelsen och volatiliteten som riskmått. Standardavvikelsen mäter den 
genomsnittliga spridningen bland individuella värden från genomsnittet. Implikationen 
detta får är att värden ovanför genomsnittet, positiv volatilitet, behandlas lika för värden 
nedanför genomsnittet, negativ volatilitet. Vi är av uppfattningen att positiv volatilitet bör 
premieras framför negativ då detta är till fördel för investeraren. En tillgång vars positiva 
volatilitet är högre jämfört en tillgång med låg negativ volatilitet anses i nuläget vara mer 
riskabel med detta riskmått, vilket begränsar dess vikt i den totala portföljen. En ytterligare 
problematik med standardavvikelsen som enda riskmått är att den tenderar att underskatta 
enskilda extrema värden eftersom det är ett genomsnitt. Taleb visar att avkastningens 
distribution för finansiella tillgångar tenderar att ha långa svansar, kurtosis, som behålls 
under aggregering(Taleb, 2009).  
 
En investerare bör se förväntad avkastning som önskvärt och varians som mindre önskvärt 
(Markowitz, 1952). Detta innebär att om investeraren är rationell i sina beslut, bör den inte 
åta sig mer risk såvida detta inte innebär en högre förväntad avkastning. Markowitz 
motiverar detta påstående med att säga att det råder ett positivt samband mellan risk och 
förväntad avkastning. En tillgång vars volatilitet är högre bör således ge en högre förväntad 
avkastning gentemot det motsatta. Detta antagna samband återfinns även i CAPM-modellen 
där betavärdet (β) används som multiplikator vid beräkningen av förväntad avkastning 
(Sharpe, 1964). I en studie utförd för åren 1926 – 1971 för 114 portföljer listade på NYSE 
fann författarna att betavärdet inte kunde tillämpas som förklarande variabel för 
förhållandet mellan risk och avkastning. Resultatet visade portföljer med mindre volatilitet 
gav högre avkastning gentemot sina motsatser (Haugen and Heins, 1975). Fama och French 
dementerar detta resultat i sin egen studie som visar att förhållandet har blivit svagare och 
ickesignifikant (Fama and French, 2012).  
 
Markowitz modellen använder sig av en kovariansmatris för att beskriva förhållandet 
mellan varje individuell portföljtillgång. I sin enklaste form uttrycker denna 



5 

matristillgångarnas parvisa korrelationer under en given historisk period. Detta kan leda till 
att portföljen blir överexponerad för risk i samband med marknadsdrivande 
makrohändelser, om vi antar att investeraren inte ombalanserar portföljen. Vi menar att 
detta är ett troligt scenario då tidsskillnaden mellan marknaden och händelsens 
tillkännagivande kan förhindra investeraren från att vidta åtgärder mot detta. I en tidsstudie 
över korrelationen mellan sju internationella marknader för 37 år framgår det att 
förhållandet mellan marknader fluktuerar kraftigt, främst under negativa händelser och 
chocker, och att den underliggande trenden tyder på en svag ökad samverkan över tid 
(Longin and Solnik, 1995). Det är tidpunkter vid hög samkorrelation vi anser vara som 
mest kritiska eftersom modellen ger investeraren en falsk trygghet.  
 
Vi är dock medvetna om att modellen enbart tar hänsyn till den diversifierbara risken och 
detta skapar en osäkerhet för investeraren(Markowitz 1952, s. 79). Vi vänder oss istället 
mot en praktiskt inriktad metod för riskhantering där vi omdefinierar en tillgångs risk som 
ett förutbestämt nominellt belopp istället för standardavvikelsen, och portföljens totala risk 
blir således ett aggregerat värde för varje individuell tillgångs risk. Genom denna definition 
av risk kan investeraren kvantitativt mäta hur mycket denne kan tänkas förlora i ett värsta 
scenario och på så sätt aktivt kunna minska eller öka exponeringen av sin portfölj. Vi har 
hämtat inspiration från tidigare metoder såsom ’Equally-weighted Risk Contribution’-
portföljen där optimeringen sker i en bottom-up process (Maillard et al., 2008). Den 
förväntade avkastningen blir som i Markowitz modell ett viktat värde av tillgångarnas 
historiska avkastning, men används inte i samband med optimeringen. Denna alternativa 
metod begränsar nedsidan som återfinns i Markowitz modell eftersom den i nuläget saknar 
regler för när en förlust ska realiseras. Vidare tar den inte hänsyn tillgångens förväntade 
avkastning eftersom varje tillgångs potentiella avkastning ses som likgiltiga. Ett problem 
för Markowitz användande av förväntad avkastning i samband med optimering är dess 
förmåga att maximera fel och tillfälligheter i historisk data kan få stora utslag (Michaud, 
1989). 
 
Vi har i denna diskussion kritiskt granskat de antaganden som har använts i samband med 
portföljallokeringsbeslut och belyst de brister som återfinns i de asymptotiska antagandena 
vid valet av den optimala portföljen. Vi finner att definitionen av risk enligt Markowitz är 
bristfällig ur ett praktiskt perspektiv och att ett nyttjande av modellen medför en viss 
osäkerhet för investeraren gällande dess förmåga att kontrollera den totala risken i 
portföljen. Vidare har vi presenterat ett alternativt synsätt på risk och riskhanteringen i en 
portfölj, där potentiell förlust har konkretiserats, och vi vill därför ställa dessa två metoder 
mot varandra. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Är det möjligt för en investerare att få bättre riskjusterad avkastning med den alternativa 
riskhanteringen jämfört med Markowitz optimala portfölj, samt en likaviktad portfölj vid 
följandet av analytikers rekommendationer?  

1.4 SYFTE 
 
Studiens syfte är att undersöka och granska två tillvägagångssätt för investerarens möjlighet 
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att kontrollera risken i en aktieportfölj för aktier noterade på Stockholmsbörsen Large-, 
Mid- och SmallCap listor mellan åren 2003 till 2012 vid följandet av aktieanalytikers 
rekommendationer. Vidare ska studien syfta till att undersöka hur väl teoretiska uppmätta 
värden stämmer överensmed verkligheten under olika marknadsförhållanden. Studien 
ämnar följa en tidsperiod som innehåller uppgångsfaser och nedgångsfaser i marknaden för 
att rättvist kunna utvärdera riskhanteringen. 

1.5 TEORETISKT- OCH PRAKTISKT BIDRAG 
 
Med denna studie hoppas vi kunna belysa vikten av god riskhantering vid finansiella 
investeringar för småsparare oberoende av valt riskhanteringsverktyg. Det teoretiska 
bidraget kommer bestå av en empirisk genomgång av handel på rekommendationer såväl 
som en undersökning av riskhantering baserat på olika portföljallokeringar. Vi kommer 
ställa Markowitzmodellen gentemot en likaviktad portfölj och en portfölj bestående av ett 
alternativt riskhanteringsperspektiv. Vi kommer göra testar för följande och undersöka om 
det finns skillnader i prestation beroende på vald portföljallokering, det teoretiska bidraget 
av detta blir således av normativ natur. Vi har även uppmärksammat att liknande studier ej 
har gjort på den svenska marknaden vilket innebär att studien fyller ett kunskapsgap. 

 
Det praktiska bidraget som denna studie medför är riktad gentemot småsparare som är 
aktiva på den svenska börsen. Vi presenterar i studien en rad olika riskhanteringsbegrepp 
såväl som olika riskhanteringsverktyg. Vilket vi anser är positivt för småsparare som avser 
att förbättra sin riskhantering då studien hanterar grundläggande såväl som mer avancerade 
riskhanterings tekniker. Vidare framför vi viss kritik mot rekommendationer utfärdade av 
analytiker, vilket kan vara positivt för småsparare att ta med sig från studien. 

 
1.6 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har valt att i första hand vända oss mot privatpersoner aktiva på den svenska 
aktiemarknaden, men vi ser ingen begränsning för andra typer av investerare. Vi har valt att 
avgränsa ossmot aktier som är eller har varit noterade på börslistorna Large-, Mid- och 
SmallCap under testperioden. Ett krav för varje enskild aktie är att den har följts av minst 
en analytiker och erhållit ett rekommendationsbetyg som är registrerat i I/B/E/S 
underDatastream.Vidare måste prisdata finnas tillgänglig i samband med datumet för 
utfärdad rekommendation.  
 
Den valda tidsperioden för vår undersökning innehåller 19 år av data mellan åren 1993 och 
2012. Vi anser att detta är en tillräckligt lång period för att vi ska kunna utföra vår studie. 
Testperioden kommer att sträcka sig mellan åren 2003 och 2012,tillgänglig data kommer 
delas upp i två delar. Den ena delen kommer att användas som optimeringsunderlag för vår 
riskhantering. Vi bedömer detta som en god fördelning eftersom båda perioderna innehåller 
marknadsfaser av upp och nedgångar i aktiemarknaden. Gällande rekommendationsdata är 
dessa jämt fördelade mellan båda tidsperioderna och vi bedömer därför inte att 
uppdelningen har någon större påverkan för resultatet. 
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Vi kommer använda oss av transaktionsavgifter i samband med köp och försäljningen. 
Transaktionsavgifterna används i syfte att göra studien så realistisk som möjligt samt att 
studier liknande detta slag i normalfallet bortser från detta. Av tekniska svårigheter och 
datamängd, väljer vi att förbise skatten och dess inverkan på studien. Vi väljer även att 
använda oss av portföljer av mindre värde för att representera ett privatsparande och de 
svårigheter som kan uppstå vid dessa relativt låga summor. Vi har valt att portföljernas 
ingångsvärde kommer att vara 150,000.00 kr som vi anser är ett rimligt belopp.  
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2. TEORETISK METOD 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Författarna har båda studerat på civilekonomprogrammet, inriktning finansiering, vid Umeå 
Universitet. En av författarna påbörjade sina studier vid Lunds Universitet där han läste 
grundläggande kurser inom företagsekonomi. Båda författarna har ett intresse för 
aktiemarknaden och har aktivt arbetat med den privat. En av författarna har lagt fokus på 
reaktiv teknisk analys och den andra befinner sig i en övergång från fundamental analys till 
teknisk. Detta har medfört till att författarna har tillgång och kunskap inom de tekniska 
analysverktyg som har möjliggjort studiens metod. Vidare har en av författarna 
grundläggande kompetens inom programmering. Författarna anser att deras bakgrund är 
lämplig för studien som är kvantitativt inriktad. Vidare har författarna ett intresse för 
naturvetenskap, något som författarna hoppas kunna återspeglai sitt förhållningsätt under 
analysen. 

2.2 KUNSKAPSSYN 
 

Studiens syfte är att belysa skillnaden mellan riskhanteringsmetoder kontra en icke 
riskjusterade portfölj. Vi har därför valt att titta på dessa data och ingenting annat, såsom 
anledning till risktagande eller investerings beteende. Eftersom vi valt att fokusera på data 
som är kvantifierbar och tillgänglig blir studien således kvantitativ. Anledningen till valet 
av en kvantitativ forsknings metodik är att vi ställer redan existerande teorier emot varandra 
för att undersöka om det uppstår skillnader där emellan. Detta är något som kvantitativ 
forskning lämpar sig för alternativet skulle vara att göra en kvalitativ forskning men då vi 
anser att den induktiva synen på teorier är direkt olämpliga då vi inte har för avsikt att 
generera nya teorier utifrån de empiriska data som vi har ansamlat. Vi väljer således bort 
den kvalitativa forskningen. (Bryman et al., 2005, s. 23-25, 40) 
 
I arbetet använder vi en positivistisk kunskapssyn, vilket lämpar sig väl med vår deduktiva 
ansats för teorier såväl som valet av teoretisk metod(Bryman et al., 2005, s. 26). Det 
positivistiska synsättet är enlig oss också lämpligt då ett värderingsfritt forskande förenklar 
möjligheterna att replikera studien vid ett senare tillfälle för att kontrollera 
resultatet(Bryman et al., 2005, s. 102). Även om positivism inte är någon garant för att 
replikation är möjligt så anser vi att de naturvetenskapliga grunderna som positivismen står 
för är ett mycket lämpligt tillvägagångssätt för att möjliggörareplikation. Kunskapssynen 
har inte valts i den bemärkelsen att vi valt ett synsätt som vi tyckt varit lämplig för studien 
utan snarare tvärtom, studien har valts efter vår kunskapssyn. Vi var väldigt klara med hur 
vi ville göra vår studie från första början och vi har därifrån valt ämne och begränsningar 
för att det ska vara möjligt med hänsyn till vår kunskapssyn. Det kan även vara värt att 
notera att problem eller ämnesområden som skulle anses vara hermeneutiska har aldrig 
varit aktuella eller ens påtänkta som ämne(Bryman et al., 2005, s. 29). Även om det skulle 
vara möjligt för oss att göra en hermeneutisk studie skulle det onekligen färgas av våra 
personliga kunskapssyner vilket är densamma för båda skribenterna. Detta är en det 
huvudsakliga skälet till valet av både ämne såväl som vilken kunskapssyn som används i 
studien. 
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2.3 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH PERSPEKTIV 
 
I denna studie gör vi antaganden kring småsparares köp- och säljbeslut utifrån de 
rekommendationer som analytikerna ger. Eftersom köp- och säljbesluten endast beror på de 
rekommendationer som finns tillgängliga anser vi att denna studie har en objektiv 
ontologisk syn. Detta innebär att sociala företeelser existerar oberoende av de aktörer som 
deltar, vilket vi anser att våra antaganden tydligt reflekterar. Detta hör väl ihop med vår 
valda metod såväl som den kunskapssyn som vi har redogjort(Bryman et al., 2005, s. 
33)Vidare kan man argumentera för vårt objektiva synsätt i och med att vi förutsätter att vi 
kan samla observationer från världen om rekommendationer och använda oss utav dessa i 
konjunktion med våra teorier för att demonstrera hur småspararens handel ser ut, vilket är 
något som går emot det som konstruktionismen står för(Bryman et al., 2005, s. 35). 

2.4 ANGREPPSSÄTT 
 
Som vi nämnt tidigare använder vi oss inte av ett induktivt synsätt på teorier då vi hade för 
avsikt att pröva olika teorier mot varandra, vilket det deduktiva synsättet lämpade sig bättre 
för.  Vi har därför valt att utforma studien efter detta synsätt och vi följer där för den 
deduktiva processen som står beskriven i och illustreras i figur 2(Bryman et al., 2005, s. 
23). 

 
FIGUR 2- Den deduktiva processen (Bryman et al., 2005, s. 23). 

Vi började med en bakgrundsstudie av ämnet och fann att det inte fanns några liknande 
studier avseende den svenska marknaden och vi har således fått använda oss av ett omfång 
av teorier för att bilda oss en hypotes. Hypotesen har brutits ned till kvantitativa delar som 
ligger tillgrund för datainsamlingen. All insamling av data har skett genom Thompson 
Reuter Datastream där rekommendationsdatahämtas för aktier noterade på 
Stockholmsbörsens Large-, Mid- och SmallCap listor mellan åren 1993 till 2012.  Datan 
har sedan behandlats i vår backtesting plattform. Resultatet har senare statistiskt analyserats 
i syfte att kunna utvärdera våra hypoteser. 

2.5 KVANTITATIV METOD 
 
Som vi nämnt tidigare i sektionen om kunskapssyn så väljer vi bort den kvalitativa metoden 
i förmån för den kvantitativa då vi anser att denna är lämpligare. Med en stor samling data 
kan vi göra en noggrann genomgång av den påverkan som riskhanteringen har. En 
kvalitativ studie för samma ämne hade behövt göras på ett annat sätt och med en annan 
infallsvinkel. Trots detta är vi inte blinda för den kritik som framförts mot den kvantitativa 
metoden. Från motstående sida anses kvantitativforskning som en förenkling som blundar 
för skillnaderna mellan ”naturens värld” och människor. Problematiken med människors 
sociala konstruktioner och individuella tolkningar av världen de lever i kan vara ett 
problem men i och med det ämnes val vi har gjort har vi kunnat minimera eventuella fel 
som kan uppstå på grund av det. Det finns också röster som anser att kopplingen mellan 

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat
Utvärdera 
Hypotes

Teorin 
Revideras
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teori och praktik försvåras i och med de mätningar som görs(Bryman et al., 2005, s. 105). 
Det kan uppstå problem om forskare kvantifierar mer komplexa fenomen, i denna studie 
kvantifieras endast aktiedata och rekommendationsråd. Vi har bedömt att dessa är lämpliga 
att använda i en kvantitativ studie då de inte är att avse som komplexa. 

2.6 LITTERATURSÖKNING 
 
Inledningsvis började vi med att söka efter studier med samma ämnesområde. 
Litteratursökningen har endast gjorts i EBSCO och i Google scholar och fokus har varit att 
hitta artiklar som är peer-reviewed och som är förstahandskällor. Vi hade dessvärre 
svårigheter att hitta studier som behandlade vårt ämne, vi började därför fokusera på studier 
och artiklar som behandlade delar av vårt arbete.  De studier och artiklar som vi fokuserade 
på först var Markowitz portföljeteorin och vi letade då efter litteratur som talade för den 
men även de som kritiserade den. Följaktligen sökte vi efter relevant litteratur för den 
riskhanteringen som baserade sig på tekniskanalys, vilket resulterade i studier som 
behandlade blandannat spelteori såsom Kelly kriteriet såväl som artiklar om trendföljning. 
Från dessa studier har vi vid tillfällen funnit intressanta artiklar och breddat vår kunskap 
inom ämnet och fått inspiration till det alternativa sättet att hantera risk. 
 
När vi hittat studier och artiklar som behandlade huvuddelen av vårt arbete började 
sökandet efter artiklar som talade för och emot den effektiva marknadshypotesen då denna 
är en stor och övergripande teori som behövde behandlas. Utöver detta söktes efter artiklar 
med fokus på att finna lösningar på problem som förutsetts i den praktiska metoden. Det 
har bland annat rört sig om studier kring diversifikation, för att bestämma antalet 
placeringar i våra portföljer och kunna motivera det väl. Ytterligare ett exempel är studier 
som behandlat hur väl rekommendationer stämmer. När vi fick tillgång till vårt data och 
hade bearbetat våra teorier,påbörjade letandet efter relevanta resultatmått, såsom Jensen 
alfa. Utöver den vetenskapliga litteraturen har vi använt oss av Google för att hitta artiklar 
från dagstidningar med syfte att belysa att riskhantering är ett aktuellt behov för 
småsparare. Information om pensionssystemet har funnits via pensionsmyndighetens 
officiella hemsida och börsens historia via SVTs hemsida. 
 
Sökord som varit relevanta för studien: 
Modern portfolio theory, market efficiency, are markets efficient?, trend following, Kelly 
criterion, risk management, recommendations, small investors, behavioral finance, 
analysts, market timing, capital asset pricing, diversification, money management, Monte 
Carlo, portfolio selection, volatility, buy and hold, Jensen alpha, Sharpe och fundamental 

2.7 KÄLLKRITIK 
 
Vi har i vårt letande efter litteratur först och främst utgått från EBSCO och Google scholar. 
Vi har eftersträvat att använda oss utav primärkällor för att eliminera problematiken med 
äkthetskrav och oberoende krav (Ejvegård R., 1996, s. 59-60). Vi har velat säkerhetsställa 
att de källor som använts är relevanta, trovärdiga och inte frångår från dess ursprungliga 
betydelse på grund av någon annans tolkning, det är därmed önskvärt att följa de tidigare 
nämnda kraven på äkthet och oberoende i största möjliga utsträckning.  Vi har också 
eftersträvat att hitta peer reviewed artiklar för att ytterligare öka trovärdigheten i studien, 
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här kan vi argumentera att artiklar som först genomgått en sådan granskning före 
publikation har bättre förutsättningar att bidra med trovärdigt innehåll än en artikel som inte 
har genomgått samma granskning. Vidare har vi också använt oss av källor där författarna 
är att avse som väldigt trovärdiga, artiklar son är skrivna av exempelvis Markowitz, Fama 
och Jensen vilka behandlar kända teorier och modeller. Teorier och modeller som är 
välkända antas ha utsatts för hård granskning av den akademiska världen vilket därmed 
stärker deras trovärdighet. 
 
Dock så har vi i studien en stor bredd i våra källor då vi använder oss av inte lika 
väletablerade teorier i den alternativa riskhanteringsmodellen. Ett exempel är studien av 
Wilcox et al. (2009)  som behandlar trendföljning, där delar av denna studie används i 
riskmodellen. Vi är medvetna om att just denna källa kommer från ett företag och därmed 
kan man ifrågasätta dess objektivitet och dess akademiska relevans. Eftersom studien är 
baserad på författarnas egen affärsmodell anser vi att det är rimligt att anta att den har en 
praktisk relevans, eftersom vi ämnar använda den som en del utav en riskhanteringsmodell 
som sedermera skall testas. Vi tror inte att denna studie kommer påverka studien i någon 
negativ utsträckning då vi enbart hämtat information som är av praktisk karaktär från denna 
källa. Vi har också använt oss utav denna källa för att bestämma vår transaktionskostnad 
vilket påverkar slutresultatet för studien, vi bedömde dock att trots källan var 
transaktionskostnaden rimlig och valde således att använda den.  
 
Färskhetskraven och samtidighetskraven som framförs av Ejvegård i sin bok om 
vetenskapligmetod har inte påverkat val av källor i samma utsträckning som de tidigare 
nämnda kraven på äkthet och oberoende (Ejvegård R., 1996, s. 59-61). Eftersom vi har 
använt oss till majoriteten utav vetenskapliga artiklar i studien har vi inte bekymrat oss över 
källornas ålder utan snarare den kritik som framförts gentemot dem. Samtidighetskravet har 
tagits hänsyn vid granskningen utav den effektiva marknadshypotesen vi har då försökt ta 
hänsyn till den ursprungliga källan samt den uppföljande artikeln som samma författar 
publicerade gentemot kritiken som framförts gentemot den ursprungliga artikeln. Utöver 
detta så har vi framfört artiklar för att belysa vad nyare rön har för invändningar gentemot 
teorin, vi anser därmed att vi använt oss av samtidighetskravet på ett bra sätt i det givna 
exemplet (Ejvegård R., 1996, s. 59-61). Samtidigt anser vi att oberoendehets- och 
samtidighetskravet går hand i hand i övriga teorier, där primärkällorna är en god garant för 
samtidighetskravet 
.  
Övergripande har vi försökt att använda så goda källor som möjligt på ett så bra sätt som 
möjligt. Vi är dock medvetna om att studien av Wilcox et al. (2009) kan kritiseras för att 
inte vara objektiv. Utöver detta så anser vi att källorna har hanterats på ett tillfredställande 
sätt. Vi har i denna del inte nämnt de källorna som kommer från tidskrifter och radio, då 
syftet med dessa har varit att belysa den debatt som pågått i media och har inte påverkat 
studiens resultat. 
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3. TEORI 

3.1 MODERN PORTFÖLJTEORI 
 
Den moderna portföljteorin (MPT) är en allokeringsstrategi för tillgångar i en portfölj med 
syfte att optimera förhållandet mellan förväntad avkastning och risk. Harry Markowitz 
presenterade sin teori i den vetenskapliga artikeln ’Portfolio Selection’ 1952. Markowitz 
grundantagande för den rationella investeraren är att denne bör eftersträva att maximera sin 
avkastning. Den rationella investeraren ser avkastning som önskvärd och variansen för 
avkastningen som mindre önskvärd(Markowitz, 1952, s. 77). Variansen ökar sannolikheten 
att den faktiska avkastningen skiljer sig från den förväntade och denrationella investeraren 
bör således inte åta sig mer varians, risk, om detta inte kompenseras mot en högre 
avkastning.Den rationella investeraren bör också allokera sitt kapital över flera tillgångar. 
Markowitz menar att en diversifierad portfölj inte alltid kan anses vara överlägsen en 
odiversifierad eftersom det är möjligt att finna en tillgång som vid full allokering skulle 
vara optimal, men att detta är sällsynt och överlag är en optimal allokering också 
diversifierad(Markowitz, 1952, s. 89). Han lägger vikt på att graden av diversifikation inte 
bestäms utefter antalet tillgångsslag och han ger följande exempel:  
 
”En portfölj som innehåller 60 olika aktier inom transportsektorn är inte lika väl 
diversifierad som en portfölj av samma storlek allokerad över transport-, hälsovård-, gruv- 
och tillverkningssektorn. Anledning till detta är att företag inom samma sektor tenderar att 
prestera lika dåligt under sämre perioder.” (Markowitz, 1952, s. 89) 
 
Vidare menar Markowitz att det inte är nog att öka mängden tillgångsslag i portföljen i 
enbart syfte att minska variansen. Ökning ska vara grundad i rätt typ av diversifikation och 
tillgångar med hög samvarians bör därför undvikas(Markowitz, 1952, s. 89). Detta innebär i 
praktiken att en tillgång med låg varians erhåller en större vikt i portföljen framför en 
tillgång med hög varians om deras samvarians är hög. Utifrån detta är det möjligt att skapa 
flera olika optimala portföljer för olika nivåer av risk. Markowitz omformulerar risk från 
varians till standardavvikelse, som är kvadratroten ur variansen. Dessa optimala portföljer 
kan illustreras grafiskt. I figur 3 illustreras nio stycken olika portföljer.  
 

 
FIGUR 3- Den effektiva fronten. 
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Hyperbolan kallas för den effektiva fronten. Efter den effektiva fronten ligger de optimala 
portföljernasomrisknivå och har maximal förväntad avkastning. Portföljer som befinner sig 
under den effektiva fronten anses vara ineffektiva och bör således inte användas av den 
rationella investeraren.  Ineffektiviten beror på att det finns andra kombinationer av aktier 
som ger högre förväntad avkastning för samma risknivå 
 
 Den optimala portföljen skapas genom att vikta olika tillgångsslag. Viktningen beror på 
förväntad avkastning, risk och samvarians mellan tillgångarna. Standardavvikelsen, risken, 
för två tillgångar (i,j) beräknas enligt följande: 
 

�� =	������� +	�
��
� + 	2���
���
��,
   (1) 

 
�� = ������������������ö������ö���� 
��� = �����������å��� 
��� = ������������������ö������å��� 
���
��,
 = �� ��������ö������å����!ℎ� 
 
Den förväntade avkastning är summan av den viktade förväntade avkastningen för varje 
tillgång: 
#$��% = 	��#&��' + �
#$�
%     (2) 
 
#$��% = (ö��ä���������������ö������ö���� 
#&��' = (ö��ä���������������ö������å��� 
 
Modellen är dock inte felfri och vi har under problemdiskussionentagit upp problemen med 
dess antaganden (1.2 PROBLEMDISSKUSION). Michaud (1989) har också noterat att 
trots modellen ger förvaltare en konkret metod för sina allokeringsbesult, så praktiseras den 
ändå inte särskilt ofta inom den finansiella sektorn. Michaud (1989) tror att detta beror på 
att den är svår att på ett intuitivt sätt kunna marknadsföras hos kunder. Han menar också att 
företagspolitik spelar en stor roll i dess användning eftersom förvaltare kan antas föredra en 
mer informell allokeringsprocess än kvantitativ (Michaud 1989, s. 89). Vi är dock av 
uppfattningen att detta bör ha förändrats med tiden. 
 

3.2 DEN EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 
 
I Famas teori om marknadseffektivitet nämns tre stycken marknadsformer som var och en 
har olika implikationer på marknaden. I den svaga formen reflekteras all historiskdata i 
priset för ett instrument och ingen riskjusterad överavkastning kan göras (Jensen, 1978, s. 
96). Eftersom vi är av åsikten att småsparare bör fokusera på riskhanteringen av sina 
investeringar snarare än att koncentrera sig på sin avkastning, så finner vi stöd för detta i 
den svaga marknadsformen. Då detta är den marknadsformen som Fama säger sig ha mest 
bevis för i sin ursprungliga studie så anser vi att detta är förtroende ingivande för vår studie. 
(Fama, 1970, s. 383-387) 
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I den halvstarka formen reflekteras priset på aktier all publikt tillgänglig information, det 
betyder att samtliga individer rationellt värderar företaget utifrån den information som finns 
tillgänglig. Detta innebär att priset på aktien kommer vara lika med det fundamentala värdet 
och skillnader där i mellan kommer att försvinna då rationella investerare motverkar de 
irrationella investerarna.(Fama, 1970, s. 383) 
 
Slutligen i den starka formen representerar priset all information,tillochmed dold insider 
information. Enligt den effektiva marknadshypotesen så kommer marknaden anpassa sig 
efter ny information även dold information när den kommer ut och detta kommer 
reflekteras i priset. I denna marknadsform är det omöjligt med hjälp av insiderinformation 
få ett informationsövertag.(Fama, 1970, s. 383) 
 
I Famas studie från 1998 diskuteras anomalier som noterats på marknaden och framför 
kritik mot dessa. De långgående avkastningsanomalier som noterats tiden före studien anser 
Fama vara svaga och att de i enlighet med EMH är en ren slump att dessa framträder. Fama 
hävdar också att många ut av dessa anomalier redan har kritiserats och det visat sig att de 
inte håller. Den största invändningen mot dessa anomalier är att de enligt Fama tenderar att 
försvinna då förändringar görs på hur mätningen genomförs. Fama anser inte att EMH går 
att förkasta utifrån den kritik som fram tills dess framförts. (Fama, 1998, s. 303-304) 
 
Shiller (2003) hävdar i sin artikel av marknadseffektiviteten, att kritiken som framförts av 
Fama (1998) i sin studie gentemot anomalier inte är rättfärdigad. Shiller menar att alla 
tidiga tecken på viktiga genombrott blir motbevisade av senare forskning, det är något som 
stämmer i alla akademiska discipliner. Shiller menar också att argumentet om anomaliers 
försvinnande inte heller är ett tydligt tecken på en effektivmarknad då detta kan ske i en 
ineffektiv marknad också. Shiller förklarar att de inte är rimligt att anta att en ineffektiv 
marknad visar en sådan struktur att det finns regelbundna och ihållande mönster. Shiller 
(2003)fortsätter att hävda att det finns andra svagheter i EMH, ett av Shillers argument är 
att det aldrig gjorts en studie som lyckats påvisa en koppling mellan fluktuationer på 
marknaden med fundamentala data. Vidare påpekas det även att de finansiella marknaderna 
inte nödvändigtvis är helt ineffektiva men att det finns noterbara störningar. Ett exempel 
som används i studien är feedbackmodellen som säger att aktiers värde kan efter en upp- 
eller nedgång fortsätta öka respektive minska i pris pågrund av att informationen om 
prisförändringen spridit sig till fler investerare som vill ta del av vinsten eller fly från 
förlusten. Detta orsakar en trend som slutligen leder till ett omotiverat pris som inte har 
någon fundamental förankring och en bubbla bildas.Shiller avslutar sin studie med att 
hävda att EMH har sin plats inom de akademiska kretsarna som en teoretisk modell för att 
beskriva en ideal marknad men att vi inte längre kan utgå från att detta är en god 
representation av verkliga marknader. Vidare säger Shiller att utmaningen för ekonomer 
kommer att bli att anpassa sina modeller för att bättre fånga in verkligheten(Shiller, 2003, s. 
101-102). 
 
Om marknaderna är effektiva eller ej är ett väl debatterat ämne som har pågått under en 
längre tid. Vad vi kan se erkänner båda sidor att det finns anomalier och att dessa kan vara 
både positiva såväl som negativa. Skillnaden mellan EMH och det beteende baserade 
synsättet som Shiller erbjudit blir väsentlig för studien, om vi ställer oss bakom 
förklaringsmodellen som beteendebaserade finansiella ekonomin erbjuder så är det rimligt 
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att prisförändringar kan vara långvariga och att de kan resultera i en spekulativ bubbla. Det 
blir således intressant att hantera de risker som detta medför, de nedåtgående trenderna bör 
undvikas såväl som bubblor som kan brista. Man kan här argumentera för att det är möjligt 
att göra överavkastning vid positiva trender, vilket stämmer om investeringen görs vid rätt 
tidpunkt likaså försäljningen av den. Som redan nämnts tidigare i studien har det visat sig 
vara mycket svårt att träffa rätt tidpunkt för investeringar, sett från ett timing perspektiv 
(Hilliard and Hilliard, 2011). 
 
Omvänt så medför EMH att upp och nedgångar är temporära vilket signalerar köpläge vid 
nedgångar i långsiktiga investeringar medan uppgångar meriterar försäljning av placeringar. 
Givet att ingen ny information har kommit ut på marknaden som förändrat det 
fundamentala värdet. Ny information kan dock leda till långvariga prisförändringar vilket 
kan komma som en chock, exempelvis av en oförutsedd händelse. Här belyses en intressant 
skillnad mellan EMH och beteendebaserad finansiell ekonomi i den aspekten att ingen 
hänsyn tas till den psykologiska aspekten i att se sina tillgångar minska i värde. Det 
förutsätter att marknaden i genomsnitt är rationell, d.v.s. att det finns tillräckligt många 
rationella investerar för att kompensera för de irrationella investerare som säljer av rädsla 
för ytterligare förluster. Tolkningen blir således att rationella investerare gör vinst i förmån 
för irrationella investerare enligt EMH och att marknaden i genomsnitt är rationell. 
 
I en studie genomförd av Kahneman och Tversky (1979) behandlas rationaliteten hos 
individer. De som blivit tillfrågade i undersökningen var universitetsstudenter och anställda. 
Resultatet visade att individerna tenderade att vara mindre riskbenägna när valet stod 
mellan en säker vinst och en osäker vinst med högre förväntat värde, d.v.s. de föredrog den 
säkra vinsten. När de istället tillfrågades om de skulle föredra en säker förlust eller en 
osäker förlust där det förväntade värdet var lägre så föredrog de den osäkra förlusten. Detta 
tyder på en riskavers inställning till vinster och ett risksökande beteende gentemot förluster. 
Detta är något som vi inte anser vara rationellt ur ett investering perspektiv, det är dock 
direkt olämpligt att generalisera denna studie på hela marknaden och således klassificera 
den som ineffektiv. Men med hänsyn till studiens försökspersoner kan det vara troligare att 
dessa individer kan vara en god representation för småsparare. Vi anser att det är rimligt att 
anta att de flesta individer i studien inte hade professionell erfarenhet av aktiemarknaden 
och har eller kommer att ha ett privatsparande. Det går därför att se på dem som potentiella 
småsparare. I enlighet med studien skulle därmed deras beslut vara irrationella då de var 
riskavers gentemot vinster och risksökande gentemot förluster. Som vi ser i studien skulle 
detta på sikt leda till mindre vinster och större förluster. Enligt EMH skulle denna 
irrationalitet innebära att rationella investerare skulle ha möjlighet att profitera på deras 
misstag. Därmed blir småspararna att avse som förlorarna i den halvstarka marknadsformen 
givet att de agerar irrationellt, vilket vi anser att Kahnemans och Tverskys studie stödjer. 
(Kahneman and Tversky, 1979) 
 
En studie på den europeiska marknaden har visat att efter stora prisförändringar följer 
fortfarande aktier den ursprungliga genomsnittlig avkastning, vilket stödjer EMH. I studien 
finner de inget som stödjer teorierna om att det skulle finnas under- eller överreaktioner på 
den europeiska marknaden, författarna förklarar det genom att de inte använder sig av t-
testet som övriga studier inom ämnet har gjort. Vidare säger författarna att tidigare studier 
eventuellt hade nått ett annat resultat givet att de inte använt sig av ett t-test utan istället 
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använt sig utav Mikkelson och Partch test(Himmelmann et al., 2012, s. 422). Vilket vi kan 
återkoppla till Famas argument som han presenterar i sin studie (1998), där Fama skriver att 
anomalier upphör att existera när mätningarna förändras, Himmelmann et al. argument att 
ett annat test skulle innebära ett annorlunda utfall är förenligt med Famas försvar av EMH. 
Författarna hävdar också precis som Fama (1998) att med tid så upphör anomalierna att 
existera, Himmelmann et al. menar att eftersom investerare handlar på över och under 
reaktioner så upphör de att existera. Slutligen så argumenterar författarna att EMH är det 
som tillsynes bäst förklarar hur priser utvecklas.(Himmelmann et al., 2012, s. 422) 
Himmelmann et al. studie stödjer EMH i det avseendet att de inte kunnat påvisa några 
under eller överreaktioner på marknaden. Finns det ingen möjlighet att generera 
överavkastning överensstämmer det med vårt initiala argument om att småsparare bör 
fokusera på sin riskhantering. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att EMH stödjer vårt resonemang om vikten av riskhantering 
speciellt i den svaga marknadsformen. Vi kan finna stöd för detta även i den halvstarka 
marknadsformen. Vi har fört en diskussion kring småsparares rationalitet och EMH’s 
implikation på denna. Om småsparare i genomsnitt är irrationella måste därför övriga 
aktörer kompensera genom att vara rationella till den graden att de väger upp för 
småspararna, vilket enligt EMH innebär att dessa profiterar på småspararna. En förbättrad 
riskhantering skulle därmed leda till ökad rationalitet i avseende till risk vilket därmed 
skulle förbättra deras prestation på marknaden. Den starka marknadsformen har inte 
behandlats i någon större utsträckning i kapitlet då det inte påverkar vår studie om 
marknaden är att avse som effektiv eller inte i denna marknadsform.  

3.3 KELLY KRITERIET 
 
Kelly kriteriet grundar sig i spelteori och utvecklades ursprungligen för att beräkna den 
optimala storleken på en satsning baserat på det totala kapitalet tillgängligt till spelaren. 
Teorin beskriver den storleken på beloppet som skall satsas vid varje tillfälle i en serie av 
spel för att maximera sin tillväxt. Vidare förklarar Kelly att alla spelare som satsar något 
annat än detta belopp kommer på sikt prestera sämre än den spelare som använder sig av 
Kelly kriteriet(Kelly Jr, 1956, s. 926). Eftersom teorin härstammar från spelteorin beräknas 
den optimala riskexponeringen utifrån sannolikheten att vinna. När sannolikheten att vinna 
är stor leder det till stora satsningar, vilket kan leda till stora förluster även om det är 
osannolikt. Det är en del av kritiken som har riktats emot Kelly kriteriet och det riktar sig 
mestadels mot den praktiska tillämpningen av teorin i vadslagning (Maclean et al., 2010, s. 
684-685). Eftersom vi ämnar tillämpa teorin på investeringar och som en begränsning 
snarare än en strategi kommer denna negativa aspekt av Kelly kriteriet inte påverka studien 
nämnvärt. Nedan ser vi omskrivningen av formeln för Kelly kriteriet som kommer 
användas i studien. 
 

+���,% = �� − $/012%
13      (3) 
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Ovan ser vi att det beloppet som bör investeras enligt Kelly kriteriet bestäms utifrån 
sannolikheten att vinna respektive förlora och kvoten mellan förväntad vinst och förlust. 
Eftersom vi inte kan känna till dessa värden på förhand så måste de tas fram genom analys 
av historiska data out of sample.  
 
Eftersom avkastningsmaximering inte är det vi fokuserar på i denna studie kommer teorin 
endast användas som en övregräns för totalt riskexponerat belopp i vår portfölj, eftersom all 
risk utöver denna nivå genererar sämre avkastning till högre risk vilket är den direkt 
motsatta effekten som vi eftersträvar. Teorin kommer inte användas i någon annan 
utsträckning, med det sagt så förtydligar vi ytterligare Kelly kriteriet kommer inte 
eftersträvas utan det kommer användas som en limitation av placeringarnas storlek. Vidare 
kommer den endast att tillämpas på den alternativa riskhanteringen som vi kommer 
presentera senare i kapitlet. 

3.4 JENSEN ALFA 
 
Jensen alfa är ett mått som baseras på CAPM och har som syfte att mäta fondförvaltares 
förmåga att förutsäga förändringar på marknaden. Jensen Alfa mäts utifrån förvaltarens 
portföljavkastning i förhållande till portföljens teoretiska avkastning. Om fondförvaltaren 
presterar bättre än den teoretiska avkastningen har denna ett positivt alfa vilket betyder att 
förvaltaren har överpresterat gentemot marknaden och anses därmed ha förutsett 
förändringar på marknaden. Om förvaltaren presterar lika med eller sämre än den teoretiska 
avkastningen så innebär det att förvaltaren inte har någon förmåga att förutse marknaden. 
Fördelen med detta resultat mått är att portföljer inte bara behöver jämföras med varandra 
utan separat jämföras med deras egen förväntade avkastningen. Det betyder att förvaltaren 
kan med hjälp av måttet bedöma om portföljen genererar god avkastning i förhållande till 
sin risk. (Jensen, 2002, s. 1-3) 
 
Modellen som vi kommer använda ser ut på följande sätt: 
 
8 = �� − $�59 + : ∗ &�< − �9'%     (4) 
 
8 = =���	
�� = >����ö�����	���������� 
�59 = ?������	���������� 
: ∗	= >����ö�����	4����ä��� 
�< = @������������ö�����	���������� 
 
Utifrån formeln ovan kan vi tydligt se att mellan skillnaden mellan den teoretiska 
avkastningen enligt CAPM-modellen och reala avkastningen blir alfamåttet. Eftersom den 
teoretiska avkastningen bestäms av denna modell är det portföljens beta som definierar 
risken. Därmed tillfaller kritiken som riktats mot CAPM och betavärdet även alfa måttet 
(1.2 PROBLEMDISSKUSION). I Jensens studie gör han en undersökning på 115 fonder 
där han beräknar Alfa måttet för dessa. Studien visar att ettstort antal fonder har ett alfa som 
är lägre än noll de samma gäller för det genomsnittliga alfa måttet, vilket betyder att 
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förvaltarna i genomsnitt inte genererar någon riskjusterad överavkastning.Vilket tyder på att 
förvaltarna i genomsnitt inte har någon förmåga att förutse förändringar på 
marknaden.(Jensen, 2002, s. 33-34) 
 
Detta prestationsmått är intressant att använda då vi får möjlighet att se hur de olika 
portföljerna i vår studie presterar gentemot deras förväntade avkastning och givet deras risk 
uttryckt som beta. Skillnaderna i alfa värde kommer reflektera riskhanteringens effektivitet, 
ur det hänseende att om vi med samma investeringar och olika riskhantering erhåller olika 
alfa värden kan en slutsats dras att den ena portföljen har en bättre riskjusterad avkastning 
än den andra. Vilket betyder att den portföljen med bättre alfa mått har en bättre 
riskhantering. Om samma värde erhålls har inte riskhanteringen haft någon inverkan på 
resultatet och därmed kan ingen av strategierna premieras framför den andra. Ytterligare en 
fördel med Jensen alfa är att oavsett om portföljerna har olika risk så mäts riskhanteringen 
effektivt då den med bättre alfa mått presterat bättre i relation till sin förväntade avkastning. 
 

3.5 SHARPE OCH SORTINO RATIO 
 
Sharpe-ratio är ett mått som utvärderar en portföljs avkastning i förhållande till risk. Måttet 
definierades i en artikel från Sharpe 1966 i samband med en utvärdering av 34 amerikanska 
fonder. Måttet är inspirerat från Treynor-ration, som mäter avkastning i förhållande till 
portföljens betavärde. Fördelen med Sharpe’s förhållande är att det standardiserar 
portföljernas individuella prestationsmått och gör dessa jämförbara. Avkastningen utöver 
riskfri avkastning sätts i förhållande till risken i portföljen. (Sharpe, 1966) 
 
�ℎ���� = 505A

B2       (5) 

 
r = förväntad avkastning/faktisk avkastning 
rf = riskfri avkastning (10 år statsobligation) 
ϭp = standardavvikelsen i portföljen 
 
Vi har tidigare nämnt problemet med att använda standardavvikelsen som ett mått för risk. 
Problemet grundades i dess oförmåga att kunna särskilja mellan positiv och negativ 
volatilitet och därigenom bestraffa positiv volatilitet. Sortino-ratio är en variant av Sharpe’s 
mått som tar hänsyn till detta. (Chaudhry and Johnson, 2008) 
 
������� = 505A

B2.DEF      (6) 

 
ϭp = standardavvikelsen i portföljen för tillgångar med negativ avkastning. 
 

3.6 VALUE AT RISK 
 
Value at risk (VaR) används för att beräkna det kapital som riskeras förloras i ett värsta fall 
givet de konfidensintervall som bestämts. Det riskerade kapitalet kan beräknas på olika sätt, 
de tre vanligaste är parametriskt, historiskt eller med hjälp av Monte Carlo simuleringar 
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(Cheung and Powell, 2012, s. 112). Den parametriska metoden innebär att VaR beräknas 
utifrån aktiens standardavvikelse samt det konfidensintervall som valts, vilket tenderar att 
variera mellan 90 % upp till 99,9 % (Cheung and Powell, 2013, s. 103-104). 
 
Formeln för parametriska metoden är följande: 
 
��?GH5H<IJ5�KL = 	8 ∗ 	� ∗ 	√N     (7) 
 
��?GH5H<IJ5�KL = >��!���	��	�����������	4�������	�� 	��������	���	�ö������ 8 = +������������������� 
� = ������������������	�ö�	������������ 
N = N���ℎ������� 
 
Som vi ser ovan är den valda konfidensen en väsentlig del av beräkningen och det riskerade 
kapitalet varierar följaktligen beroende på vald konfidens. Vid en konfidens på 99 % är det 
med 99 % sannolikhet att förlusten kommer vara den beräknade eller lägre, vilket statistiskt 
betyder att resterande 1 % innebär en större förlust som sträcker sig från den kalkylerade 
förlusten ned till noll. Detta på grund av antagandet om en normalfördelning. Antagandet 
om normalfördelning I VaR är något som Taleb (2009) har riktat kritik mot då teorin inte 
hanterar fat-tails, som resulterar i stora förluster, på ett bra sätt.(Taleb, 2009) 
 
Den historiska beräkningen görs genom att observera aktiens historiska data och rangordna 
dem från lägst till högst. Sedan definieras VaR som aktiens nedgång vid det valda 
konfidensintervallet (Cheung and Powell, 2012). Vid Monte Carlo simuleringar används en 
slumpgenerator för att slumpa fram värden för att senare tillämpas som i beräkningen 
baserat på historiska värden (Cheung and Powell, 2013, s. 105-113) 
 
Eftersom beräkningarna är olika utformade medför det vissa skillnader. Den parametriska 
metoden är väsentligt enklare i jämförelse mot de andra två metoderna, men har vissa 
begränsningar i hänsyn till riskbedömningen av icke-linjära finansiella instrument såsom 
optioner. Denparametriska metodenär dock att anse som säker när det kommer till aktier 
och andra linjära finansiella instrument. De andra två metoderna är mer tidskrävande men 
lämpar sig för både linjära och icke linjära instrument, ett problem med dessa två 
metoderna är att den största möjliga förlusten som kan uppnås påverkas av vald period eller 
valt scenario vilket försvårar möjligheten att uppskatta risken. (Alan J, 1999, s. 8-9) 

3.7 RISK 
 
Vi har i vår problemdiskussion och även tidigare i detta kapitel diskuterat Markowitz syn på 
risk och problematiken som vi anser finnas med den. Vi har vid ett flertal tillfällen nämnt 
att vi ska använda oss av en alternativ riskhanteringsmetod. Vi har för avsikt att i följande 
delkapitel förklara hur vi ser på risk och hur vi har tänkt hantera den i vår studie. Vi har 
tidigare problematiserat volatilitet och standardavvikelse som riskmått och argumenterat att 
positiv volatilitet inte är förenligt med risk enligt oss. I vår studie kommer vi fokusera på 
utsatt kapital, vi syftar då på den procentuella förlusten av det totala kapitalet som en 
portfölj utsätts för. Detta åstadkommer vi genom att först beräkna ’AverageTrue Range’ 
(ATR), vilket först kräver att vi beräknar TrueRange (TR) (Wilcox et al., 2009, s. 4). 
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True Range beräknas enligt följande: 
 
@=O[>Q − >R , 	>Q − SJ0/, 	>R − SJ0/]   (8) 
 
>Q = Uö����	������	7����	����� 
>R = Vä����	������	7����	����� 
SJ0/ = 	��ä�������������	��å�	�ö���å����	��� 
 
Average True Range: 
 
∑XY
Z = =N?       (9) 

 
� = =����������� 
 
Vi använder oss av den beräkning som resulterar i störst absolut värde av TR och detta 
används sedermera för att beräkna ATR över en vald period. ATR är ett alternativ sätt att 
beräkna volatilitet, med det sagt är det inte samma volatilitet som beräknas. Skillnaden 
mellan standardavvikelsen och TR är att standardavvikelsen mäter spridningen runt det 
genomsnittliga priset och TR fokuserar på den största skillnaden i prisetunderdagen.  ATR 
är således den genomsnittliga skillnaden i priset under perioden. (Wilcox et al., 2009, s. 4) 
 
I studien genomförd av Wilcox et al. (2009) beräknas Average True Range för daglig 
stängningsdata, men eftersom dagsdata vi har erhållit inte är komplett under veckorna, har 
vi istället beräknat ATR på veckobasis. I praktiken innebär detta att systemet genomför 
beräkningen  i slutet av varje vecka istället för i slutet av varje dag. 
 
För att beräkna det utsatta kapitalet måste vi först bestämma hur stor del av vår portfölj som 
vi vill riskera totalt och sedan måste vi beräkna hur stor andel varje placering ska bära av 
denna risk.  
 
Antalet aktier beräknas enligt följande: 
 
[\]\∗9
^XY∗_ = =������	������     (10) 

 
+J`J 	= 	N������������ �= Fixed fraction 
=N?	 = 	=������	N�7�	?���� 
a = Multiplikator 
 
Som vi ser i formeln ovan delas en fraktion av kapitalet med en multiplicerad ATR, 
multiplikatorn används för att optimera resultatet och har tagits fram från tidigare data. I 
formeln bestäms f på förhand utifrån den risk som eftersträvas att ha i portföljen. För att 
bestämma risken och därmed f optimerar vi portföljens riskjusterade avkastning out of 
sampel. Resultatet blir således det antalet aktier som ska investeras för att uppnå den 
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risknivå som eftersträvas d.v.s. det utsatta kapital som strategin tillåter. För att försäkra oss 
om att strategin inte kommer riskera mer än den bestämda fraktionen kommer en stoploss 
att användas,vilket är när en placering säljs automatiskt vid ett förutbestämt pris, det priset 
kommer bestämmas av funktionen nedan. Denna stoploss kan bara justeras uppåt, antingen 
om glidande ATR minskar eller om P ökar. 
 
> − =N? ∗ a = ��������      (11) 
 
>	 = 	Uö����	��ä�����������	�ö�	������	�����	�ö� 
=N?	 = 	=������	N�7�	?���� 
a = Multiplikator 
 
Teoretiskt innebär detta att vår portfölj aldrig kommer riskera mer än ett givet belopp vid 
varje tillfälle, vilket onekligen är attraktivt ur ett riskhanteringsperspektiv. Vilket för att 
förtydliga betyder att det utsatta kapitalet kommer att begränsas.(Wilcox et al., 2009, s. 4-
10) 

3.8 SAMMANFATTNING TEORETISK REFERENSRAM 
 
Nedan följer en sammanfattning av de teorier som används i studien. Det ska fungera som 
en kort redovisning för vår teoretiska referensram och några av de viktigare aspekterna att 
ha i åtanke vid läsningen. 
 
Modern portföljteori 
  

• Grundantagandet är att investeraren avser att maximera avkastning för given 
varians, eller minimera varians för given avkastning. 

• Definierar risk som varians 
• Optimerar portföljinnehavet efter variansen för uppnå maximal avkastning i 

förhållande till risk 
 
Effektiva marknadshypotesen (EMH)  
 

• Tre stycken marknadsformer: svag, halvstark och stark 
• Den svaga formen har mest stöd och innebär att all tidigare information om aktien 

finns tillgängligt i priset, detta betyder att det inte är möjligt att få riskjusterad 
överavkastning. 

• Den halvstarka formen innebär att all publik information är reflekteras i priset, 
vilket betyder att alla har tillgång till denna och värderar den lika. 

• Den starka formen innebär att priset innehåller all information även insider 
information finns tillgängligt i priset. 

 
Jensen alfa 
 

• Baserad på CAPM-modellen 
• Ämnat för att mäta fondförvaltares förmåga 
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• Riskjusterad 
• Skillnaden mellan faktisk och förväntad avkastning 
• Vid en undersökning av 115 fonder visade sig att genomsnittet inte hade positivt 

alfa. 
• Kommer användas som prestationsmått för portföljerna 

 
Kelly kriteriet 
 

• Används som övregräns för riskexponerat kapital i portföljen 
• Baseras på sannolikheten att vinna och vinstrelationen 
• Vid investeringar som uppnår Kelly kriteriet maximeras den långsiktiga tillväxten 
• Värden över Kelly kriteriet ökar risken mer än avkastningen 

 
Risk 
 

• Vi använder oss utav ett alternativ volatilitets mått, truerange (TR) 
• Generaliseras med den genomsnittliga TR d.v.s. averagetruerange (ATR) 
• Skiljer sig från standard avvikelsen då den fångar upp den största rörelsen av priset. 
• Fokuserar på att begränsa det kapital som maximalt kan förloras 
• Begränsar förlusten med hjälp av en stoploss 

 
Sortino 
 

• Baseradpå Sharpe ratio 
• Mäter avkastningen i förhållande till standardavvikelsen under negativa 

avkastningsperioder 
• Avkastningen som används är de som övergår den riskfria avkastningen d.v.s. risk 

premien 
 

 
Value-at-risk 
 

• Antarattavkastningenärnormalfördelad 
• Kan beräknas på tre olika sätt, parametriskt, historisk eller med en Monte Carlo 

simulering 
• Beräknar det kapital investeraren riskerar att förlora inom angivet konfidensintervall 
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4. TIDIGARE EMPIRISK FORSKNING 

4.1 TIDIGARE STUDIER 
 
Barber et al. (2007) genomförde i sin studie en jämförelse mellan värdet av 
rekommendationer från oberoende analytikerhus mot de tio största investmentbankernas 
analytiker. I studien ingick 335,000 rekommendationer för 11,000 börsföretag mellan åren 
1996 till 2003 på den amerikanska marknaden. Barber et al. fann att köprekommendationer 
utfärdade av oberoende analytiker generellt presterade bättre. Vidare fann författarna att 
investmentbankernas köprekommendationer i samband med nyintroduceringar tenderade 
att underprestera de oberoende analytikerna. Detta menade författarna skulle kunna kopplas 
till intressekonflikter inom investmentbankerna mellan ledningen och analytikerna eftersom 
en nedgradering av en nyintroduktion skulle påverka investmentbankerna 
negativt.Jeegadeshet al. (2004) finner i sin studie att analytiker tenderar att dras mot aktier 
som uppvisar positivt prismomentum, hög volym, högre tillväxt och positiv balansräkning. 
Analytikerna väljer själva att värdera aktier som uppvisar positiva karaktärsdrag och blir 
således enklare att värdera. Detta medför att nyttan för varje unik rekommendation blir 
mindre. Av de rekommendationer som gjordes för aktier med sämre kvantitativa värden, 
tenderade aktier som rankades högst underprestera de som rankades lägre. Vidare fann 
författarna att förändringar i konsensusdatan hade större prediktiv kraft för aktiens framtida 
prissättning än själva konsensusvärdet. Detta antas bero på att förändringen fångar upp 
kvalitativa värden i bolagens verksamhet, vilket inte syns i den kvantitativa datan. En faktor 
som bör beaktas enligt författarna är att om flera analytiker fokuserar på ”glamour-aktier” 
kan detta påverka det allmänna sentimentet och rekommendationerna blir 
självuppfyllande.Jeegadesh och Kim (2010) försätter i en senare studie att analysera 
beteendet hos analytiker och finner tendenser till flockmentalitet bland analytiker som 
sällan ger ut rekommendationer. Vidare fann författarna att flockmentaliteten är mer 
framträdande i samband med nedgraderingar av rekommendationer. De bekräftar också 
Barber et al. (2007) slutsats att analytiker från ansedda mäklarhus eller investmentbanker 
tenderar att följa majoriteten. Vi anser att dessa studier är relevanta i den mån att de ger en 
överskådlig bild över hur den finansiella industrin arbetar och hur rekommendationstjänster 
som erbjuds, inte nödvändigtvis är för den externa investerarens bästa. 

Walker och Hatfield (1996) undersökte i sin studie konsekvenserna för den enskilda 
investeraren som följer experternas rekommendationer. Ett annat syfte med studien var att 
undersöka huruvida analytikernas rekommendationer tillförde något mervärde. Studien 
genomfördes för perioden 1988 – 1990 där köp- och säljrekommendationer publicerade i 
tidningen USA Today. Författarna fann att experterna till viss del kunde identifiera 
undervärderade tillgångar, men att detta inte var till någon nytta för den enskilda individen 
eftersom institutionella investerare fick tillgång till informationen på förhand. Den enskilde 
individen som följde rekommendationerna skulle således uppleva negativ abnormal 
avkastning. Malmendier och Shanthikumar (2007) menar att det finns en viss naivitet hos 
privata investerare och att dessa tenderar att tolka rekommendationerna bokstavligen medan 
de institutionella har en bättre förmåga att kunna urskilja det faktiska värdet av 
rekommendationerna. I vår studie utgår vi från den privata investeraren och således 
kommer de rekommendationerna som ges att ageras på utan bearbetning. 
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I en amerikansk studie undersökte Hoffmann et al. (2012) hur privata investerare agerade 
under den finansiella krisen mellan åren 2008 och 2009. I resultatet från studien framgick 
det att individen inte tenderade att vidta några åtgärder för att kontrollera sin risk, utan 
fokuserade istället på att hitta potentiella köplägen. I en tidigare studie av Kahneman och 
Tversky (1979) undersöktes individens beslutsfattande under osäkerhet. Studien 
genomfördes på studenter vid University of Michigan och Stockholms Universitet som blev 
presenterade för ett antal monetära problem. Majoriteten av studenterna tenderade att välja 
det svars alternativ som gav en säker vinst framför det alternativ som innehöll viss 
osäkerhet, men med högst förväntat värde. Det motsatta gällde vid problem där lösningen 
innefattade en förlust oavsett alternativ. Individer tenderar att vara mer benägna att riskera 
sig åta större förluster om det finns en sannolikhet att förlusten kan minskas, även om det 
inte är matematiskt motiverat. 

Taleb (2009) undersöker i sin studie hur väl statistiska riskmått har möjlighet att anpassa 
sig till sällsynta händelser av stor magnitud. Taleb finner att riskmått, ex. Value at Risk, 
som förlitar sig på en normalfördelning inte är tillförlitliga. Han argumenterar för sitt 
påstående genom att visa att kurtosis för en serie tillgångar inte går mot normalfördelning 
när dessa aggregeras för längre tidsperioder. Taleb menar att även om en modell har 
förmåga att kunna förutse en händelse, skulle den underskatta dess magnitud. Han föreslår 
att investeraren bör implementera en fast gräns för sina förluster för att undvika dessa 
scenarion. Burghardt och Liu (2012)är också av uppfattningen att det finns brister i de 
riskmått som används. I sin studie undersöker de skillnaden mellan uppskattad och faktisk 
volatilitet för månatlig avkastning bland 67 stycken fonder. De finner att användandet av 
standardavvikelsen i sin ursprungliga form vid aggregering antingen över- eller 
underskattar den årliga volatiliteten grovt. De visar att om autokorreleringen beaktas i 
samband med aggregeringen av volatilitet så ger detta ett uppskattad värde närmare det 
verkliga värdet. 

Haugen and Heins (1975) genomförde en studie mellan åren 1926 – 1971 för NYSE i syfte 
att undersöka om betavärdet för en portfölj har ett positivt samband med avkastningen. 
Författarna finner det svårt att kunna identifiera eventuella riskpremier för högre 
risktagande och drar slutsatsen att förhållandet mellan risk och avkastning är svag. Vidare 
finner de att portföljer som har innehållit tillgångsklasser med lägre varians har haft högre 
genomsnittlig avkastning i jämförelse mot deras motsatser. 

Longin and Solnik(1995)studerar hur korrelationen mellan sju finansiella marknader i 
Europa, USA och Asien har utvecklats mellan 1960 och 1990. Resultatet visar att 
korrelationerna har stigit något mellan marknaderna under dessa 30 år, men den är 
fortfarande mycket instabila. Korrelationen mellan marknader tenderar att öka under 
perioder där globala händelser dominerar inhemska händelser ex. Gulf kriget eller OPEC-
krisen, och den är som mest känslig under negativa händelser. 

Schwert (1990) Undersöker om volatiliteten har förändrats, blivit högre, genom åren för 
NYSE mellan 1802 och 1989.Studien kommer fram till att volatiliteten inte har ökat 
nämnvärt, bortsett från den Stora Depressionen.Vidare kommer Schwert fram till att den 
kortsiktiga volatiliteten i aktiemarknaden beror främst på individernas tillgång till ny 
information och tillväxten av kvantifierade handelsstrategier. Volatiliteten i en aktie 
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tenderar att öka kraftigt, tillsammans med hög handelsvolym, vid ny information, men avtar 
senare under uppgång.  

Evans and Archer (1968) undersöker förhållandet mellan mängden aktieslag och variansen i 
en portfölj. I studien skapades 40 olika portföljer och ett slumpmässigt urval skedde bland 
470 aktier som ingick i Standard&Poor’s index mellan åren 1958 till 1967. Antalet 
aktieslag varierade från två till 40. Den diversifierbara risken sjunker markant fram till att 
det åttonde aktieslaget läggs in i portföljen. Vid åtta olika aktieslag krävdes ett ytterligare 
tillskott om fem aktier för att standardavvikelsen i portföljen skulle minska. Vid 19 olika 
aktieslag gav ytterligare tillskott i portföljen ingen signifikant förändring. Författarna menar 
att det inte är motiverat att öka portföljens storlek efter 10 aktieslag om syftet är att öka 
diversifikationen i portföljen. 
 
Taliaferro's (2012) studie jämför och undersöker två olika metoder för allokeringen av 
tillgångar i en aktieportfölj. Portfölj allokering tenderar i normalfallet bero på 
prognostiserad avkastning d.v.s. portföljer sätts samman beroende på tillgångens 
underliggande potential till att uppnå ett förbestämt avkastningskrav. Detta är en 
variansoptimerad portfölj (MV). En annan metodik för att sätta samman portföljer är att 
inte använda prognoseradavkastaning i samband med urvalsmodellen, utan fokus ligger 
istället på att minimera risken. Två portföljer skapas, Maximum Diversifaction (MD) och 
Equal Risk Contribution (ERC). MD-portföljens allokeringsmål är att minimera 
korrelationen mellan tillgångarna. ERC-portföljens allokeringsmål är att vikta varje tillgång 
så att det marginella bidraget till portföljens totala risk är lika för samtliga tillgångar. I en 
jämförelse för tre portföljer mellan 2007 och 2011 framgår det att MV och ERC presterar 
bättre än MD och MSCI World Index (Sharpe 0.2 mot 0, -0.1).  
 
Wilcox och Crittenden (2009) har i sin studie utvecklat en kvantitativ trendföljande strategi 
som har applicerats på 24,000 amerikanska aktier mellan åren 1983 till 2004. Studien har 
sedan uppdaterats för att inkludera åren 2005 till 2008. I strategin köper författarna bara 
aktier som har en stängningskurs större eller lika med aktiens högsta noterade 
stängningskurs sedan introduktion. Aktier säljs när strategins stopploss träffas och stoploss 
bestäms utifrån averagetruerange, ett volatilitetsmått, multiplicerat med konstanten 10. Den 
genomsnittliga affären för denna strategi gav 15.2% nettoavkastning, transaktionskostnaden 
beräknades till 0.5%. Träffsäkerheten i strategin beräknades till 49.3%, något lägre än 
slumpen. Författarna poängterar vikten av god riskhantering och menar att den största delen 
av resultatet kan hänföras till detta. När samma strategi applicerades för åren 2005 – 2008 
överpresterade den S & P 500 för alla år. Maximal drawdown för strategin var -29.3%. 
  



26 

5. PRAKTISK METOD 

5.1 TILLVÄGAGÅNGSÄTT 
 
I denna studie ämnar vi att jämföra tre stycken olika portföljer med skilda metoder för dess 
riskhantering. För att detta ska kunna genomföras krävs att vi har tillgång till mjukvara för 
att kunna genomföra våra tester.  

 
FIGUR 4- Arbetsprocess. 

Figur 4 illustrerar vår arbetsprocess för varje portfölj och hur de interagerar med 
mjukvaran. All insamling av data har skett genom Thomson Reuter Datastream där vi 
hämtat hem statistik för genomsnittliga aktier rekommendationer och antalet 
rekommendationer för de senaste 20 åren och exporterat detta till CSV-filer. 
Rekommendationsdataimporteras till databasmotorn SQLite som är sammankopplad med 
MultiCharts.NET, en handel- och backtestingplattform, där vi har skrivit ett script som 
väljer ut vilka rekommendationer som skall hanteras som antingen köp eller sälj för aktuell 
månad. 
 
Variansoptimeringen sker genom MatLab där vikter erhålls utifrån förbestämda parametrar. 
Dessa vikter exporteras sedan till MultiCharts.NET där testet återupprepas med korrekta 
vikter. Den likaviktade portföljen behöver ingen extern bearbetning.  
 
Portföljen för fixerad risk kräver optimeringsunderlag för att dess parametrar ska kunna 
uppskattas. Underlaget erhåller vi genom MultiCharts.NET och därefter kommer detta 
resultat att exporteras till Portfolio Toolbox som är en egen applikation vi har utvecklat i 
syfte för att kunna genomföra studien. När vi har erhållit de uppskattade parametrarna, 
genom bearbetning i Minitab, kommer dessa att exporteras till MultiCharts.NET. 
 
Den slutgiltiga jämförelsen mellan metoderna kommer att ske på data som inte har varit 
skild från bearbetningen (Se 5.2.1 IN SAMPLE OCH OUT OF SAMPLE). 
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5.1.1 MULTICHARTS.NET 
  
MultiCharts.NET är en trading- och backtestplattform utvecklad av MultiCharts LLC. NET 
är en alternativ version av den tidigare plattformen MultiCharts, som tillåter användaren att 
integrera mjukvaran med .NET(“MultiCharts.NET - C# Development,” 2013). Detta 
möjliggör för användaren att kunna länka samman applikationen med annan mjukvara, 
vilket är en nödvändighet för att studien ska kunna genomföras eftersom det ursprungliga 
utförandet av MultiCharts saknar nödvändig funktionalitet. 

5.1.2 MATLAB 
 
MatLab är ett verktyg för beräkningar och datavisualisering utvecklad av MathWorks. 
MatLab innehåller finansiella verktyg, bland annat variansoptimering för en portfölj. Ett 
variansoptimeringsproblem består av följande tre komponenter(“MathWorks - Portfolio 
Class,” 2013): 
 

� Ett universum bestående av tillgångar med estimerad avkastning och samvariansen 
mellan dessa under en specificerad tidsperiod. 

� En portfölj med en samling villkor och regler i samband med tillgångsallokering. 
� Ett optimeringsobjekt (mål) för variansoptimeringen; avkastning, standardavvikelse 

eller en kombination.  

För studien kommer klassen ’AbstractPortfolio’ som innehåller objektet ’Portfolio’ för vårt 
optimeringsproblem(“MathWorks - Portfolio Class,” 2013).Vi skapar ett MatLab-script 
som automatiskt läser in tillgångsslagen och optimerar portföljen. Dessa vikter exporteras 
sedan till MultiCharts.NET där testet återupprepas med de beräknade vikterna. 

5.1.3 SQLITE 
 
SQLite är en fristående open-source SQL-databas. Utveckling och underhåll sköts bland 
annat av ORACLE och Bloomberg. Fördelen med att använda SQLite är den är enkel att 
implementera och kräver ingen separat server-process för att kunna användas eftersom den 
läser och skriver direkt till vanliga datafiler. (“SQLite - About SQLite,”2013) 
 
Vi har valt att använda oss av denna databas för att underlätta arbetet i MultiCharts.NET. 
Vid början av studien hade vi för avsikt att ladda in varje separat rekommendationsfil direkt 
i MultiCharts.NET, men på grund av mängden data (≈ 450 filer) insåg vi att 
arbetsbelastningen för mjukvaran skulle bli för hög. Med SQLite har vi möjlighet att samla 
datan på en central plats och MultiCharts.NET anropar databasen när rekommendationsdata 
för ett givet datum är tillgänglig. 

5.1.4 PORTFOLIO TOOLBOX 
 
Portfolio Toolbox är en egenutvecklad applikation i C#  med syfte att kunna genomföra 
optimeringar för fixerad risk-metoden. MultiCharts.NET saknar i nuläget funktioner som vi 
anser är nödvändiga för att kunna genomföra studien. Vi har i ’Portfolio Toolbox’ valt att 
implementera en funktion för parameterstudier samt ’Monte Carlo’-metoden tillsammans 



28 

med ett antal regler för portföljen(Se 5.2.1 MONTE CARLO METODEN). Detta tillåter 
oss att studera hur de ingående parametervärdena påverkar det slutgiltiga resultatet, samt 
hur resultatet hade sett ut om vi hade förändrat ordningen i tidsserien. (Bilaga B) 
 
Vi valt att inte implementera egna funktioner för analys eftersom vi vill minimera 
eventuella felkällor och dessa genomförs istället i Minitab. Minitab är ett statistiskt 
analysverktyg utvecklat av MinitabInc(“Minitab - Features,” 2013). Vi avser att 
nyttjaMinitab i syfte att kartlägga hur det slutgiltiga resultatet beror av ingående 
parametervärden. 

5.2 BEGREPP 

5.2.1 MONTE CARLO METODEN 
 
Monte Carlo är ett samlingsnamn för beräkningar av algoritmer där en eller flera 
förklarande variabler är slumpmässiga där syftet är att kunna kartlägga kombinationer. 
Fördelen med denna form av simulering är att den inte är determistisk och resultatet blir 
därför en slumpmässig storhet (“Monte-Carlo Metoder | Nationalencyclopedin”). Ett 
kritiskt moment i denna simulering är att slumptalen kommer från en uniform distribution 
d.v.s. varje tal i den specificerade intervallen ska ha lika stor sannolikhet att kunna väljas. 
När simuleringen har genomförts över flera gånger (500-1000 ggr) kan varje individuell 
simulering aggregeras för fortsatta statistiska beräkningar.  
 
Kritik som har framförts i samband med Monte Carlo, kritiserar inte metoden, utan studier 
som väljer att applicera den. Det bör finnas ett starkt stöd för att kunna återkoppla resultatet 
och modellen som testas bör inte vara för snäv eftersom det skulle påverka den externa 
validiteten. (Paxton et al., 2001, s. 290-291) 
 
Vi har för avsikt att använda oss av denna metod i samband med utvärderingen av de 
ingående parametrarna i samband med optimeringen av den fixerade risk-metoden. Vi har 
uppfattat att enbart använda sig av ett resultat utifrån vårbacktesting är en allvarlig brist, 
eftersom detta resultat bara kan hänföras till en historisk tidsserie. Det resultat som vi har 
uppnått med våra parametervärden skulle mycket väl kunna vara en slump och för att 
försäkra oss om stabiliteten för vårt resultat väljer vi också att undersöka de ingående 
parametervärdena för alternerande tidsserier i samband med backtestning och 
parameterstudier. 

 
 
 
Figur 5 illustrerar metoden vi ämnar använda för att utvärdera våra parametrar. Varje 
avslutad affär behålls intakt, men dess ordning i tidsserien förändras efter 
slumptalsgeneratorn. Detta behåller integriteten hos analytikernas rekommendationer och 

Trade 1 

Trade 2 

Trade 3 

Trade 2 

Trade 3 

Trade 1 

Slumptalsgenerator 

FIGUR 5- Monte Carlo metod. 
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testar enbart hur portföljen påverkas. Vi gör detta i syfte att stresstesta vår optimering. Detta 
är dock ingen garanti att framtida resultat hamnar inom våra testvärden, men vi anser att det 
är bättre än grundförutsättningarna med en historisk tidsserie. 
 
5.2.1 IN SAMPLE OCH OUT OF SAMPLE 
 
En viktig aspekt i samband med optimering av kvantitativa strategier är trovärdigheten i 
optimeringsresultatet. Överoptimering eller cuve-fitting är ett begrepp som innebär att 
variablerna i en modell optimeras i syfte för att modellen ska kunna försöka förklara så 
många datapunkter som möjligt. Detta är av negativ bemärkelse i samband med 
utvecklandet av kvantitativa strategier ämnade för den finansiella marknaden. En modell 
som presterar väl på historisk data behöver nödvändigtvis inte prestera lika väl i 
verkligheten, vilket skulle kunna innebära förluster större än förväntat eller det motsatta 
och nyttan av optimeringen förfaller. 
 

 
FIGUR 6- Walk-forward test. 

För att få en tydligare bild över strategin och dess parametervärden genomförs etts.k. 
”walk-forward”-test. I ett walk-forward test delas tidsperioden upp i två delar; In Sample 
(IS) och OutofSample (OOS). 
 
IS-perioden innehåller data som används som optimeringsunderlag och är i normalfallet 
längre än OOS-perioden. Ett walk-forward test genomförs under flera omgångar och 
längden för perioderna beror på strategins tidshorisont. Ett optimeringsobjekt kan 
exempelvis vara maximal avkastning. I figur 6 illustreras ett walk-forward för tre 
omgångar. Optimeringen genomförs för tidsperioden t1 till t5och parametervärden väljs efter 
objektet maximal avkastning. Därefter genomförs samma optimering för OOS-perioden. 
Detta upprepas under nästkommande omgångar med en förskjutning av IS-perioden 
motsvarande en OOS-period.  
 
När testet är avslutat sammanställs resultatet i en Tabelloch om variationen mellan optimala 
värden varierar kraftigt kan detta tyda på parametervärdena är överoptimerade och är 
således känsliga för variationer i datan. En av förklaringar för variationen mellan optimala 
värden kan sägas bero på längden för IS och OOS. En lång IS-period innehåller fler 
marknadsvariationer än en kort. De optimala värdena är en kvantifiering av samtliga 
variationer under tidsperioden och tillfälliga variationer får således lägre utslag i den längre 
IS-perioden i jämförelse mot den korta. Samma resonemang gäller längden för OOS-
perioden. I denna studie har vi delat upp datan i två tidsperioder. I den första tidsperioden 
kommer vi att genomföra optimering och walk-forward test för fixerad risk. Den andra 
perioden representerar testdatan där vi kommer att genomföra jämförelsen mellan samtliga 
tre portföljer. 
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Den fixerade risken består av tre stycken frihetsgrader, varav två av dessa, beräknings 
period för ATR och ATR multipel, kommer att optimeras utifrån walk-forward testet mellan 
1993 till 2002 (Bilaga C). 
 
5.3 DATA 
 
För att kunna genomföra denna kvantitativa studie har vi varit i behov av att samla in två 
typer av data, rekommendations- och prisdata. Dessa data har vi erhållit från Reuters 
Datastream, en ansedd leverantör för finansiell data, och är att betraktas som sekundärdata. 
Vi har sedan programatiskt bearbetat datan för att göra den kompatibel med vår studie, samt 
för att minimera den mänskliga faktorn. 

5.3.1 REKOMMENDATIONSDATA 
 
Konsensus data finns att återhämta iInstiutionalBrokersEstimate System (I/B/E/S) under 
Datastream. Detta är en global databas som sammanställer en mängd fundamentala 
nyckeltal från flera globala finansiella aktörer (“I/B/E/S ON DATASTREAM - User 
Guide,” 2010, s. 8). Rekommendationsdata finns i två utföranden, statistisk 
sammanställning eller tidsseriebaserad. Eftersom vi har för avsikt att genomföra 
backtesting, d.v.s. simulera det förflutna, lämpar sig tidsseriedata bäst. Datan som erhålls 
för varje utsatt datum är numrerad mellan ett till fem. Datastream kvantifierar 
rekommendationsdata, som i normalfallet är textbaserad, och beräknar därefter ut ett 
genomsnittligt värde enligt tabell 1. Medelvärdet avrundas sedan till det närmaste heltalet 
innan det kategoriseras (“I/B/E/S ON DATASTREAM - User Guide,” 2010, s. 128). 
 
Kategori Definition Värde 

1 Starkt köp 1.0 - 1.49 

2 Köp 1.5 - 2.49 

3 Behåll 2.5 - 3.49 

4 Sälj 3.5 - 4.49 

5 Starkt sälj 4.5 - 5.0 

TABELL 1- Klassificering av rekommendationer. 

5.3.2 PRISDATA 
 
Vi har erhållit prisdata för samtliga aktier listade på Stockholmsbörsen mellan åren 1993 till 
2012, inklusive döda bolag från Thomson Reuters Datastream. Datastream justerar för 
splittar, emissioner och andra företagshändelser, men utelämnar utdelningar (Annaert, 2007, 
s. 18). Detta resulterar i att aktier kommer att upplevas prestera sämre under 
utdelningsperioder än vad de i verkligheten gör, eftersom prisfallet kompenseras med en 
utdelning. Det råder en pågående diskussion huruvida data bör justeras för utdelningar eller 
ej, men vi har dock noterat att majoriteten av dataleverantörer väljer det senare alternativet. 
I tidigare studier för prisdata benämns inte detta överhuvudtaget och vi antar därför att detta 
är normen. Detta kan skapa problem vid användandet av en snäv stoploss eftersom detta 
skulle innebära att strategin säljer aktien under utdelningsdagen, men vi bedömer inte detta 
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som något problem i vår studie eftersom vi använder ett stoplossvärde tillsammans med en 
multiplikationfaktor.  
 
Prisdatan vi har erhållit består av stängningskurser. Vi valde att enbart använda 
stängningskurser eftersom det var den enda data som fanns tillgänglig mellan åren. Vi 
önskade att den data vi har även innehöll öppnings-, högsta- och lägsta kurs, men eftersom 
Stockholmsbörsen är en i mängden av mindre börser i världen är också bevakningen 
bristfällig. Detta innebär i praktiken att vi inte kan använda mått som använder 
intradagsdata. 

5.3.3 BEARBETNING AV DATA OCH BORTFALL 
 
Datan som erhölls vid insamlandet innehöll prisdata för 649 bolag och rekommendationer 
för 470 bolag mellan åren 1993 och 2012. I rekommendationsdatan fanns 
rekommendationer för bolag listade på mer än en marknad. Rekommendationerna som inte 
gällde den svenska marknaden togs bort. Pris- och rekommendationsdatan matchades 
senare. I de fall där rekommendationsdatan inte överlappade prisdatan togs bolaget bort. 
Efter matchningen erhölls data för totalt 451 bolag, ett totalt bortfall på ca 20% på den 
ursprungliga datan. Den färdigställda datan delades senare in efter Large-, Mid- och 
SmallCap för att sedan laddas in i databasen. 
 
De tre börslistorna aktiva idag bestod fram till 2006 av två listor, A- och O-listan. Dessa 
listor delade in bolagen efter storlek och spridning (“Olika listor - Aktiespararna", 2013). 
De bolag som inte längre är aktiva och listade enligt det gamla systemet delades in efter det 
nya. A-listade bolag delades in mellan Large- och MidCap och O-listade in i SmallCap. Vi 
är medvetna om att denna översättning inte är fullgod, men eftersom portföljerna kommer 
att testas för samma data, bör detta inte påverka jämförelsen mellan riskhanteringarna. 
Vidare skedde de flesta avnoteringarna innan OOS-perioden. I OOS-perioden majoriteten 
av avnoteringarna efter 2006 och datan har därför inte behövt översättas. 

5.3.4 JÄMFÖRELSEINDEX 
 
Vi använder OMXSPI som jämförelseindex för vår data eftersom det speglar samtliga 
aktier på Stockholmsbörsen och tar inte hänsyn till utdelningar. 

5.3.4 KRITIK PRAKTISKMETOD 
 
Datan som används för studien är hämtad en ansedd dataleverantör av finansiell data. Trots 
detta finns det viss kritik som kan framföras gällande behandlingen av datan i studien. 
 
Förutom den mänskliga faktorn, finns det brister i samband med studiens backtesting. 
Datan har inte tagit hänsyn till hur börsnoterade bolag har omnoterats på olika börslistor 
från noteringen till eventuell avnotering. Studien har antagit att bolag som varit noterad på 
en specifik lista alltid har varit noterad på samma lista. För resultatet innebär detta att det 
inte är osannlikt att den totala avkastningen för LargeCap upplevs som större än vad den i 
verkligheten hade varit. Det motsatta gäller SmallCap där förlusterna upplevs som större. 
Vi anser dock att detta inte begränsar jämförelsen mellan de olika portföljerna då dessa 



32 

testas mot samma listor. 
 
Yterliggare kritik som kan framföras gällande datan är den en inte tar hänsyn till 
utdelningar. Att inte ta hänsyn till utdelningar bestraffar både MVO och Likaviktade 
portföljen till en viss grad då dessa i praktiken har högre vikter bland sina tillgångar än 
Fixerad Risk och skulle således gynnas av utdelningar.  
 
Gällande Fixerad Risk som nyttjar en stoploss som sin exit-mekanism antar studien att 
försäljningspriset är lika med stoplossens nivå. I verkligheten hade det dock varit möjligt att 
försäljningspriset varit under utsatt stoploss vid en häftig marknadsreaktion. Vi anser dock 
att valet av transaktionskostnaden på 0.5% är tillräckligt hög för att kunna inkludera 
händelser likt det tidigarenämnda. 
 
Vid genomförandet av studien har vi programmerat egen programvara och scripts som alltid 
medför en risk för eventuella buggar och fel exekveringar vid beräknandet. Vi har dock i 
samband med utvecklingen genomfört mindre omfattande tester innan uppskalning som har 
kompletterats med stickprovskontroller. 
 

5.4 GRUNDLÄGGANDE PORTFÖLJEUTFORMNING 
 
Vi kommer i detta kapitel avhandla den grundläggande utformningen som är gemensam för 
samtliga portföljer. Såsom hur rekommendationer kommer hanteras och antalet placeringar 
i varje enskild portfölj. 
 

5.4.1 REKOMMENDATIONER 
 
Vi antagit att småsparare handlar efter rekommendationer samtidigt som vi framfört kritik 
mot rekommendationernas möjlighet att generera optimal avkastning till småsparare. 
Utöver detta har vi argumenterat att det är svårt att förbättra sin avkastning och att det 
skulle vara mer gynnsamt att koncentrerar sig på sin riskhantering. I studier gjorda av 
Jegadeeshet al. och Malmendier och Shanthikumar så problematiseras rekommendationer 
som utfärdas. (Jegadeesh et al., 2004; Malmendier och Shanthikumar, 2007) 
 
Malmendier och Shanthikumur beskriver skillnaderna mellan institutionella investerare och 
småsparare. Slutsatsen av den argumentationen som bedrivs är att institutionella investerare 
är medveten om rekommendationernas överdrivna optimism vilket gör att dem justerar sitt 
agerande efter detta (MalmendierochShanthikumar, 2007, s. 2-3, 35-36). Rimligtvis skulle 
därmed även småsparare men relativ enkelhet kunna justera sin tolkning av 
rekommendationerna för att replikera de institutionella investerarna. På grund av den 
optimism som finns i rekommendationerna skulle det där med vara möjligt att med enkelhet 
förbättra sitt portföljresultat genom att ta detta i beakta. Det förbättrade resultatet är dock 
inte desamma som överavkastning vilket vi tidigare har påstått vara svårt att uppnå i sina 
investeringar. Däremot leder den felaktiga tolkningen av rekommendationer till att 
småspararna tar på sig en större risk än förväntat och därmed även mer risk än önskat. 
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För att studien inte ska bli påverkad av detta har vi valt att justera rekommendationerna så 
att de matchar institutionella investerares agerande på rekommendationer. Vi gör det på 
samma sätt som beskrivs i Malmendier och Shanthikumar studie. De visar att institutionella 
investerare tenderar att köpa på stark köp rekommendation, inte reagera på köp 
rekommendation, sälja på håll rekommendationer och säljer på säljrekommendationer. Som 
vi ser ovan agerar de som att rekommendationerna egentligen är ett steg lägre än vad de 
utges för att vara. För att justera för detta anser vi oss ha två alternativ, det första är att låta 
våra fiktiva småsparare replikera det tidigare nämnda köp beteendet. Det andra alternativet 
är att justera våra konsensusdata med ett för att uppnå samma effekt. Vi har valt det andra 
alternativet då vi ansåg att det var en smidigare lösning för oss och då det inte har någon 
påverkan på det slutgiltiga resultatet är valet egentligen av liten betydelse. (Malmendier and 
Shanthikumar, 2007, s. 3-8) 
 

 
 

Tabell 2 visar den konsensus data som vi erhållit från I/B/E/S före vi har justerat värdena på 
det sätt som vi nämnt tidigare. Vi kommer här näst presentera den justerade konsensus 
datan med en medföljande förklaring av tabellen. 
 

 
 

I tabell 3 kan vi se konsensus data efter justeringen, värdet har som tidigare nämnts 
adderats med ett. Som vi ser blir alla värden mellan 3.5–6.0 säljrekommendationer. Vilket 
är en spridning på 2.5 och den var tidigare 1.5, den omvända förändringen sker samtidigt på 
köp rekommendationerna. Vi ser här en förminskning i antalet rekommendationer som 
klassificeras som köp. Behåll rekommendationerna är de samma i antalet. Vi bedömer att 
detta inte kommer vara ett problem då en majoritet av de utfärdade rekommendationerna är 
positiva, något som även Malmendier och Shanthikumar (2007) uppmärksammade i sin 
studie där enbart 4,5 % var säljrekommendationer (Malmendier and Shanthikumar, 2007, s. 
2) 

Kategori Definition Värde 

1 Starktköp 1.0 - 1.49 

2 Köp 1.5 - 2.49 

3 Behåll 2.5 - 3.49 

4 Sälj 3.5 - 4.49 

5 Starktsälj 4.5 - 5.0 

TABELL 2- Icke-justerad konsensus data. 

Kategori Definition Värde 

1 Köp 2.0 - 2.49 

2 Behåll 2.5 - 3.49 

3 Sälj 3.5 - 4.49 

4 Sälj 4.5 - 5.49 

5 Starktsälj 5.5 - 6.0 

TABELL 3- Justerad konsensus data. 
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5.4.2 AVSLAGNA REKOMMENDATIONER 
 
Eftersom vi antar att småspararna handlar utifrån rekommendationer är det för studien 
intressant att avgöra hur länge en rekommendation är relevant. Relevansen av 
rekommendationerna över en tidsperiod är intressant i avseendet att avgöra huruvida 
placeringar gjorda på dessa bör avyttras eller behållas.  
 
I Jegadeesh och Kims (2010) studie behandlar de samma problem genom en 
tidsbegränsning som därefter innebär att rekommendation är att avse som avslagen givet att 
den håller samma värde under hela perioden, rekommendationer är även att anse som 
avslaget om IBES slutar att notera rekommendationer för bolaget. Tidsbegränsningen som 
de använde sig av i studien var 180 dagar efter att den först utfärdades.(Jegadeesh and Kim, 
2010, s. 16) Vi kommer använda oss av samma metod för att hantera oförändrade 
rekommendationer och vi kommer använda oss av samma tidsbegränsning som nämnts i 
föregående stycke. 

5.4.3 ANTALET PLACERINGAR 
 

I vår metod kommer vi diversifiera våra portföljer med 10 stycken olika placeringar. Vi 
använder oss av det antalet då studier visat att förminskningen av samvariansen minskar för 
varje ytterligare placering. I studien genomförd av Evans & Archer visade de att 
förminskningen av variansen blir så stor att det kunde ifrågasättas om det är ekonomiskt 
försvarbart att använda sig av mer än 10 stycken placeringar i syfte att diversifiera 
portföljen (Evans and Archer, 1968). Eftersom småsparare tenderar att ha mindre budgetar i 
förhållande till institutionella investerare är antalet placeringar av betydelse, dels pågrund 
av transaktionsavgifter och dels pågrund av placeringarnas storlek. Vi anser att 10 stycken 
placeringar är en lämplig mängd med hänsyn till den summa som kommer vara tillgänglig i 
portföljerna. Med Evans och Archers studie i åtanke ser vi heller inget problem att motivera 
vår val av diversifikation ur ett riskhanteringsperspektiv. 

5.4.4 STARTKAPITAL 
 
Våra portföljer har ett ursprungligt värde på 150,000 kronor baserat på ett godtyckligt val 
av portföljstorlek.Eftersom vi är intresserad av att studera riskhanteringen ur ett 
småspararperspektiv så har vi medvetet valt ett relativt lågt startkapital. Information om 
hushållens aktieinnehav och antalet aktieägare har funnits hos Statistiska Centralbyrån och 
fördelningen mellan aktieinnehavet och antalet aktieägare var 300,000 kronor 
(“Aktieägarstatistik. Hösten 2012 - Statistiska centralbyrån"). Vi har valt att halvera detta 
belopp för att försäkra oss om att strategierna håller vid lägre summor. 
 

5.4.5 RÄNTA 
 
I denna studie har vi valt att tillföra en bankränta på två procent för likvida medel. 
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5.4.6 TRANSAKTIONSKOSTNAD 
 
Vi har valt att använda oss av en procentuell kostnad på våra transaktioner i stället för en 
fast kostnad. Den procentsatsen som valts är 0,5 % baserat på Wilcox et al. (2009) studie, 
där dem hanterade transaktionskostnaderna på samma sätt (Wilcox et al., 2009, s. 6) 

5.4.7 SAMMANFATTNING GRUNDLÄGGANDE PORTFÖLJEUTFORMNING 
 
Nedan följer en redogörelser för de viktigaste aspekterna som ligger tillgrund för 
portföljeutformningen. 
 
Rekommendationer 
 

• Portföljerna handlar på konsensus rekommendationer gjorda för Large-, Mid- och 
SmallCap mellan åren 2003-2012. 

• Rekommendationerna är justerade med ett för att kompensera för deras optimism 

Avslagna rekommendationer 
 

• Rekommendationer som inte längre är att avse som relevant och därmed inte längre 
bör handlas på benämns som avslagna 

• Rekommendationer som behåller samma konsensusvärde utan att förändras under 
en 180 dagars period är att avse som avslagna 

• Företag som upphör att existera under tidsperioden medför att rekommendationer på 
dessa är att anse som avslagna 

Antalet rekommendationer 
 

• Portföljerna innehåller maximalt 10 placeringar vid ett enskilt tillfälle. 

Startkapital 
 

• Portföljerna börjar med ett kapital på 150,000kr 

Transaktionskostnader 
 

• Alla transaktioner är förknippade med en kostnad på 0,5% utav det handlade 
kapitalet. 

5.5 PORTFÖLJER 

5.5.1 VARIANS-OPTIMERAD 
 
Den varians-optimerade portföljen bygger på Markowitz teori om risk. För denna studie 
optimerar vi standardavvikelsen, risken, i portföljen efter en förbestämd årlig value at risk 
på 30 procent.Vi valde en maximal VaR på 30 % eftersom det också är samma värde vi 
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optimerar Fixerad Risk efter. Detta gjordes i syfte att kunna jämföra utvecklingen mellan 
portföljerna och hur dessa skiljer sig åt. 
 
Eftersom valmöjligheten bland tillgångarna är något begränsad, då de är noterade på 
samma marknad, tillåter vi portföljen att vara delvis likvid upp till 20% om det skulle 
behövas eftersom detta minskar volatiliten i portföljen och således VaR. Vidare får 
portföljen inte ta några korta positioner och den minsta viktningen av en tillgång blir 
således noll.  

5.5.2 FIXERAD RISK 
 
I denna portfölj används en alternativ metod för att kontrollera risken. Genom att enbart 
riskera en fraktion av det totala kapitalet vid varje affär, undviker investeraren ett scenario 
där förlusterna blir större än förväntat. Vi använder en dynamisk stoploss (Se 3.7 RISK) för 
att minimera varje individuell positions risk.  För att bestämma det optimala riskbeloppet 
inför varje affär har vi genomfört en parameterstudie för datamaterialet mellan åren 1993 
till 2003. För denna studie har vi valt att begränsa antalet positioner till maximalt tio.  
 
För varje parametervärde skapades 500 slumpmässiga portföljer där medianvärdet valdes ut 
för maximal drawdown och total avkastning. Genom att skapa en regressionsmodell för 
förhållandet mellan fraktion, drawdown och total avkastning, kan vi teoretiskt beräkna den 
optimala fraktionen för den rationella investeraren. Vi använder samma definition för den 
rationella investeraren som Markowitz d.v.s. den rationella investeraren bör inte åta sig mer 
risk om det inte innebär en högre avkastning (Markowitz 1952, s. 77).  
Denna definition översätter vi till: 
 

�∗ 	= lXY
l9 = lmmn

l9 	       (12) 

 
� = (�������	
N? = N����	����������	
oop = @�q� ��	���r��r� 
 
Den rationella investeraren kan välja en fraktion tills det att den marginella kostnaden i 
DDW är lika stor som det marginella tillskottet i avkastningen (TR). I figur 7 nedan 
illustrerar förhållandet. 
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FIGUR 7- Förhållande median total avkastning, max drawdown och fraktion (Bilaga D). 

Den optimala fraktionen återfinns vid 2.79% (vertikal linje) där tillskottet i avkastning och 
drawdown är lika stora. Detta skapar ett område till vänster om den vertikala linjen där 
individen själv kan välja fraktion efter preferens. Det ska dock noteras att osäkerheten i 
parameterstudien ökar vid stigande fraktion eftersom positionsstorlekarna ökar. Ökad 
postionsstorlek innebär ökad variation i resultatet eftersom startkapitalet är fixerat och ett 
fåtal positioner under tio kan utgöra hela portföljen.Vi anser det inte därför lämpligt att 
befinna sig i den nedre delen av området, eftersom den verkliga drawdownen kan bli 
betydligt högre än förväntat.  
 
Vi anser att det därför är lämpligare att välja en fraktion betydligt lägre än den föreslagna 
och vi väljer därför en fraktion på en procent för att försöka nå ett drawdown mål om -30 
%. Eftersom fraktionen är så pass låg har vi inte haft något behov av att begränsa denna 
under studiens gång med stöd av Kelly kriteriet vilket är positivt ur ett 
riskhanteringssynpunkt. 
 
Vi studerar samtliga tidsserier för fraktionen en procent och jämför dessa mot de faktiska 
tidsserierna. 
 

 
LargeCap MidCap SmallCap 

CDF DDW 95% -18.18% -18.07% -48.49% 

CDF DDW 100% -30.42% -30.29% -61.28% 

CDF TR 95% 21.95% < 35.20% < -44.45% > 

    Backtest 1993 – 2002 
  Max DDW -21.39% -25.37% -61.83% 

Total avkastning 61.32% 68.19% -34.83% 
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Vinst/Förlust 1.86 1.86 2.01 

TABELL 4- Sammanställning parameterstudie (Bilaga E). 

I tabell 4 har vi sammanställt resultatet från parameterstudien. CDF, kumulativ 
fördelningsfunktion, beskriver sannolikheten i att uppnå det givna värdet. Vi kan utläsa att i 
95% av fallen var den maximala drawdownen i LargeCap under -18.18%. Detta innebär att 
endast 5% av det simulerade tidsseriena upplevde högre drawdown. Vi noterar att 
drawdownen stämmer någorlunda överrens med de sämsta simulerade resultaten. Dessvärre 
är resultaten för SmallCap negativa och överstiger vårat drawdown mål oberoende för 
fraktion. Det innebär att i praktiken hade vi inte valt att applicera denna metod för listan då 
den optimala fraktionen hade blivit noll (Bilaga F). Men för studiens syfte väljer vi att 
fortsätta ta med den. 
 

5.5. 3 LIKAVIKTAD 
 
 Den likaviktade portföljen har den enklaste utformningen och har som mål att vikta värdet 
av sina innehav lika i samband med köptillfälle. Denna portfölj tar inte hänsyn till den 
individuella risken och kan liknas med ett prisviktat index.  
 
&X`JHRJ	[H��JHR L'⁄
G5�K	9ö5	HLJ�IZ = =����	������     (13) 
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6. RESULTAT 
 
I kommande kapitel har vi för avsikt att presentera de resultat som vi har observerat i vår 
studie. Vi har valt att presentera portföljernas resultat enskilt för att sedan sammanfatta 
resultaten och presentera dem sorterat efter vilken börslista som de har handlats på.
 
6.1 LARGECAP PORTFÖLJER
 
I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 
handlat på LargeCap listan. 
 

FIGUR 8- Resultat 2003-2012 LargeCap. (Bilaga G)

I figur 8 som presenteras portföljernas resultat över tidsperioden, MVO är markowitz 
variansoptimerade portfölj och kommer i resterande kapitel benämnas som 
för variansoptimerad. Fixerad risk ko
kommer förkortas som LV. Vi kan se i grafen att den likaviktade portföljen har under åren 
2006 till 2007 en betydligt högre kontobalans än de övriga portföljerna, vi kan även se att 
den under åren 2008 och 2012 gör stora förluster. Vi ser att den variansoptimerade 
portföljen och fixerad risk portföljen inte utsätts för lika stora nedgångar under samma 
perioder, intuitivt kan vi härleda detta till deras riskhantering. Vi kan även observera att 
fixerade risk portföljen i slutet av perioden uppnår en högre kontobalans än den likaviktade 
portföljen, att detta sker i samband med en nedgång sammanfaller med vårt initiala 
antagande om att god riskhantering kan på långsikt leda till bättre resultat än att förs
maximera avkastningen i portföljen.
 

6.1.1 AVKASTNING OCH DRAWDOWN
 
Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
och avkastning och drawdown kvoten. 

I kommande kapitel har vi för avsikt att presentera de resultat som vi har observerat i vår 
studie. Vi har valt att presentera portföljernas resultat enskilt för att sedan sammanfatta 

taten och presentera dem sorterat efter vilken börslista som de har handlats på.

LARGECAP PORTFÖLJER 

I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 

2012 LargeCap. (Bilaga G) 

portföljernas resultat över tidsperioden, MVO är markowitz 
variansoptimerade portfölj och kommer i resterande kapitel benämnas som MVO
för variansoptimerad. Fixerad risk kommer förkortas som FR och den likaviktade portföljen 
kommer förkortas som LV. Vi kan se i grafen att den likaviktade portföljen har under åren 
2006 till 2007 en betydligt högre kontobalans än de övriga portföljerna, vi kan även se att 

ch 2012 gör stora förluster. Vi ser att den variansoptimerade 
portföljen och fixerad risk portföljen inte utsätts för lika stora nedgångar under samma 
perioder, intuitivt kan vi härleda detta till deras riskhantering. Vi kan även observera att 

risk portföljen i slutet av perioden uppnår en högre kontobalans än den likaviktade 
portföljen, att detta sker i samband med en nedgång sammanfaller med vårt initiala 
antagande om att god riskhantering kan på långsikt leda till bättre resultat än att förs
maximera avkastningen i portföljen. 

AVKASTNING OCH DRAWDOWN 

Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
och avkastning och drawdown kvoten. Vi har även med OMXSPI i syfte att visa hur 
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I kommande kapitel har vi för avsikt att presentera de resultat som vi har observerat i vår 
studie. Vi har valt att presentera portföljernas resultat enskilt för att sedan sammanfatta 

taten och presentera dem sorterat efter vilken börslista som de har handlats på. 

I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 

 

portföljernas resultat över tidsperioden, MVO är markowitz 
MVO vilket står 

mmer förkortas som FR och den likaviktade portföljen 
kommer förkortas som LV. Vi kan se i grafen att den likaviktade portföljen har under åren 
2006 till 2007 en betydligt högre kontobalans än de övriga portföljerna, vi kan även se att 

ch 2012 gör stora förluster. Vi ser att den variansoptimerade 
portföljen och fixerad risk portföljen inte utsätts för lika stora nedgångar under samma 
perioder, intuitivt kan vi härleda detta till deras riskhantering. Vi kan även observera att den 

risk portföljen i slutet av perioden uppnår en högre kontobalans än den likaviktade 
portföljen, att detta sker i samband med en nedgång sammanfaller med vårt initiala 
antagande om att god riskhantering kan på långsikt leda till bättre resultat än att försöka 

Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
OMXSPI i syfte att visa hur 
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portföljerna ligger i förhållande till marknaden 
 

 
LargeCap Index 

Portföljer FR LV MVO OMXSPI 

Avkastning      196.72%       173.85%     84.52% 134.84% 

Drawdown   -25.66%    -47.48%   -28.50% -59.30% 

kvot            2.25            0.43           1.23 0.77 

TABELL 5- Resultat 2003-2012 LargeCap. (Bilaga G) 

I tabell 5 ser vi att den fixerade risk portföljen har störst avkastning under perioden, den 
likaviktade portföljen har en avkastning som är 22.87 % lägre. Portföljen som är 
variansoptimerad uppvisar en avkastning som är betydligt lägre än de övriga portföljerna. 
När vi studerar drawdownen för de enskilda strategierna ser vi att den fixerade risk 
portföljen har det lägsta värdet och den likaviktade portföljen har den högst drawdown. 
Följaktligen blir kvoten mellan avkastning och drawdown högst i portföljen som använder 
sig utav fixerad risk strategin då den har högst avkastning och lägst drawdown. Den 
likaviktade portföljen hade den lägsta ration då den hade högst drawdown, den 
variansoptimerade portföljen hade en bättre ratio än den likaviktade portföljen då 
drawdownen var lägre i förhållande till avkastningen. Om investeraren önskar att få så 
mycket avkastning till så låg drawdown som möjligt så är den fixerade risk portföljen att 
föredra framför de andra alternativen som presenterats. 

6.1.2 SAMMANSTÄLLNING SORTINO KVOTEN 
 
Vi kommer nedan att redovisa portföljernas negativa standardavvikelse såväl som den 
genomsnittliga årliga avkastningen. Dessa värden har används för att beräkna Sortino 
kvoten för portföljerna på en genomsnittlig årligbasis. 
 
 

 
LargeCap 

Portföljer FR LV MVO 

Standardavvikelsen (neg) 6.82% 19.92% 11.40% 

Avkastning per år i snitt 12.65% 15.14% 7.23% 

Årliga Sortino kvot 1.56 0.66 0.46 

TABELL 6- Sammanställning Sortino LargeCap. 

Den likaviktade portföljen har högst avkastning per år i snitt enligt tabell 6, Vi kan 
observera att fixerad risk portföljen har näst högst avkastning och lägst avkastning har den 
variansoptimerade portföljen. Det finns dock vissa skillnader i den negativa 
standardavvikelsen för portföljerna, högst värde uppnår den likaviktade portföljen följt av 
den variansoptimerade portföljen och slutligen har den fixerade risk portföljen lägst negativ 
standardavvikelse. Som vi ser i tabellen ovan har detta en stor inverkan på sortino kvoten 
för portföljerna, absolut störst kvot uppnås av fixerad risk portföljen på grund av sin höga 
avkastning och låga standardavvikelse, jämfört med övriga portföljer så är den helt 
överlägsen i detta prestationsmått. Övriga portföljer ligger på ett sortino kvot kring 0,5, den 
likaviktade portföljen presterar något bättre än den variansoptimerade portföljen på grund 
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av sin höga avkastning. 
 

6.1.3 SAMMANSTÄLLNING SHARPE KVOTEN 
 
Nedan följer en sammanställning av Sharpe kvoten för de olika portföljerna. Sharpe kvoten 
är beräknad på det årliga genomsnittet, vilket betyder att motsvarande värden i tabellen 
nedan är genomsnitt från den studerade perioden 
 

 
LargeCap 

Portföljer FR LV MVO 

Avkastning 12.65% 15.14% 7.23% 

Annual Standard Dev 13.03% 28.72% 12.19% 

Sharpe kvot 0.82 0.46 0.43 

TABELL 7- Sammanställning Sharpe LargeCap. 

Av de tre portföljerna så har fixerad risk portföljen störst avkastning i relation till dess 
standardavvikelse enligt tabell 7, vilket innebär att den har högsta Sharpe kvoten. Den 
likaviktade portföljen har störst standardavvikelse men samtidigt även större genomsnittlig 
avkastning dock blir relationen mellan dessa inte särskilt stor, Sharpe kvoten för den 
likaviktade portföljen är betydligt lägre än den vi finner i fixerad risk portföljen. Den 
variansoptimerade portföljen har lägst standardavvikelse och avkastning och hamnar på en 
Sharpe kvot som är aningen lägre än motsvarande värde för den likaviktade portföljen. 
 

6.1.4 SAMMANSTÄLLNING JENSEN ALFA 
 
I tabellen nedan ser vi de genomsnittliga alfan för de olika portföljerna som handlats på 
börslistan. 
 
 

 
LargeCap 

Portföljer FR LV MVO 

Alfa 6.38% 6.05% 3.05% 

Signifikant (α = 95%) Ja Nej Nej 

TABELL 8- Årlig alfa LargeCap. (Bilaga H) 

Här ser vi att fixerad risk portföljen har högst alfa enligt tabell 8, det är följaktligen den 
som genererat bäst avkastning i förhållande till sin beräknade avkastning. Strax efter finner 
vi den likaviktade portföljen och lägsta alfat finner vi i den variansoptimerade portföljen. 
Av dessa portföljer är det således fixerad risk portföljen som presterat bäst enligt 
prestationsmåttet. Vidare kan vi se att fixerad risk portföljen är det enda alfat som är 
signifikant över tidsperioden, resterande är inte signifikanta vid en konfidens av 95 %. 
 
 
 



6.2 MIDCAP PORTFÖLJER
 
I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 
handlat på MidCap listan. 
 

FIGUR 9- Resultat 2003-2012 MidCap. (Bilaga G)

Som vi ser ovan i figur 9 kan vi observera att
nedgångar väldigt tidigt i den valda perioden vilket kan vara svår att 
avkastningen som behövs för att uppnå det ursprungliga värdet ökar exponentiellt. Vi anser 
att detta stödjer vårt ursprungliga antagande om vikten av riskhantering vid finansiellt 
sparande. Vi ser att den variansoptimerade portföljen
med en nedgång under år 2008 för att sedan återhämta sig, dock presterar den sämre än 
OMXSPI under tidsperioden. Fixerade risk portföljen erhåller en hög avkastning under 
perioden men gör stora förluster under året 2008
2010 för att slutligen nå en högre avkastning än OMXSPI. 

6.2.1 AVKASTNING OCH DRAWDOWN
 
Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
och avkastning och drawdown kvoten
hur portföljerna ligger i förhållande till marknaden
 

 Portföljer 

Avkastning   138.

Drawdown  -38.

kvot              1.

TABELL 9- Resultat 2003-2012 MidCap. (Bilaga G)

MIDCAP PORTFÖLJER 

I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 

2012 MidCap. (Bilaga G) 

kan vi observera att den likviktade portföljen gör 
nedgångar väldigt tidigt i den valda perioden vilket kan vara svår att återhämta sig från, då 
avkastningen som behövs för att uppnå det ursprungliga värdet ökar exponentiellt. Vi anser 
att detta stödjer vårt ursprungliga antagande om vikten av riskhantering vid finansiellt 
sparande. Vi ser att den variansoptimerade portföljen håller en relativt jämn kontobalans 

r 2008 för att sedan återhämta sig, dock presterar den sämre än 
OMXSPI under tidsperioden. Fixerade risk portföljen erhåller en hög avkastning under 
perioden men gör stora förluster under året 2008 men återhämtar sig snabbt under 2009 och 
2010 för att slutligen nå en högre avkastning än OMXSPI.  

6.2.1 AVKASTNING OCH DRAWDOWN 

Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
och avkastning och drawdown kvoten i tabell 9. Vi redovisar även OMXSPI i syfte att visa 

er i förhållande till marknaden 

MidCap 

FR LV MVO 

138.25%  -66.24%   28.62% 

38.63%  -76.62%  -28.87% 

1.50  -0.49  0.62 

2012 MidCap. (Bilaga G) 
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I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 

 

gör en rad stora 
återhämta sig från, då 

avkastningen som behövs för att uppnå det ursprungliga värdet ökar exponentiellt. Vi anser 
att detta stödjer vårt ursprungliga antagande om vikten av riskhantering vid finansiellt 

håller en relativt jämn kontobalans 
r 2008 för att sedan återhämta sig, dock presterar den sämre än 

OMXSPI under tidsperioden. Fixerade risk portföljen erhåller en hög avkastning under 
men återhämtar sig snabbt under 2009 och 

Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
. Vi redovisar även OMXSPI i syfte att visa 

Index 

OMXSPI 

134.84% 

-59.30% 

0.77 
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Precis som på LargeCap listan genererade den fixerade risk portföljen högst avkastning, de 
övriga portföljerna uppnådde inte lika hög avkastning. Den likaviktade portföljen hade en 
negativ avkastning och den variansoptimerade portföljen uppnådde endast en avkastning på 
28,62 % vilket är väsentligt mycket lägre än fixerade risk portföljen. Drawdownen för 
portföljerna på midcap listan varierade något, den likaviktade portföljen hade högst 
drawdown med -76,62 %. Den variansoptimerade portföljen hade lägst drawdown och den 
fixerade risk portföljen hamnade mellan de övriga portföljerna med en drawdown på 38,63 
%. Den höga avkastningen för den fixerade risk portföljen gör att ration mellan avkastning 
och drawdown blir högre än de övriga portföljerna, på grund av den negativa avkastningen 
i den likaviktade portföljen blir ration där den lägsta. Precis som portföljerna som handlade 
på LargeCap listan så är det den fixerad risk portföljen som investeraren skall välja om 
denne vill maximera avkastningen i förhållande till drawdownen. 
 

6.2.2 SAMMANSTÄLLNING SORTINO KVOTEN 
 
Nedan följer en sammanställning av den genomsnittliga årliga Sortino kvoten för 
portföljerna som har handlat på MidCap listan i tabell 10. 
 

 
MidCap 

Portföljer FR LV MVO 

Standardavvikelsen (neg) 8.80% 24.60% 8.04% 

Avkastning per år i snitt 11.51% 0.34% 4.10% 

Årliga Sortino kvot 1,08 -0.30 0.26 

TABELL 10- Sammanställning Sharpe MidCap. 

Den genomsnittliga avkastningen per år är högst i den fixerade risk portföljen följt av den 
variansoptimerade portföljen, den likaviktade portföljen uppvisar ett lågt genomsnittligt 
resultat. Vi ser också att den negativa standardavvikelsen är markant högre i den likaviktade 
portföljen gentemot övriga portföljer som båda två har ett relativt lågt värde. Den fixerade 
risk portföljen uppvisar en aningen högre standardavvikelse än den variansoptimerade, 
dock på grund av sin höga avkastning så uppvisar fixerade risk portföljen en högre sortino 
kvot. Den likaviktade portföljen uppvisar det lägsta värdet eftersom den uppvisar en 
kombination av låg avkastning och hög negativ standardavvikelse. 
 

6.2.3 SAMMANSTÄLLNING SHARPE KVOTEN 
 
Nedan följer en sammanställning av den genomsnittliga årliga Sharpe kvoten för 
portföljerna som har handlat på MidCap listan i tabell 11. 
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MidCap 

Portföljer FR LV MVO 

Avkastning 11.51% 0.34% 4.10% 

Annual Standard Dev 14.86% 39.87% 12.30% 

Sharpe kvot 0.64 -0.04 0.17 

TABELL 11- Sammanställning Sharpe MidCap. 

Den likaviktade portföljen har störst standardavvikelse i samband med absolut lägst 
avkastning, detta leder till att portföljen får en negativt Sharpe kvot och har således lägst 
Sharpe kvot av de portföljer som handlats på MidCap lista. Den variansoptimerade 
portföljen har lägst standardavvikelse men samtidigt lägst låg avkastning vilket leder till ett 
låg Sharpe kvot. Fixerad risk portföljen har en hög avkastning och en relativt låg 
standardavvikelse vilket leder till en hög Sharpe kvot. 
 

6.2.4 SAMMANSTÄLLNING JENSEN ALFA 
 
Nedan följer en sammanställning av de genomsnittliga årliga alfa värdena för portföljerna 
som har handlat på MidCap listan i tabell 12. 
 
 

 
MidCap 

Portföljer FR LV MVO 

Alfa 3.89% -12.09% -0.32% 

Signifikant (α = 95%) Nej Nej Nej 

TABELL 12- Årlig alfa MidCap. (Bilaga H) 

Av dessa tre portföljer kan vi se att enbart en genererat en avkastning som överstiger den 
beräknade avkastningen medan övriga har negativa värden. Den fixerade risk portföljen har 
bäst resultat och skiljer sig markant från övriga portföljer, den likaviktade portföljen och 
den variansoptimerade portföljen har båda ett negativt alfa. Det blir således fixerad risk 
portföljen som presterar bäst enligt detta prestationsmått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3  SMALLCAP PORTFÖLJER
 
I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 
handlat på SmallCap listan. 
 

FIGUR 10 - Resultat 2003-2012 Small

I figur 10 ovan ser vi portföljernas resultat på SmallCap listan samt en jämförelse med 
index. Här ser vi att portföljerna
börslistorna, vi ser också att skillnaderna mellan portföljernas vär
jämfört med portföljerna på övriga listorna.
 

6.3.1 AVKASTNING OCH DRAWDOWN
 
Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
och avkastning och drawdown kvoten
att visa hur portföljerna ligger i förhållande till marknaden
 

 
Portföljer 

Avkastning 33.

Drawdown -36.

kvot 0.

TABELL 13- Resultat 2003-2012 SmallCap. (Bilaga G)

Den portfölj som genererat störst avkastning är den likaviktade portföljen som hade 98% 
till 84% högre avkastning än övriga portföljer. Lägst avkastning hade
med 33.26%. Vidare kan vi se på drawdownen att den likaviktade portföljen är den som har 

SMALLCAP PORTFÖLJER 

I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 

2012 SmallCap. (Bilaga G) 

ovan ser vi portföljernas resultat på SmallCap listan samt en jämförelse med 
index. Här ser vi att portföljernas avkastning är betydligt mer volatil än i övriga 
börslistorna, vi ser också att skillnaderna mellan portföljernas värde är betydligt mindre 
jämfört med portföljerna på övriga listorna. 

6.3.1 AVKASTNING OCH DRAWDOWN 

Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
och avkastning och drawdown kvoten enligt tabell 13. redovisar återigen OMXSPI i syfte 
att visa hur portföljerna ligger i förhållande till marknaden 

SmallCap 

FR LV MVO 

33.26% 131.26% 46.83% 

36.59% -23.14% -34.49% 

0.39 0.79 0.56 

2012 SmallCap. (Bilaga G) 

Den portfölj som genererat störst avkastning är den likaviktade portföljen som hade 98% 
till 84% högre avkastning än övriga portföljer. Lägst avkastning hade fixerad risk portföljen 

kan vi se på drawdownen att den likaviktade portföljen är den som har 
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I följande kapitel presenterar vi resultaten om vi har observerat på de portföljer som har 

 

ovan ser vi portföljernas resultat på SmallCap listan samt en jämförelse med 
betydligt mer volatil än i övriga 

de är betydligt mindre 

Nedan följer en sammanfattning som visar de olika portföljernas avkastning, drawdowns 
n OMXSPI i syfte 

Index 

OMXSPI 

134.84% 

-59.30% 

0.77 

Den portfölj som genererat störst avkastning är den likaviktade portföljen som hade 98% 
fixerad risk portföljen 

kan vi se på drawdownen att den likaviktade portföljen är den som har 
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lägst värde följt av den variansoptimerade portföljen, fixerad risk portföljen har störst 
drawdown men ligger nära den variansoptimerade portföljens värde. Störst kvot har 
följaktligen den likaviktade portföljen och lägst har fixerad risk portföljen. Här bör 
investerare som ämnar maximera sin avkastning i förhållande till drawdown vända sig till 
den likaviktade portföljen då den uppvisade bäst kvot under tidsperioden. 
 

6.3.2 SAMMANSTÄLLNING SORTINO KVOTEN 
 
Nedan följer en sammanställning av den genomsnittliga årliga Sortino kvoten för 
portföljerna som har handlat på SmallCap listan i tabell 14. 
 

 
SmallCap 

Portföljer FR LV MVO 

Standardavvikelsen (neg) 8.63% 19.40% 10.22% 

Avkastning per år i snitt 5.54% 9.25% 5.40% 

Årliga Sortinoratio kvoten 0.41 0.37 0.33 

TABELL 14 - Sammanställning Sortino SmallCap. 

Här har den likaviktade portföljen genererat störst avkastning per år och följs sedan av 
fixerad risk portföljen och sist den variansoptimerade portföljen. Den negativa 
standardavvikelsen är störst hos den likaviktade portföljen men lägst för fixerad risk 
portföljen. Fixerad risk portföljen har med sin låga negativa standardavvikelse högst sortino 
kvot trots att den likaviktade portföljen har en högre avkastning. Den variansoptimerade 
portföljen har lägst sortino kvoten då den har lägre avkastning i förhållande till den 
negativa standardavvikelsen än den likaviktade portföljen. 

6.3.3 SAMMANSTÄLLNING SHARPE KVOTEN 
 
Nedan följer en sammanställning av den genomsnittliga årliga Sharpe kvoten för 
portföljerna som har handlat på SmallCap listan i tabell 15. 
 

 
SmallCap 

Portföljer FR LV MVO 

Avkastning 5.54% 9.25% 5.40% 

Annual Standard Dev 13.99% 34.19% 20.23% 

Sharpe kvoten 0.25 0.21 0.17 

TABELL 15- Sammanställning Sharpe SmallCap. 

Störst Sharpe kvoten återfinner vi i fixerad risk portföljen som har en betydligt lägre 
standardavvikelse än övriga portföljerna som handlats på listan samtidigt har portföljen 
aningen bättre avkastning än den variansoptimerade portföljen. Lägst Sharpe kvot 
observerar vi i den variansoptimerade portföljen där vi ser den lägsta avkastningen och en 
hög standardavvikelse. Den likaviktade portföljen har både högst avkastning och högst 
standardavvikelse men ration mellan dessa är inte tillräckligt stor för att få störst Sharpe 
kvot. 
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6.3.4 SAMMANSTÄLLNING JENSEN ALFA 
 
Nedan följer en sammanställning av de genomsnittliga årliga alfa värdena för portföljerna 
som har handlat på SmallCap listan i tabell 16. 
 
Jensen Alfa SmallCap 

Portföljer FR LV MVO 

Alfa -0.46% 1.57%   3.77% 

Signifikant (α = 95%)  Nej  Nej  Nej 

TABELL 16- Årlig alfa SmallCap. (Bilaga H) 

Vi ser att fixerad risk portföljen har ett negativt alfa och har därmed underpresterat 
gentemot den beräknade avkastningen. Övriga portföljer har ett positivt alfa och högst alfa 
har den variansoptimerade portföljen som är ungefär dubbelt så stor som den likaviktade 
portföljens alfa. Den variansoptimerade portföljen är därför att anse som den portfölj som 
presterat bäst. 
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7. ANALYS 

7.1 PORTFÖLJVAIANS 
 
Vi finner att skillnaden i variansen för förlusterna mellan de olika portföljerna är 
signifikanta enligt Leven’s Test. Den LV-portföljen (Likaviktad) har störst varians i sina 
förluster, vilket ökar risken för fat-tails. Att FR-portföljen (Fixerad Risk) och MVO-
portföljen (Markowitz) har lägre varians ter sig naturligt då dessa portföljer har haft 
möjligheten att delvis vara likvida under perioden och således har inte en enstaka förlust 
haft någon större påverkan på det totala kapitalet. FR-portföljen hade lägst varians i 
samtliga tester p.g.a. en kombination mellan positionsstorlek samt nyttjande av stoploss. 
Illustrativt visas stoplossens funktion genom att vi i histogrammen för förluster inte finner 
några extrema värden i jämförelse med de övriga portföljerna. Detta sker dock på 
bekostnad av storleken på vinsterna, men vi noterar enstaka fall där vinsten har befunnit sig 
på samma nivå som för MVO-portföljen. Vidare finner vi att FR-portföljen hade liknande 
varians såsom MVO-portföljen i jämförelsen av vinster för Large- och SmallCap. Detta 
innebär dock inte att storleken på vinsterna är desamma, utan snarare ett bevis för att FR-
portföljen lämnar uppsidan ohämmad, likt MVO-portföljen samt LV-portföljen, även om 
dess varians är betydligt större. (Bilaga J) 
 
Man skulle kunna anta att den låga variansen för förlusterna ger Fixerad Risk en bättre 
prediktiv förmåga för vad investeraren kan förvänta sig för värsta scenario i sin portfölj. Vi 
väljer här att både svara ja och nej. Ja i den mån för förlusterna gällande individuella affärer 
eftersom vi har en given nivå för när en förlust ska realiseras. Vi kan dock inte i förväg veta 
utfallet av en affär och distributionen av kommande affärer förblir okänd. Drawdown beror 
dels på storleken av kapitalet vi riskerar, där stoplossen verkar, samt ordningen av 
affärerna. Vi har tidigare under den praktiska delen av studien simulerat flera tidsserier vid 
en procents fraktion i ett försök att finna ett ofördelaktigt scenario (Bilaga E). Den faktiska 
drawdownen är lägre än den värsta drawdownen som kunde uppmätas i det simulerade 
resultatet för Large- och MidCap, men för MidCap överstiger den faktiska drawdownen 
vårt simulerade resultat, vilket är en brist. Å andra sidan gäller detsamma för den faktiska 
avkastningen för samtliga listor utom SmallCap. MVO-portföljen optimerades efter en 
parametrisk VaR99% på 30% som mål, men dessvärre var det inte möjligt att precis träffa 
målet vid varje optimeringstidpunkt. Det hindrar dock inte analysen från att jämföra det 
teoretiska värdet och det faktiska värdet i tabell 17. 
 

LargeCap MidCap SmallCap 
Förväntad avkastning/år 48.38% 89.67% 70.41% 

Optimering VaR99%/år 34.84% 27.02% 28.85% 

Årlig avkastning 7.23% 4.10% 5.40% 

Maximal årlig förlust 27.23% 21.80% 28.20% 

TABELL 17- MVO jämförelse. (Bilaga I, J) 

MVO-portföljen klarade riskoptimeringen väl, dessvärre är den för optimistisk i sin 
förväntade avkastning i förhållande till den verkliga avkastningen. Skillnaden mellan 
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optimeringen för FR-portföljen och MVO-portföljen är att MVO optimerar på in-sample 
data medan FR optimerar på out-of-sample data. MVO har därför bättre förmåga att fånga 
in förändringar i marknaden tillskillnad mot FR som antar att de kommande nio åren förblir 
någorlunda lika de nio tidigare åren. Gemensamt för de båda metoderna kan dock sägas att 
skiljer sig från LV-portföljen, som har den största variansen för samtliga börslistor. Vi ser 
att en aktiv form av riskhantering som begränsar exponeringen i portföljen mot vissa 
tillgångar minskar variansen.  

7.2  AVKASTNING 
 
Vi noterar att Fixerad Risk-portföljen för LargeCap har ett signifikant alfa-värde för en 
95% konfidensnivå (Bilaga H). Dessvärre finner vi inte att alfan är signifikant för de övriga 
listorna och metoderna och vi kan förvänta oss att prestera likt marknaden, vilket stödjer 
den effektiva marknadshypotesen. Vidare finner vi relativt låg förklaringsgrad för 
portföljerna, vilket innebär att den uppnådda alfan till stor del består av slumpen om vi 
antar att riskhanteringen inte har haft någon inverkan.  
 
Jämför vi t-värdena för alfa mellan portföljerna finner vi att Fixerad Risk har bättre 
förutsättning för att kunna skapa överavkastning än MVO-portföljen för samtliga listor 
utom SmallCap. Det ska dock beaktas att FR-portföljen har högre förklaringsgrad än MVO, 
vilket betyder att alfan kan till större del förklaras av risktagandet. Vi vill dock poängtera 
att i en jämförelse av variansen mellan portföljerna fann vi ingen signifikant skillnad. Enligt 
Mann-Whitney U testet fann vi ingen signifikant skillnad vid jämförandet av medianerna 
för förlusterna mellan dessa två portföljer, som inte tar hänsyn till de fåtal fat-tail 
förlusterna som är till nackdel för MVO (Bilaga J). 

7.4 REKOMMENDATIONER 
 
Vi noterar att träffsäkerheten för rekommendationerna varierar mellan de olika metoderna. 
Detta beror på en timing faktor och att portföljerna har olika nivåer av likviditet. Trots att vi 
begränsade max antalet positioner till tio, så kan en portfölj i praktiken gjort fler trades än 
en annan metod beroende på om stoploss har löst ut eller om positionerna har balanserats 
om. Vi är medvetna om att aktiviteten i portföljen har påverkat värdet av 
rekommendationerna och vi vänder oss därför också mot den enskilda rekommendationen 
utan påverkan för aktivitet. Vi finner att det inte råder någon signifikant korrelation mellan 
analytikernas rekommendationer och identifierandet av en vinstgivande affär. Det finns inte 
heller någon signifikant korrelation mellan storleken på vinsten och styrkan i 
köprekommendationen. (Bilaga K)  

7.5 AVSLUTANDE ANALYS 
 
Utifrån de prestations mått som vi har tagit fram i studie har vi som redan nämnt kunnat 
observera en signifikant överavkastning i en portfölj, resterande har ej varit signifikanta 
vilket är förenligt med EMH. Vi kan således med säkerhet påstå att vid handel med 
konsensusrekommendationer under tidsperioden erhåller inte investeraren någon signifikant 
överavkastning med undantag för en investerare som använt sig utav fixerad risk strategin 
på LargeCap listan. Då skillnaderna mellan portföljerna har varit den valda riskhanteringen 
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blir således den intuitiva slutsatsen att fixerad risk strategin på LargeCap listan skapar 
signifikant överavkastning åt investeraren, detta stödjer våra initiala antaganden om vikten 
av riskhantering. 
 
Vi har dock inte haft för avsikt att generera maximal avkastning utan att skapa en god 
riskjusterad avkastning med strategin, vi definierade risken som det kapitalet som totalt 
riskerades i portföljen. Det blir således mer intressant att analysera portföljernas prestation 
utifrån drawdown perspektivet. Vi har tidigare i studien presenterat drawdown i förhållande 
till avkastningen vilket är ett intressant prestationsmått då vi ämnar behålla det riskerade 
kapitalet vid given nivå och där med i förlängningen kontrollera det faktiskt förlorade 
kapitalet. I det prestationsmåttet kan vi se att fixerad risk portföljerna har genererat störst 
avkastning i förhållande till drawdownen i både LargeCap och MidCap vilket är förenligt 
med strategins utformande, fallet är däremot annorlunda på SmallCap listan där strategin 
uppvisat den lägsta relationen mellan avkastning och drawdown. Vi får här medge att 
riskhanteringen inte fungerat på ett önskvärt sätt, vi vill dock påpeka att vi har reservationer 
gent emot eventuell kritik som kan riktas gentemot dess prestationer på SmallCap listan. 
Vid optimeringen av parametrar out of sample noterade vi att resultatet på SmallCap 
förväntades bli negativt, eftersom detta är en studie lät vi självfallet testa strategin på 
SmallCap. Vår poäng är att hade situationen varit att strategin ämnades tillämpas praktiskt 
skulle ingen rationell investerare använda sig utav den. Det innebär förvisso en helt ny 
problematik om riskhanteringens praktiska användbarhet, vi anser här att den avrådande 
effekten som ett negativt förväntat resultat medför är ur ett riskhanteringsperspektiv 
någonting positivt för användaren.  
 
Detta är dock ingen förklaring till varför riskhanteringen presterade och förväntades 
prestera dåligt på SmallCap listan, vi anser att en del av problematiken ligger i användandet 
av en stoploss. Relationen mellan stoplossen och ATR är hämtad från en studie som 
behandlade en trendföljningsstrategi, stoplossen är därför inte utformad för att användas på 
placeringar som kännetecknas av hög volatilitet. Vi har kunnat observera i 
handelshistoriken att portföljen köpt aktier för att en tid efteråt sälja av aktien då den utlöst 
stoplossen. Det kan vara så att rekommendationernas tidshorisont är längre än vad 
portföljen tenderade att hålla kvar placeringarna. Vi ser då att den likaviktade portföljen har 
uppnått högre avkastning under den givna perioden då den varit mer okänslig för risk, 
vilket har premierats under tidsperioden. Den likaviktade portföljen tenderade att hålla 
placeringarna längre än fixerad risk portföljen vilket långsiktigt ledde till högre avkastning, 
vi kan återkoppla detta till vårt resonemang om rekommendationernas tidshorisont. Vidare 
är detta beteende är förenligt med EMH då en aktie som minskar i värde kommer på sikt 
återhämta sig, givet att ingen ny information har uppdagats. Det kan också vara så att den 
likaviktade portföljens möjlighet att hålla placeringarna under längre period sammanföll 
bättre med rekommendationernas tidshorisont. 
 
Vidare kan vi observera att portföljerna som handlat på MidCap listan kan användas som 
bevis för vikten av riskhantering, vi ser där att den likaviktade portföljen gör stora förluster 
medan de två andra strategierna genererar i olika grad positiv avkastning. Den fixerade risk 
portföljen presterar bättre än den variansoptimerade portföljen på MidCap listan i samtliga 
kalkylerade prestationsmått, desamma gäller oundvikligen för den likaviktade portföljen 
presterade betydligt sämre än övriga portföljer. Detta är ett tydligt bevis på att den fixerade 
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risk portföljen presterat bäst på MidCap listan. Vilket besvarar frågan om huruvida den 
fixerad risk strategin kan prestera bättre än övriga strategier under tidsperioden. Vi tycker 
även portföljerna som handlat på denna lista är ett intressant exempel på riskerna som är 
förknippade med den likaviktade portföljen, stora förluster som resulterade i att en 
återhämtning inte var möjlig över tidsperioden. Något som vi problematiserat tidigare i 
studien, även om detta inte är något som vi kan observera på de två andra börslistorna så är 
det ett exempel på problemet med bristfällig riskhantering. 
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8. SLUTSATS 
 
Är det möjligt för en investerare att få bättre riskjusterad avkastning med den alternativa 
riskhanteringen jämfört med Markowitz optimala portfölj, samt en likaviktad portfölj vid 
följandet av analytikers rekommendationer?  
 
Vi finner i denna studie att det är möjligt att genom sund riskhantering vara profitabel inom 
den svenska aktiemarknaden, trots att träffsäkerheten bland analytikernas förmåga att 
kunna identifiera felvärderade tillgångar är bristfällig. Det är möjligt att förändra en mindre 
profitabel strategi till det bättre genom att förändra portföljens beteende. Ett nyttjandet av 
en stoploss, som begränsar storleken för förlusterna, har visat sig vara en effektiv åtgärd. 
Studeras Sharpe- och Sortino kvoten finner vi att den Fixerade Risken kommer ut som den 
bättre portföljen för samtliga tre börslistor d.v.s. den har förmåga att generera bättre 
riskjusterad avkastning.Vi kan däremot inte säga att det är möjligt genom riskhantering att 
prestera bättre än marknaden. FR-portföljen hade endast ett signifikant alfa för en av 
listorna.  
 
Vid studiens påbörjande hade vi som avsikt att själva kunna hantera storleken för den 
maximala drawdownen i portföljen. Detta visade sig inte vara möjligt genom det 
angreppsätt som vi använder i studien.Vi har dock funnit att den variansoptimerade 
portföljen tenderade att bättre befinna sig inom dess teoretiska värden, applicerad på den 
faktiska marknaden. Den var dock inte lika tillförlitlig för portföljens avkastning och en 
optimering, skiljt från vår, där allokering utifrån förväntad avkastning bestämts skulle 
således kunna få förödande effekter för portföljen. Vi anser att en kombination av dessa två 
metoder skulle kunna vara en intressant lösning som väger upp bådas svagheter, vilket 
bäddar för framtida forskning. En möjlig lösning vi ser skulle vara att applicera den 
variansoptimerade metoden i en global portfölj, där Fixerad Risk hanterade varje 
individuell portfölj. 
 
För att återkoppla till studiens början har vi valt att illustrera portföljerna efter 
förväntningskurvan vilket illustreras nedan. 
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FIGUR 11- Förväntningskurva; L (LargeCap), M (MidCap), S (SmallCap). (Bilaga J) 

I figur 10 ovan har vi illustrerat portföljernas position gentemot nollvinstkurvan baserat på 
deras träffsäkerhet och vinst. Vi ser här att Markowitz variansoptimerade portföljer (MVO) 
som handlat på MidCap och LargeCap har en hög träffsäkerhet men hamnar precis ovanför 
nollvinstkurvan. Vi observerar också att portföljer som uppvisat lägre träffsäkerhet ligger 
högre över nollvinstkurvan jämfört med portföljer med hög träffsäkerhet. Vilket 
sammanfaller med vår illustration i figur1 och efterföljande argumentation 
(Problembakgrund 1.1, Figur 1). En portfölj som begränsar sina förluster genom god 
riskhantering kommer generera en vinst som är högre än en portfölj vars träffsäkerhet är 
högre men vars riskhantering inte begränsar förlusterna. Vi kan även observera att den 
likaviktade portföljen ligger över nollvinstkurvan med två av portföljerna medan en portfölj 
ligger under, vilket inte är förtroendeingivande vilket är något som vi redan diskuterat i 
analysen (AVSLUTANDE ANALYS 7.5). Vid närmare titt på de portföljer som använt 
fixerad risk strategin ser vi att dem i samtliga fall lagt sig väl över nollvinstkurvan 
oberoende av träffsäkerheten. Den fixerade risk strategin genererar i genomsnitt mer 
avkastning per förlorad krona än den variansoptimerade strategin, den likaviktade strategin 
har aningen högre avkastning per förlorad krona i två portföljer men har negativ avkastning 
per förlorad krona i en portfölj. Slutsatsen vi drar av detta är att risken förknippad med den 
likaviktade portföljen inte motiverar till den ökade avkastningen per förlorad krona. Med 
hänsyn till övriga data och analys som vi presenterat är den fixerade risk strategin som vi 
anser är lämpligast att använda. 

8.1 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
 
Vi har i denna studie presenterat tre olika portföljer med olika metoder för hanteringar av 
risk, och sedan jämfört dess för- och nackdelar. Vi fann att den var möjligt att genom sund 
riskhantering vara profitabel på Stockholmsbörsen, trots att antalet förluster överstiger 
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vinsterna. Studien har bidragit med ökad förståelse för riskhanteringen och även presenterat 
verktyg för läsaren i hur denne kan bli mer framgångsrik på den svenska aktiemarknaden. 
Vi anser att vår forskningsfråga har besvarats och att läsaren har fått nya insikter inom 
området.  
 
Vidare har vi visat träffsäkerheten på konsensus rekommendationerna på svenska börsen, 
vilket är något vi har uppfattat som ett kunskaps gap. Den samhällsmässiga inverkan som 
studien kan medföra är en förbättrad ekonomisk situation för småsparare, vidare kan 
studien innebära att småsparare får en mer kritisk syn på rekommendationer vilket 
förhoppningsvis återspeglas i deras portföljallokering. 

8.2 FRAMTIDA FORSKNING 
 
För framtida forskning anser vi att det skulle vara intressant att kombinera den Fixerad 
Risken tillsammans med den variansoptimerade portföljen likt vi tidigare nämnt för att se 
om det är möjligt att förbättra de enskilda metoderna. 
 
Rekommendationsdatan som användes tolkades bokstavligen och det skulle därför vara 
intressant att se hur metoderna hade presterat om datan också hade tagit hänsyn till 
storleken på förändringarna av rekommendationerna och antalet analytiker som bidragit till 
rekommendationsvärdet. Det hade också varit av intresse att studera portföljer som handlar 
på säljrekommendationer på svenska börsen med syfte att observera eventuella skillnader 
gentemot portföljer som köper på köprekommendationer. 
 
Vi har under studiens arbete undersökt om det är möjligt att förbättra träffsäkerheten för 
den maximala drawdownen för Fixerad Risk genom att applicera volatilitetsfilter för 
portföljen. Vi valde inte att använda dessa för vår studie eftersom vi ansåg att 
ämnesområdet i sig var för brett och vi skulle således inte ha möjlighet att tydligt kunna 
presentera det för läsaren. 
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9.0 RELIABILITET OCH VALIDITET 

9.1 RELIABILITET 
  
Begreppet reliabilitet avser mätningarnas tillförlitlighet, hur väl de överensstämmer såväl 
som dess följdriktighet. För att fånga upp dessa aspekter av reliabilitet delas begreppet upp 
i tre faktorer vilka är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. (Bryman et 
al., 2005, s. 93-94) 
 
Enligt Bryman och Bell avser stabiliteten att mätningarna överensstämmer när de testas i 
olika tidsperioder för samma urvalsgrupp. En god stabilitet är då liknande resultat uppnås 
vid olika tidpunkter (Bryman et al., 2005, s. 94). I vår studie testar vi våra portföljer över en 
tidsperiod vilket vi anser stärker stabilitet, då resultatet tagits fram över olika 
marknadssegment. En del av problemet med stabilitet uttrycket är just förändringar som 
sker över tid (Bryman et al., 2005, s. 94). I vårt fall förändras marknadsförutsättningarna 
och aktierna i portföljen och därmed förändras förutsättningarna, men vi har eftersträvat att 
uppnå samma fixerad risk i fixerad riskportföljen vilket är den stabilitet vi har försökt 
uppnå. Övriga parametrar har varierat beroende på marknadssegment såsom avkastning. I 
den variansoptimerade portföljen har vi bestämt variansen efter value at risk, value at risk 
följts under tidsperioden vilket även det är tecken på god stabilitet. 
 
Den interna reliabiliteten definieras som indikatorernas tillförlitlighet då de jämförs med 
andra indikatorer (Bryman et al., 2005, s. 94). Indikatorer är indirekta mått på begreppet 
(Bryman et al., 2005, s. 90). Då studien är utformad utifrån kvantitativdata hämtat från en 
databas är det således inte några indirekta indikatorer som använts. Eventuella problem 
med att den värden som använts inte korrekt beskriver de mått som de ämnar mäta ligger i 
den valda formeln och inte i de värden som använts. Vår interna reliabilitet är således god 
då dessa problem inte finns i studien. 
 
Interbedömarreliabilitet begreppet bedömer subjektiva bedömningar som görs av olika 
parter i ett arbete. Vid en god interbedömarreliabilitet är de subjektiva bedömningarna 
gjorda av författarna likvärdiga (Bryman et al., 2005, s. 94). Vi har i studien försökt slå oss 
fri från subjektiva bedömningar och har utformat portföljerna med förutbestämda regler. Vi 
bedömer därför att vår interbedömarreliabilitet är god då vi i stor utsträckning försökt 
undvika subjektiva bedömningar i våra test. 
 
Utifrån de tre faktorerna av reliabilitet nämnt ovan måste vi sammanfattningsvis komma 
tillslutsatsen att studiens reliabilitet är god utifrån de kriterierna som beskrivs av Bryman 
och Bell. Då samtliga faktorerna är att anse som goda är således reliabiliteten god.  

9.2 VALIDITET 
 
Validitet är om testet är utformat på ett sådant sätt att den faktiskt mäter det den ämnar mäta 
(Bryman et al., 2005, s. 95). I vårt fall skulle det motsvara att våra tester faktiskt mäter 
värdet utav riskhantering för småsparare. Bryman och Bell beskriver fyra olika former utav 
validitet vilka är ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, konvergent och 
begreppsvaliditet (Bryman et al., 2005, s. 96-98). 



56 

 
Ytvaliditet är att fråga en eller flera utomstående om de anser att måttet fångas utav testet 
(Bryman et al., 2005, s. 96). Eftersom vi har underarbetets gång genom gått ”work in 
progress” seminarium samt handledning har vi därmed fått insikt utav utomstående parter 
och vi kan därför säga att testet tillsynes fångar in värdet utav riskhantering. Vi anser att 
därmed att ytvaliditen är tillfredställande men hade kunnat förbättras med insikt från 
ytterligare utomstående parter som är mer insatta i ämnet än våra medstudenter. 
 
Samtidig validitet är kopplingen mellan testet och ett valt ett nutida kriterium som 
forskaren vet har en koppling till testet (Bryman et al., 2005, s. 96). Vi ställer alltså i 
testresultatet i relation till ett valt kriterium. I det inledande skedet hade vi inget kriterium 
att välja, visserligen hade vi en rad argument för vad vi ansåg skulle premieras såsom 
positiv validitet och låga förluster. Vi har inget ursprungligt konkret kriterium som vi kan 
jämföra med och den samtidiga validiteten är därför svår att definiera. 
 
Prediktiv validitet liknar samtidig validitet med skillnaden att det rör sig om ett framtida 
kriterium (Bryman et al., 2005, s. 96). Tillskillnad från den samtidiga validiteten har vi 
kriterium att välja mellan, om vi utgår från våra initiala argument om att begränsade 
förlusterna leder på sikt till högre avkastning. Tittar vi på drawdownen/avkastnings kvoten 
på portföljerna ser vi att portföljer med högst kvot hade bättre resultat i övriga riskjusterade 
avkastningsmått i LargeCap och MidCap. Som vi diskuterat tidigare så fanns vissa problem 
med testet i SmallCap. Vi ser här att validiteten är relativt god dock inte fulländad 
. 
Begreppsvaliditet är när forskaren härleder hypotesen från en teori som är kopplat till 
begreppet (Bryman et al., 2005, s. 96). I vår studie anser vi att kopplingen mellan teori och 
hypotes är tydligt kopplat med varandra, hypotesen att det finns en skillnad mellan de olika 
riskhanteringsalternativen är onekligen starkt kopplat till de teorier som de härstammar från 
då det är dessa som testas i studien. Vidare finns en tydlig koppling mellan teorierna och de 
prestationsmått som används för att bedöma riskhanteringarnas värde. Med hänsyn till 
begreppsvaliditeten är studiens validitet god då det finns en tydlig koppling mellan våra 
teorier och våra hypoteser.  
 
Konvergent validitet är när måttet bör bedömas i relation till liknande mått (Bryman et al., 
2005, s. 98). I vår studie har vi ett flertal olika prestationsmått som ämnar mäta 
riskhanteringarnas prestation i relation till deras risk. Då vi kan göra jämförelser mellan 
liknande mått så anser vi att den konvergenta validiteten är god. 
Validiteten för studien är god överlag, vi anser att studien mäter det vi avser att mäta i 
studien. Dels för att vi har under arbetets gång byggt upp studien med regelbunden insikt i 
arbetet från utomstående parter, vilket vi anser grundat för tillräckligt god ytvaliditet. Vi är 
medvetna om att denna del onekligen hade kunnat göras på ett bättre sätt men vi anser att 
den är tillräckligt god. Vidare har vi en stark koppling mellan våra teorier och våra 
hypoteser, vi har utformat studien på ett sätt som bygger på ett test av de teorier som vi har 
ansamlat för att sedan utvärdera resultatet utifrån ytterligare teorier som ämnar förklara 
portföljernas prestationer. De olika prestationsmåtten används för att analysera det 
slutgiltiga resultatet vilket stärker vårt resonemang och där med ökar validiteten för studien. 
Sammanfattningsvis anser vi att validiteten i studien är god. 
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BILAGOR 

BILAGA A – ACKUMULERAD FÖRLUST MOT AVKASTNING 
 

 
 
AckumuleradFörlust B/E t* t** 

10% 11.11% 0.93 0.93 

15% 17.65% 1.47 1.43 

20% 25.00% 2.08 1.97 

25% 33.33% 2.78 2.54 

30% 42.86% 3.57 3.15 

35% 53.85% 4.49 3.80 

40% 66.67% 5.56 4.51 

45% 81.82% 6.82 5.28 

50% 100.00% 8.33 6.12 

55% 122.22% 10.19 7.05 

60% 150.00% 12.50 8.09 

65% 185.71% 15.48 9.26 

70% 233.33% 19.44 10.62 

75% 300.00% 25.00 12.23 

80% 400.00% 33.33 14.20 

85% 566.67% 47.22 16.74 

90% 900.00% 75.00 20.32 

95% 1900.00% 158.33 26.43 

100% - - - 

t* - Återhämtningsperiod; ingen återinvestering, 12% avkastning/år 
t** - Återhämtningsperiod; återinvestering, 12% avkastning/år  
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BILAGA B – PORTFOLIO TOOLBOX DOKUMENTATION 
 
Portfolio Toolbox är en egenutvecklad applikation i syfte att kunna använda Monte Carlo-
simuleringar. 

 
1. Grundläggande parametrar: 
- Startkapital 
- Transaktionskostnad 
- Max antal öppna positioner 
- Max exponering för initial position (avstängd för studie) 
- Fraktion 
- Risk multipel 
- Minsta antal kontrakt (avstängd för studie) 
- Slumpmässig fördelning av data (valfritt) 

 
2. Parameterstudie: 
- Antal slumpmässigt genererade portföljer per parametervärde 
- Startvärde 
- Slutvärde 
- Inkrementell ökning av parametervärde 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
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- Slumpmässig fördelning av data (valfritt) 
 

3. Redovisning av resultat /logg 
4. Detaljerad redovisning för specifik tidsserie 
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BILAGA C – WALK FORWARD 
 
Start End CUSTOM CRITERIA ATR MULT ATR_LEN FRACTION 

1993 1995 0.38 10 25 0.01 
1996 1996 1.42 10 25 0.01 
1994 1996 1.80 10 25 0.01 
1997 1997 0.98 10 15 0.01 
1995 1997 2.22 10 25 0.01 
1998 1998 -0.51 10 20 0.01 
1996 1998 0.25 10 15 0.01 
1999 1999 2.25 10 25 0.01 
1997 1999 1.54 10 15 0.01 
2000 2000 -0.2 10 15 0.01 
1998 2000 0.44 10 25 0.01 
2001 2001 1.19 10 25 0.01 
1999 2001 2.01 10 15 0.01 
2002 2002 -0.65 10 20 0.01 

ATR_LEN STEPPING 
5 35 5 

CUSTOM CRITERIA 
RETURN / MAX STRATEGY DRAWDOWN 

 
Val av parametervärden. 
ATR MULT: 10 
ATR LEN: 25 
FRACTION: 0.01 
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BILAGA D – PARAMETERSTUDIE 
MAXIMAL DRAWDOWN 
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Fitted Line Plot
Maximal Drawdown(%) =  12.19 + 19.16 log10(Fraktion(%))

- 12.74 log10(Fraktion(%))**2
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H0: Residualerna är slumpmässiga. Ha: Residualerna är inte slumpmässiga. 

Runs test RESI P-value = 0.082 
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TOTAL AVKASTNING 
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H0: Residualerna är slumpmässiga. Ha: Residualerna är inte slumpmässiga. 

Runs test RESI2 P-value = 0.447 

 
  



66 

BILAGA E – FRAKTION 1% 
LARGECAP 
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MIDCAP 
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SMALLCAP 
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BILAGA F – FIXERAD RISK BACKTEST 1993 – 2002 
 
LARGECAP 
Net Profit 82488.315 82488.315 
Gross Profit 378744.225 378744.225 
Gross Loss -296255.91 -296255.91 
Account Size Required 210622.48 210622.48 
Return on Account 39.16% 39.16% 
Return on Initial Capital 54.99% 54.99% 
Profit Factor 1.278436015 1.278436015 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 56406.685 56406.685 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -78094.27 
Max Portfolio Drawdown (%) -27.76% 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -59097.015 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -21.36% 
Return on Max Portfolio Drawdown 1.056265908 
 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 501 501 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 202 202 
Number Losing Trades 299 299 
Percent ProfiTabell 40.32% 40.32% 
Avg Trade (win & loss) 164.6473353 164.6473353 
Average Winning Trade 1874.971411 1874.971411 
Average Losing Trade -990.8224415 -990.8224415 
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.892338458 1.892338458 
 

Trading Period 9 Yrs, 8 Mths, 22 Dys 
Time in the Market 9 Yrs, 1 Mth, 14 Dys 
Percent in the Market 93.84% 
Longest flat period 
Max Run-up Date 2002-03-04 
Max Portfolio Drawdown Date 2002-10-09 
Max Close To Close Drawdown Date 2002-11-04 
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Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades Percent ProfiTabell 
2002 -29756.83 -11.346952 -0.573038 80 36.25 
2001 19252.69 7.9231637 1.44451363 70 52.8571429 
2000 -2163.765 -0.8826066 -0.95613 61 27.8688525 
1999 60494.825 32.7598657 5.15869744 61 42.6229508 
1998 -21061.51 -10.237805 -0.6477898 78 34.6153846 
1997 10039.33 5.13038971 1.29787747 60 43.3333333 
1996 31543.53 19.2174493 3.09291808 60 51.6666667 
1995 4109.795 2.56813634 1.19245375 64 42.1875 
1994 4493.53 2.88904768 1.1931974 61 40.9836066 
1993 5536.72 3.69114667 3.76598126 15 60 

 

 

FÖRVÄNTNING INDIVIDUELLA AFFÄRER 
 
Variable             Mean  SE Mean    StDev   Minimum  Maximum  Skewness 

L Avkastning (%)  0.02154  0.00947  0.21059  -0.39120  1.92472      2.99 

 

Variable          Kurtosis 

L Avkastning (%)     18.05 

 
Test of mu = 0 vs > 0 

                                                  95% Lower 

Variable            N     Mean    StDev  SE Mean      Bound     T      P 

L Avkastning (%)  494  0.02154  0.21059  0.00947    0.00593  2.27  0.012 

 

Den genomsnittliga affären är signifikant större än noll (95%). 
FÖRVÄNTNING AFFÄRER PORTFÖLJEN 
 
 

Variable                      Mean   SE Mean     StDev    Minimum   Maximum 

L Avkastning Portfölj (%  0.000661  0.000361  0.008014  -0.030156  0.058016 

 

Variable                  Skewness  Kurtosis 

L Avkastning Portfölj (%      2.10     10.43 

 

Test of mu = 0 vs > 0 

                                                             95% Lower 

Variable                    N      Mean     StDev   SE Mean      Bound     T 

L Avkastning Portfölj (%  494  0.000661  0.008014  0.000361   0.000067  1.83 

 

 

Variable                      P 

L Avkastning Portfölj (%  0.034 

 

 

Den genomsnittliga affären är signifikant större än noll (95%). 
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MIDCAP 
Net Profit 102298.315 102298.315 
Gross Profit 519219.3 519219.3 
Gross Loss -416920.985 -416920.985 
Account Size Required 299610.965 299610.965 
Return on Account 34.14371533 34.14371533 
Return on Initial Capital 68.19887667 68.19887667 
Profit Factor 1.245366193 1.245366193 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 62100.685 62100.685 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -136945.36 
Max Portfolio Drawdown (%) -37.38848003 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -83974.525 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -25.37137053 
Return on Max Portfolio Drawdown 0.747000957 
 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 462 462 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 185 185 
Number Losing Trades 277 277 
Percent ProfiTabell 40.04329004 40.04329004 
Avg Trade (win & loss) 221.4249242 221.4249242 
Average Winning Trade 2806.590811 2806.590811 
Average Losing Trade -1505.12991 -1505.12991 
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.864683435 1.864683435 
 

Trading Period 9 Yrs, 8 Mths, 22 Dys 
Time in the Market 9 Yrs, 16 Dys 
Percent in the Market 93.05084746 
Longest flat period 
Max Run-up Date 2000-03-03 
Max Portfolio Drawdown Date 2002-10-09 
Max Close To Close Drawdown Date 2002-10-25 
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Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2002 -73902.22 -43.052762 -0.1331765 115 13.0434783 
2001 -53606.23 -23.797361 -0.2489246 70 24.2857143 
2000 -1404.66 -0.6197051 -0.9777127 87 42.5287356 
1999 64926.92 40.1430268 4.02502743 56 51.7857143 
1998 -4634.21 -2.7854308 -0.9116895 66 36.3636364 
1997 -4394.1 -2.5731509 -0.8381883 42 40.4761905 
1996 22274.395 15.0003108 7.90764591 16 56.25 
1995 -1121.995 -0.749922 -0.7591161 13 30.7692308 
1994 -385.115 -0.2567433 -0.4891256 4 25 
1993 -5394.1 -3.4047435 -0.8381883 13 40.4761905 

 

 

FÖRVÄNTNING INDVIDUELLA AFFÄRER 
 

Variable            Mean  SE Mean   StDev  Minimum  Maximum  Skewness  Kurtosis 

M Avkastning (%)  0.0207   0.0129  0.2766  -0.6606   2.5107      2.80     17.11 

 

Test of mu = 0 vs > 0 

                                                95% Lower 

Variable            N    Mean   StDev  SE Mean      Bound     T      P 

M Avkastning (%)  462  0.0207  0.2766   0.0129    -0.0005  1.61  0.054 

 

Den genomsnittliga affären är  ej signifikant större än noll (95%). 
 

 

FÖRVÄNTNING AFFÄRER PORTFÖLJEN 
 

Variable                      Mean   SE Mean     StDev    Minimum   Maximum 

M Avkastning Portfölj (%)  0.001214  0.000626  0.013446  -0.024948  0.110837 

 

Variable                  Skewness  Kurtosis 

M Avkastning Portfölj (%)      3.27     17.73 

 

Test of mu = 0 vs > 0 

                                                             95% Lower 

Variable                    N      Mean     StDev   SE Mean      Bound     T 

M Avkastning Portfölj (%)  462  0.001214  0.013446  0.000626   0.000183  1.94 

 

Variable                      P 

M Avkastning Portfölj (%)  0.026 

 
Den genomsnittliga affären är signifikant större än noll (95%). 
 
 
 
SMALLCAP 
Net Profit -52247.215 -52247.215 
Gross Profit 242656.51 242656.51 
Gross Loss -294903.725 -294903.725 
Account Size Required 239662.53 239662.53 
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Return on Account -21.8003269 -21.8003269 
Return on Initial Capital -34.83147667 -34.83147667 
Profit Factor -0.822832977 -0.822832977 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 28946.215 28946.215 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -176090.405 
Max Portfolio Drawdown (%) -66.68096984 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -154624.48 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -61.8386054 
Return on Max Portfolio Drawdown -0.296706768 
 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 388 388 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 113 113 
Number Losing Trades 275 275 
Percent ProfiTabell 29.12371134 29.12371134 
Avg Trade (win & loss) -134.6577706 -134.6577706 
Average Winning Trade 2147.402743 2147.402743 
Average Losing Trade -1072.377182 -1072.377182 
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.002469635 2.002469635 
 

 

Trading Period 9 Yrs, 8 Mths, 22 Dys 
Time in the Market 8 Yrs, 5 Mths 
Percent in the Market 86.55367232 
Longest flat period 1 Mth, 7 Dys 
Max Run-up Date 2000-03-10 
Max Portfolio Drawdown Date 2002-10-10 
Max Close To Close Drawdown Date 2002-10-09 
 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2002 -73902.22 -43.052762 -0.1331765 115 13.0434783 
2001 -53606.23 -23.797361 -0.2489246 70 24.2857143 
2000 -1404.66 -0.6197051 -0.9777127 87 42.5287356 
1999 64926.92 40.1430268 4.02502743 56 51.7857143 
1998 -4634.21 -2.7854308 -0.9116895 66 36.3636364 
1997 -4394.1 -2.5731509 -0.8381883 42 40.4761905 
1996 22274.395 15.0003108 7.90764591 16 56.25 
1995 -1121.995 -0.749922 -0.7591161 13 30.7692308 
1994 -385.115 -0.2567433 -0.4891256 4 25 
1994 -2334.1 -0.2567433 -0.4891256 14 30 
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FÖRVÄNTNING INDVIDUELLA AFFÄRER 
 
Variable             Mean  SE Mean   StDev  Minimum  Maximum  Skewness 

S Avkastning (%)  -0.0215   0.0203  0.4006  -0.8235   3.5926      3.97 

 

Variable          Kurtosis 

S Avkastning (%)     24.71 

 

Test of mu = 0 vs > 0 

                                                 95% Lower 

Variable            N     Mean   StDev  SE Mean      Bound      T      P 

S Avkastning (%)  388  -0.0215  0.4006   0.0203    -0.0550  -1.06  0.854 

 
Den genomsnittliga affären är  ej signifikant större än noll (95%). 
 
 

FÖRVÄNTNING AFFÄRER PORTFÖLJEN 
 
Variable                       Mean   SE Mean     StDev    Minimum   Maximum 

S Avkastning Portfölj (%)  -0.001016  0.000681  0.013409  -0.023987  0.100433 

 

Variable                  Skewness  Kurtosis 

S Avkastning Portfölj (%)      3.64     19.95 

 

Test of mu = 0 vs > 0 

                                                              95% Lower 

Variable                    N       Mean     StDev   SE Mean      Bound      T 

S Avkastning Portfölj (%  388  -0.001016  0.013409  0.000681  -0.002138  -1.49 

 

Variable                      P 

S Avkastning Portfölj (%  0.932 

 

Den genomsnittliga affären är  ej signifikant större än noll (95%). 
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BILAGA G – RESULTAT 2003-2012 
 
LARGECAP 
FIXERAD RISK 
Net Profit 295082.715 295082.715 
Gross Profit 587690.385 587690.385 
Gross Loss -292607.67 -292607.67 
Account Size Required 199900.105 199900.105 
Return on Account 147.6150875 147.6150875 
Return on Initial Capital 196.72181 196.72181 
Profit Factor 2.008458579 2.008458579 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 66296.285 66296.285 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -130834.475 
Max Portfolio Drawdown (%) -33.89635289 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -91645.75 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -25.65917351 
Return on Max Portfolio Drawdown 2.255389606 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 391 391 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 205 205 
Number Losing Trades 186 186 
Percent ProfiTabell 52.42966752 52.42966752 
Avg Trade (win & loss) 754.6872506 754.6872506 
Average Winning Trade 2866.782366 2866.782366 
Average Losing Trade -1573.159516 -1573.159516 
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.822308759 1.822308759 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 23765.745 5.64082311 1.68389334 43 62.7906977 
2011 -29623.345 -6.5692385 -0.545865 57 42.1052632 
2010 86497.87 23.7343019 7.44447723 43 69.7674419 
2009 81800.645 28.9414535 4.80253406 48 62.5 
2008 -35180.915 -11.069352 -0.5531556 79 31.6455696 
2007 -34090.185 -9.6871087 -0.5024689 56 28.5714286 
2006 59878.565 20.5039469 2.65969079 49 53.0612245 
2005 71064.135 32.1600537 7.21259231 48 64.5833333 
2004 35840.775 19.3598478 5.41542198 41 56.097561 
2003 35129.425 23.4196167 5.9646126 36 61.1111111 
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MEAN-VARIANCE 
Net Profit 126779.63 126779.63 
Gross Profit 344139.005 344139.005 
Gross Loss -217359.375 -217359.375 
Account Size Required 162226.38 162226.38 
Return on Account 78.14982372 78.14982372 
Return on Initial Capital 84.51975333 84.51975333 
Profit Factor 1.583271966 1.583271966 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 80342.37 80342.37 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -103044.71 
Max Portfolio Drawdown (%) -34.45698809 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -80664.62 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -28.49671113 
Return on Max Portfolio Drawdown 1.230336133 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 329 329 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 208 208 
Number Losing Trades 121 121 
Percent ProfiTabell 63.2218845 63.2218845 
Avg Trade (win & loss) 385.3484195 385.3484195 
Average Winning Trade 1654.514447 1654.514447 
Average Losing Trade -1796.358471 -1796.358471 
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.921038019 -0.921038019 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 16143.565 6.19391065 1.94875977 29 62.0689655 
2011 3570.7 1.38902415 1.10277791 36 55.5555556 
2010 28654.94 12.5453731 1.9806701 46 63.0434783 
2009 18764.33 8.95047914 1.96203924 53 62.2641509 
2008 -78460.755 -27.233214 -0.1692967 29 27.5862069 
2007 18138.025 6.71856278 2.3764155 29 55.1724138 
2006 29781.83 12.3994349 3.6699338 42 69.047619 
2005 42685.5 21.6127478 4.30142419 34 70.5882353 
2004 17553.62 9.75483595 3.11465576 36 66.6666667 
2003 29947.875 19.96525 7.41926796 45 60 
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LIKAVIKTAD 
Net Profit 260775.11 260775.11 
Gross Profit 814302.505 814302.505 
Gross Loss -553527.395 -553527.395 
Account Size Required 512253.915 512253.915 
Return on Account 50.90739228 50.90739228 
Return on Initial Capital 173.8500733 173.8500733 
Profit Factor 1.471115093 1.471115093 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 129354.25 129354.25 
Open Net Profit -9611.36 -9611.36 
Max Portfolio Drawdown -611915 
Max Portfolio Drawdown (%) -64.88271152 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -371305.54 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -47.47663045 
Return on Max Portfolio Drawdown 0.42616231 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 57 57 
Total # of Open Trades 1 1 
Number Winning Trades 24 24 
Number Losing Trades 33 33 
Percent ProfiTabell 42.10526316 42.10526316 
Avg Trade (win & loss) 4575.00193 4575.00193 
Average Winning Trade 33929.27104 33929.27104 
Average Losing Trade -16773.55742 -16773.55742 
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.022783252 2.022783252 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
2012 -236528.62 -37.091336 -0.0823074 3 
2011 -20248.32 -3.0775297 -0.5853033 5 
2010 119456.035 22.1837401 11.8151402 9 
2009 48912.175 9.9907935 5.2719829 6 
2008 -165577 -25.273164 0 1 
2007 83712.255 14.6494229 1.65796272 9 
2006 269273.825 89.115303 13012.5402 8 
2005 32487.465 12.0468538 12.0850724 10 
2004 53392.44 24.6863226 38.9222484 7 
2003 66283.49 44.1889933 62.2236606 8 
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MIDCAP 
FIXERAD RISK 
Net Profit 207367.735 207367.735 
Gross Profit 594956.62 594956.62 
Gross Loss -387588.885 -387588.885 
Account Size Required 279264.635 279264.635 
Return on Account 74.25492132 74.25492132 
Return on Initial Capital 138.2451567 138.2451567 
Profit Factor 1.535019819 1.535019819 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 71439.265 71439.265 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -138646.465 
Max Portfolio Drawdown (%) -40.66513998 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -127109.76 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -38.63185062 
Return on Max Portfolio Drawdown 1.495658292 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 477 477 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 210 210 
Number Losing Trades 267 267 
Percent ProfiTabell 44.02515723 44.02515723 
Avg Trade (win & loss) 434.7331971 434.7331971 
Average Winning Trade 2833.126762 2833.126762 
Average Losing Trade -1451.643764 -1451.643764 
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.951668055 1.951668055 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 32654.06 10.0562626 2.63236143 49 48.9795918 
2011 -62172.185 -16.069904 -0.2937842 61 27.8688525 
2010 75080.69 24.0793602 4.15349677 43 60.4651163 
2009 107371.955 52.5217759 6.86875827 55 61.8181818 
2008 -82152.535 -28.665953 -0.2673912 88 22.7272727 
2007 -6217.9 -2.1235733 -0.8986417 66 40.9090909 
2006 2217.725 0.76319078 1.03815657 70 38.5714286 
2005 66722.52 29.8050144 3.2384714 58 56.8965517 
2004 30866.36 15.9931775 2.30297622 56 41.0714286 
2003 42997.045 28.6646967 9.565174 34 76.4705882 
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MEAN-VARIANCE 
Net Profit 42927.725 42927.725 
Gross Profit 320248.07 320248.07 
Gross Loss -277320.345 -277320.345 
Account Size Required 246028.705 246028.705 
Return on Account 17.44825873 17.44825873 
Return on Initial Capital 28.61848333 28.61848333 
Profit Factor 1.154794719 1.154794719 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 75405.275 75405.275 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -69179.015 
Max Portfolio Drawdown (%) -32.31002702 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -59840.02 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -28.86638479 
Return on Max Portfolio Drawdown 0.620531024 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 413 413 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 226 226 
Number Losing Trades 187 187 
Percent ProfiTabell 54.72154964 54.72154964 
Avg Trade (win & loss) 103.9412228 103.9412228 
Average Winning Trade 1417.026858 1417.026858 
Average Losing Trade -1482.996497 -1482.996497 
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.955515985 -0.955515985 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 21160.74 12.3194454 3.38963864 37 62.1621622 
2011 -36063.32 -17.352291 -0.2345039 39 30.7692308 
2010 -2639.035 -1.253881 -0.9237675 59 54.2372881 
2009 61642.34 41.4187883 5.80431499 51 66.6666667 
2008 -41489.06 -21.800084 -0.1991343 33 30.3030303 
2007 -9526.19 -4.7668549 -0.608698 42 40.4761905 
2006 -7293.685 -3.521207 -0.7968113 53 60.3773585 
2005 16749.305 8.79752165 1.5409887 47 63.8297872 
2004 -1471.285 -0.7668618 -0.9546497 44 47.7272727 
2003 41857.915 27.9052767 5.52248851 54 66.6666667 
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LIKAVIKTAD 
Net Profit -99359.945 -99359.945 
Gross Profit 63989.155 63989.155 
Gross Loss -163349.1 -163349.1 
Account Size Required 142216.895 142216.895 
Return on Account -69.86507827 -69.86507827 
Return on Initial Capital -66.23996333 -66.23996333 
Profit Factor -0.391732523 -0.391732523 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 23474.105 23474.105 
Open Net Profit -251.16 -251.16 
Max Portfolio Drawdown -200895.375 
Max Portfolio Drawdown (%) -90.55762853 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -136542.33 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -76.61953361 
Return on Max Portfolio Drawdown -0.494585527 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 61 61 
Total # of Open Trades 1 1 
Number Winning Trades 16 16 
Number Losing Trades 45 45 
Percent ProfiTabell 26.2295082 26.2295082 
Avg Trade (win & loss) -1628.851557 -1628.851557 
Average Winning Trade 3999.322188 3999.322188 
Average Losing Trade -3629.98 -3629.98 
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.10174772 1.10174772 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 4962.37 10.9239481 5.17750109 12 41.6666667 
2011 -3424.675 -7.0104214 -0.52343 5 40 
2010 -3488 -6.6642211 0 1 0 
2009 27904 114.195914 1 1 100 
2008 -55808 -69.548572 0 1 0 
2007 -17440 -17.853633 0 1 0 
2006 -50477.15 -34.06927 0 19 0 
2005 31660.185 27.176086 6.02796012 18 44.4444444 
2004 -68372.41 -36.983533 -0.0947193 5 20 
2003 34872.575 23.2483833 10.801504 8 25 
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SMALLCAP 
FIXERAD RISK 
Net Profit 49838.765 49838.765 
Gross Profit 483121.32 483121.32 
Gross Loss -433282.555 -433282.555 
Account Size Required 309107.66 309107.66 
Return on Account 16.12343253 16.12343253 
Return on Initial Capital 33.22584333 33.22584333 
Profit Factor 1.115026013 1.115026013 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 78588.235 78588.235 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -126549.715 
Max Portfolio Drawdown (%) -40.90455909 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -111135.155 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -36.59120606 
Return on Max Portfolio Drawdown 0.393827556 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 609 609 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 207 207 
Number Losing Trades 402 402 
Percent ProfiTabell 33.99014778 33.99014778 
Avg Trade (win & loss) 81.83705255 81.83705255 
Average Winning Trade 2333.91942 2333.91942 
Average Losing Trade -1077.817301 -1077.817301 
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.165412838 2.165412838 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 -2586.07 -1.2775458 -0.9288289 74 27.027027 
2011 -60791.595 -23.095669 -0.2682385 84 21.4285714 
2010 2848.395 1.09398798 1.06899225 64 29.6875 
2009 74370.73 39.9848428 4.45644387 70 51.4285714 
2008 -72971.77 -28.177793 -0.297259 93 18.2795699 
2007 -39528.385 -13.242453 -0.4667392 79 26.5822785 
2006 828.255 0.27824679 1.01882181 84 38.0952381 
2005 53790.525 22.0562638 2.43077963 61 55.7377049 
2004 22122.19 9.97589293 1.64728249 70 37.1428571 
2003 71756.49 47.83766 7.11367597 51 58.8235294 
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MEAN-VARIANCE 
Net Profit 70257.57 70257.57 
Gross Profit 536612.07 536612.07 
Gross Loss -466354.5 -466354.5 
Account Size Required 390171.785 390171.785 
Return on Account 18.00682999 18.00682999 
Return on Initial Capital 46.83838 46.83838 
Profit Factor 1.150652712 1.150652712 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 94962.43 94962.43 
Open Net Profit 0 0 
Max Portfolio Drawdown -124502.42 
Max Portfolio Drawdown (%) -36.49397983 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -115749.645 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -34.48881189 
Return on Max Portfolio Drawdown 0.564306862 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 482 482 
Total # of Open Trades 0 0 
Number Winning Trades 203 203 
Number Losing Trades 279 279 
Percent ProfiTabell 42.11618257 42.11618257 
Avg Trade (win & loss) 145.7625934 145.7625934 
Average Winning Trade 2643.409212 2643.409212 
Average Losing Trade -1671.521505 -1671.521505 
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.581438948 1.581438948 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 -11600.685 -5.0033522 -0.7160071 59 33.8983051 
2011 -91052.535 -28.197427 -0.1943845 54 25.9259259 
2010 19593.025 6.45957054 1.53455024 57 47.3684211 
2009 50332.81 19.8955744 2.76226074 66 53.030303 
2008 8066.555 3.29356839 1.06506763 53 16.9811321 
2007 -25150.27 -9.3125463 -0.5506054 58 29.3103448 
2006 23862.015 9.69186434 2.01754607 52 53.8461538 
2005 52914.11 27.3751427 4.37542839 59 52.5423729 
2004 -5889.52 -2.9568526 -0.8524867 62 45.1612903 
2003 49182.065 32.7880433 13.068404 31 61.2903226 
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LIKAVIKTAD 
Net Profit 197948.745 197948.745 
Gross Profit 542892.905 542892.905 
Gross Loss -344944.16 -344944.16 
Account Size Required 174058.63 174058.63 
Return on Account 113.7253263 113.7253263 
Return on Initial Capital 131.96583 131.96583 
Profit Factor 1.57385736 1.57385736 
Slippage Paid 0 0 
Commission Paid 67379.195 67379.195 
Open Net Profit -93368.94 -93368.94 
Max Portfolio Drawdown -253898.42 
Max Portfolio Drawdown (%) -52.01618945 
Max Portfolio Close To Close Drawdown -98539.09 
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -23.13561854 
Return on Max Portfolio Drawdown 0.779637561 

All Trades Long Trades 
Total # of Trades 40 40 
Total # of Open Trades 1 1 
Number Winning Trades 14 14 
Number Losing Trades 26 26 
Percent ProfiTabell 35 35 
Avg Trade (win & loss) 4948.718625 4948.718625 
Average Winning Trade 38778.06464 38778.06464 
Average Losing Trade -13267.08308 -13267.08308 
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.922877954 2.922877954 

Period Net Profit % Gain Profit Factor # Trades 
Percent 
ProfiTabell 

2012 -119759.48 -31.992228 0 5 0 
2011 21442.66 6.07618741 13.145444 3 33.3333333 
2010 -30962.72 -8.066163 -0.4517837 2 50 
2009 81138.83 26.8032153 3.752946 6 50 
2008 -74444.655 -19.737946 -0.4135229 5 40 
2007 -16504.06 -4.1923673 -0.7486469 13 23.0769231 
2006 99719.86 33.9241624 4.14054757 3 33.3333333 
2005 126919.615 75.986233 53.9386482 7 57.1428571 
2004 32061.39 23.7547452 39.3918166 2 50 
2003 -15031.64 -10.021093 -0.7828655 3 33.3333333 
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BILAGA H – JENSEN’S ALFA 
 
LARGECAP 
FIXERAD RISK 
Regression Analysis: Fixerad Risk versus MARKET  
 
The regression equation is 

Fixerad Risk = 0.00517 + 0.553 MARKET 

 

 

Predictor      Coef   SE Coef      T      P 

Constant   0.005166  0.002105   2.45  0.016 

MARKET      0.55347   0.03811  14.52  0.000 

 

 

S = 0.0224095   R-Sq = 64.9%   R-Sq(adj) = 64.6% 

 

Alfa större än noll är signifikant för en 95% signifikansnivå. 
MVO 
Regression Analysis: MVO versus MARKET  
 
The regression equation is 

MVO = 0.00251 + 0.407 MARKET 

 

 

Predictor      Coef   SE Coef     T      P 

Constant   0.002505  0.002561  0.98  0.330 

MARKET      0.40736   0.04635  8.79  0.000 

 

 

S = 0.0272575   R-Sq = 40.4%   R-Sq(adj) = 39.9% 

 

Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
LIKAVIKTAD 
Regression Analysis: Likaviktad versus MARKET  
 
The regression equation is 

Likaviktad = 0.00491 + 0.797 MARKET 

 

 

Predictor      Coef   SE Coef     T      P 

Constant   0.004907  0.006670  0.74  0.463 

MARKET       0.7966    0.1207  6.60  0.000 

 

 

S = 0.0709974   R-Sq = 27.6%   R-Sq(adj) = 27.0% 

 
Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
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MIDCAP 
FIXERAD RISK 
Regression Analysis: Fixerad Risk versus MARKET  
 
The regression equation is 

Fixerad Risk = 0.00318 + 0.599 MARKET 

 

 

Predictor      Coef   SE Coef      T      P 

Constant   0.003182  0.002633   1.21  0.229 

MARKET      0.59942   0.04765  12.58  0.000 

 

 

S = 0.0280219   R-Sq = 58.1%   R-Sq(adj) = 57.8% 

 
Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
MVO 
Regression Analysis: MVO versus MARKET  
 
The regression equation is 

MVO = - 0.00026 + 0.363 MARKET 

 

 

Predictor       Coef   SE Coef      T      P 

Constant   -0.000265  0.002778  -0.10  0.924 

MARKET       0.36287   0.05028   7.22  0.000 

 

Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
LIKAVIKTAD 
Regression Analysis: Likaviktad versus MARKET  
 
The regression equation is 

Likaviktad = - 0.0107 + 0.896 MARKET 

 

 

Predictor       Coef   SE Coef      T      P 

Constant   -0.010676  0.009875  -1.08  0.282 

MARKET        0.8956    0.1788   5.01  0.000 

 

 

S = 0.105114   R-Sq = 18.0%   R-Sq(adj) = 17.3% 

 
Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
 
SMALLCAP 
FIXERAD RISK 
Regression Analysis: Fixerad Risk versus MARKET  
 
The regression equation is 

Fixerad Risk = - 0.00038 + 0.440 MARKET 

 

 

Predictor       Coef   SE Coef      T      P 

Constant   -0.000384  0.003072  -0.13  0.901 

MARKET       0.43992   0.05560   7.91  0.000 
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S = 0.0326979   R-Sq = 35.4%   R-Sq(adj) = 34.9% 

 
Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
MVO  
Regression Analysis: Likaviktad versus MARKET  
 
The regression equation is 

Likaviktad = 0.00309 + 0.606 MARKET 

 

 

Predictor      Coef   SE Coef     T      P 

Constant   0.003092  0.008753  0.35  0.725 

MARKET       0.6062    0.1584  3.83  0.000 

 

 

S = 0.0931703   R-Sq = 11.4%   R-Sq(adj) = 10.6% 

 
Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
LIKAVIKTAD 
Regression Analysis: MVO versus MARKET  
 
The regression equation is 

MVO = 0.00130 + 0.421 MARKET 

 

 

Predictor      Coef   SE Coef     T      P 

Constant   0.001299  0.005062  0.26  0.798 

MARKET      0.42089   0.09164  4.59  0.000 

 

 

S = 0.0538879   R-Sq = 15.6%   R-Sq(adj) = 14.9% 

 
Alfa större än noll är ej signifikant för en 95% signifikansnivå. 
 
Alfa (Månad) 

LargeCap MidCap SmallCap 
Fixerad Risk 0.52% 0.32% -0.04% 

Likaviktad 0.49% -1.07% 0.13% 

MVO 0.25% -0.03% 0.31% 

Årlig Alfa 
LargeCap 95% | α > 0  MidCap 95% | α > 0  SmallCap 95% | α > 0  

Fixerad Risk 6.38% sign. 3.89% ej sign. -0.46% ej sign. 
MVO 3.05% ej sign. -0.32% ej sign. 3.77% ej sign. 
Likaviktad 6.05% ej sign. -12.09% ej sign. 1.57% ej sign. 
 
Genom månatlig avkastningsdata har vi beräknat alfa för samtliga metoder för varje lista 
genom regression.  
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BILAGA I – VALUE AT RISK 
 

LargeCap MidCap SmallCap 

Förväntad årlig avkastning 48.38% 89.67% 70.41% 

VaR 99% 34.84% 27.02% 28.85% 

Genomsnittlig årlig avkastning 7.23% 4.10% 5.40% 

Maximal Årlig förlust 27.23% 21.80% 28.20% 
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BILAGA J – VINST OCH FÖRLUST I PORTFÖLJERNA 
I följande bilaga jämförs hur varje individuell affär påverkade det totala kapitalet i 
portföljerna. 
LARGECAP 
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Variable        Mean  SE Mean   StDev  Median  Skewness  Kurtosis 

Fixerad Risk  0.2851   0.0585  1.1562  0.0032      2.36     12.75 
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MVO           0.1971   0.0806  1.4619  0.0746     -1.14     20.81 

Likaviktad    -1.380    0.825   6.281  -0.000     -5.25     27.20 

 
 
MIDCAP 
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Variable        Mean  SE Mean   StDev   Median  Skewness  Kurtosis 

Fixerad Risk  0.1897   0.0570  1.2443  -0.0209      2.39      9.39 

MVO           0.0700   0.0665  1.3506   0.0112      1.14     10.00 

Likaviktad     -1.08     1.22    9.62    -0.00     -4.15     21.74 
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SMALLCAP 
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Variable        Mean  SE Mean   StDev   Median  Skewness  Kurtosis 

Fixerad Risk  0.0536   0.0469  1.1579  -0.0530      4.31     36.56 

MVO            0.106    0.112   2.466   -0.018     11.05    186.70 

Likaviktad      0.39     2.08   13.34    -0.00     -0.25      2.32 
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SPRIDNING FÖRLUSTER 
Eftersom datan inte följer en normalfördelning används Levene’s Test för att undersöka om 
variansen mellan de olika riskhanteringsmetoderna skiljer sig åt. Grundantagandet är att 
variansen är lika. Minitab saknar denna funktion, men det är möjligt efter bearbetning av 
datan att nyttja One- way ANOVA för att genomföra testet. ”Var” är så kallade placeholders 
i samband med beräkningen. 
 
Fixerad Risk vs. MVO (LARGECAP) 
One-way ANOVA: FR & MVO (Losses) 
 
Source    DF       SS      MS      F      P 

Comparison     1   16.641  16.641  17.33  0.000 

Error   305  292.846   0.960 

Total   306  309.486 

 

S = 0.9799   R-Sq = 5.38%   R-Sq(adj) = 5.07% 

 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Level    N    Mean   StDev    +---------+---------+---------+--------- 

1      186  0.3437  0.3521    (------*------) 

2      121  0.8201  1.4997                          (--------*--------) 

                              +---------+---------+---------+--------- 

                            0.20      0.40      0.60      0.80 

 

Pooled StDev = 0.9799 

 

Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
Fixerad Risk vs. Likaviktad (LARGECAP) 
One-way ANOVA: FR & EW (Losses) 
 
Source    DF      SS     MS      F      P 

Comparison     1   123.7  123.7  12.37  0.001 

Error    218  2181.1   10.0 

Total   219  2304.9 

 

S = 3.163   R-Sq = 5.37%   R-Sq(adj) = 4.93% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

1      186  0.344  0.352   (---*----) 

3       34  2.418  8.087                 (----------*----------) 

                           -+---------+---------+---------+-------- 

                          0.0       1.0       2.0       3.0 

 

Pooled StDev = 3.163 

Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
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MVO vs. Likaviktad (LARGECAP) 
One-way ANOVA: MVO & EW (Losses)  
 
Source    DF      SS    MS     F      P 

Comparison      1    67.8  67.8  4.27  0.040 

Error    153  2428.1  15.9 

Total    154  2495.9 

 

S = 3.984   R-Sq = 2.72%   R-Sq(adj) = 2.08% 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

2      121  0.820  1.500  (------*------) 

3       34  2.418  8.087            (------------*-------------) 

                          ---------+---------+---------+---------+ 

                                 1.0       2.0       3.0       4.0 

 

Pooled StDev = 3.984 

 
Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
Fixerad Risk vs. MVO (MIDCAP) 
One-way ANOVA: FR & MVO (Losses)  
 
Source    DF       SS     MS      F      P 

Comparison       1    9.938  9.938  27.25  0.000 

Error     452  164.864  0.365 

Total     453  174.802 

 

S = 0.6039   R-Sq = 5.69%   R-Sq(adj) = 5.48% 

 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level    N    Mean   StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

1      267  0.3444  0.3021  (-----*-----) 

2      187  0.6450  0.8694                          (------*------) 

                            -------+---------+---------+---------+-- 

                                 0.36      0.48      0.60      0.72 

 

Pooled StDev = 0.6039 

 
Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
Fixerad Risk vs. Likaviktad (MIDCAP) 
One-way ANOVA:  FR & EW (Losses) 
 
Source    DF      SS     MS      F      P 

Comparison      1   229.9  229.9  14.93  0.000 

Error    311  4790.0   15.4 

Total    312  5019.9 

 

S = 3.925   R-Sq = 4.58%   R-Sq(adj) = 4.27% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 
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Level    N   Mean   StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

1      267  0.344   0.302   (---*---) 

3       46  2.765  10.291                  (--------*---------) 

                            -+---------+---------+---------+-------- 

                           0.0       1.2       2.4       3.6 

 

Pooled StDev = 3.925 

 
Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
MVO vs. Likaviktad (MIDCAP) 
One-way ANOVA: MVO & EW (Losses)  
 
Source     DF      SS     MS     F      P 

Comparison      1   165.9  165.9  7.81  0.006 

Error     231  4906.4   21.2 

Total     232  5072.3 

 

S = 4.609   R-Sq = 3.27%   R-Sq(adj) = 2.85% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Level    N   Mean   StDev    +---------+---------+---------+--------- 

2      187  0.645   0.869    (----*-----) 

3       46  2.765  10.291                (----------*----------) 

                             +---------+---------+---------+--------- 

                           0.0       1.2       2.4       3.6 

 

Pooled StDev = 4.609 

 
Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
Fixerad Risk vs. MVO (SMALLCAP) 
One-way ANOVA: FR & MVO (Losses)  
 
Source    DF       SS     MS      F      P 

Comparison      1    6.755  6.755  13.49  0.000 

Error    679  340.052  0.501 

Total    680  346.807 

 

S = 0.7077   R-Sq = 1.95%   R-Sq(adj) = 1.80% 

 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level    N    Mean   StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

1      402  0.3578  0.3263   (------*------) 

2      279  0.5603  1.0342                      (-------*-------) 

                             -+---------+---------+---------+-------- 

                            0.30      0.40      0.50      0.60 

 

Pooled StDev = 0.7077 

 

Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
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Fixerad Risk vs. Likaviktad (SMALLCAP) 
One-way ANOVA: FR & EW (Losses) 
 
Source   DF       SS      MS       F      P 

Comparison     1   412.86  412.86  102.80  0.000 

Error    427  1714.88    4.02 

Total    428  2127.73 

 

S = 2.004   R-Sq = 19.40%   R-Sq(adj) = 19.21% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

1      402  0.358  0.326  (*-) 

3       27  4.397  8.020                         (----*----) 

                          ---------+---------+---------+---------+ 

                                 1.5       3.0       4.5       6.0 

 

Pooled StDev = 2.004 

 
Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
MVO vs. Likaviktad (SMALLCAP) 
One-way ANOVA: MVO & EW (Losses)  
Source   DF       SS      MS      F      P 

Comparison      1   362.44  362.44  55.94  0.000 

Error    304  1969.53    6.48 

Total    305  2331.97 

 

S = 2.545   R-Sq = 15.54%   R-Sq(adj) = 15.26% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 

2      279  0.560  1.034  (-*-) 

3       27  4.397  8.020                       (-----*------) 

                          --------+---------+---------+---------+- 

                                1.5       3.0       4.5       6.0 

 

Pooled StDev = 2.545 

 
Det finns en skillnad i variansen för förlusterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
SPRIDNING VINSTER 
 
Fixerad Risk vs. MVO (LARGECAP) 
One-way ANOVA: FR & MVO (Wins) 
 
Source  DF       SS     MS     F      P 

Comparison      1    1.309  1.309  1.36  0.243 

Error    411  394.369  0.960 

Total    412  395.678 

 

S = 0.9796   R-Sq = 0.33%   R-Sq(adj) = 0.09% 
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                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level    N    Mean   StDev  --+---------+---------+---------+------- 

1      205  0.7296  0.9490              (------------*------------) 

2      208  0.6170  1.0088  (-------------*------------) 

                            --+---------+---------+---------+------- 

                            0.50      0.60      0.70      0.80 

 

Pooled StDev = 0.9796 

 
Det finns en ingen skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
Fixerad Risk vs. Likaviktad (LARGECAP) 
One-way ANOVA: FR & EW (Wins)  
 
Source    DF      SS      MS      F      P 

Comparison      1  1002.3  1002.3  68.36  0.000 

Error    227  3328.2    14.7 

Total     228  4330.4 

 

S = 3.829   R-Sq = 23.14%   R-Sq(adj) = 22.81% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level    N   Mean   StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

1      205  0.730   0.949  (-*-) 

3       24  7.560  11.693                         (-----*-----) 

                           ---------+---------+---------+---------+ 

                                  2.5       5.0       7.5      10.0 

 

Pooled StDev = 3.829 

 

 

Det finns en skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
MVO vs. Likaviktad (LARGECAP) 
One-way ANOVA: MVO & EW (Wins) 
 
Source    DF      SS      MS      F      P 

Comparison      1  1037.2  1037.2  71.10  0.000 

Error    230  3355.1    14.6 

Total     231  4392.3 

 

S = 3.819   R-Sq = 23.61%   R-Sq(adj) = 23.28% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Level    N   Mean   StDev    +---------+---------+---------+--------- 

2      208  0.617   1.009    (-*--) 

3       24  7.560  11.693                            (-----*-----) 

                             +---------+---------+---------+--------- 

                           0.0       2.5       5.0       7.5 

 

Pooled StDev = 3.819 

 

 

Det finns en skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
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Fixerad Risk vs. MVO (MIDCAP) 
One-way ANOVA: FR & MVO (Wins)  
 
Source  DF      SS    MS     F      P 

Comparison      1    4.68  4.68  3.87  0.050 

Error    434  524.48  1.21 

Total     435  529.15 

 

S = 1.099   R-Sq = 0.88%   R-Sq(adj) = 0.66 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 

1      210  0.862  1.113                (--------*---------) 

2      226  0.655  1.087  (---------*--------) 

                          ------+---------+---------+---------+--- 

                              0.60      0.75      0.90      1.05 

 
Det finns en skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
Fixerad Risk vs. Likaviktad (MIDCAP) 
One-way ANOVA: FR & EW (Wins) 
 
Source     DF      SS      MS      F      P 

Comparison     1  107.25  107.25  32.07  0.000 

Error    224  749.20    3.34 

Total    225  856.45 

 

S = 1.829   R-Sq = 12.52%   R-Sq(adj) = 12.13% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  --+---------+---------+---------+------- 

1      210  1.090  1.346  (--*-) 

3       16  3.776  4.969                       (--------*--------) 

                          --+---------+---------+---------+------- 

                          1.0       2.0       3.0       4.0 

 

Pooled StDev = 1.829 

 
Det finns en skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
MVO vs. Likaviktad (MIDCAP) 
One-way ANOVA: MVO & EW (Wins) 
 
Source    DF      SS      MS      F      P 

Comparison      1  135.04  135.04  46.88  0.000 

Error    240  691.35    2.88 

Total    241  826.39 

 

S = 1.697   R-Sq = 16.34%   R-Sq(adj) = 15.99% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 

2      226  0.770  1.194  (*-) 
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3       16  3.776  4.969                      (-----*------) 

                          -----+---------+---------+---------+---- 

                             1.2       2.4       3.6       4.8 

 

Pooled StDev = 1.697 

 

Det finns en skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
 
Fixerad Risk vs. MVO (SMALLCAP) 
One-way ANOVA: FR & MVO (Wins)  
 
Source    DF       SS    MS     F      P 

Comparison      1     4.49  4.49  0.74  0.389 

Error    408  2460.00  6.03 

Total    409  2464.49 

 

S = 2.455   R-Sq = 0.18%   R-Sq(adj) = 0.00% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 

1      207  0.768  1.298  (-------------*------------) 

2      203  0.977  3.234           (------------*-------------) 

                          ---+---------+---------+---------+------ 

                           0.50      0.75      1.00      1.25 

 

Pooled StDev = 2.455 

 

Det finns ingen skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
Fixerad Risk vs. Likaviktad (SMALLCAP) 
One-way ANOVA: FR & EW (Wins) 
  
Source    DF      SS      MS       F      P 

Comparison      1  2626.1  2626.1  145.29  0.000 

Error    219  3958.3    18.1 

Total    220  6584.3 

 

S = 4.251   R-Sq = 39.88%   R-Sq(adj) = 39.61% 

 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level    N    Mean   StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

1      207   1.013   1.458  (*) 

3       14  15.165  16.455                           (---*----) 

                            ---------+---------+---------+---------+ 

                                   5.0      10.0      15.0      20.0 

 

Pooled StDev = 4.251 

 
Det finns en skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
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MVO vs. Likaviktad (SMALLCAP) 
One-way ANOVA: MVO & EW (Wins) 
 
Source    DF      SS      MS      F      P 

Comparison      1  1244.3  1244.3  62.17  0.000 

Error    215  4303.4    20.0 

Total     216  5547.7 

 

S = 4.474   R-Sq = 22.43%   R-Sq(adj) = 22.07% 

 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level    N    Mean   StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

2      203   0.977   3.234  (-*-) 

3       14  10.724  12.980                         (------*-----) 

                            ---------+---------+---------+---------+ 

                                   3.5       7.0      10.5      14.0 

 

Pooled StDev = 4.474 

 
Det finns en skillnad i variansen för vinsterna mellan de två riskhanteringsmetoderna. 
 
LARGECAP 
 
FIXERAD RISK VS. MVO 
Mann-Whitney Test and CI: LCAP FR LOSS, LCAP MVO LOSS  
 
                 N   Median 

LCAP FR LOSS   186  -0.3547 

LCAP MVO LOSS  121  -0.2466 

 

 

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0428 

95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.1245,0.0219) 

W = 27763.0 

Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0.2467 

 
Det finns en ingen skillnad i storleken för förlusterna mellan de två 
riskhanteringsmetoderna. 
 
MIDCAP 
 
FIXERAD RISK VS. MVO 
Mann-Whitney Test and CI: MCAP FR LOSS, MCAP MVO LOSS  
 
N   Median 

MCAP FR LOSS   267  -0.4337 

MCAP MVO LOSS  187  -0.3611 

 

 

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0117 

95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0558,0.0879) 

W = 61373.0 

Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0.6470 

The test is significant at 0.6470 (adjusted for ties) 



99 

 
Det finns en ingen skillnad i storleken för förlusterna mellan de två 
riskhanteringsmetoderna. 
 
 
SMALLCAP 
Mann-Whitney Test and CI: SCAP FR LOSS, SCAP MVO LOSS  
 
                 N   Median 

SCAP FR LOSS   402  -0.3176 

SCAP MVO LOSS  279  -0.2533 

 

 

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0004 

95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0324,0.0317) 

W = 136994.5 

Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0.9725 

The test is significant at 0.9725 (adjusted for ties) 

 

Det finns en ingen skillnad i storleken för förlusterna mellan de två 
riskhanteringsmetoderna. 
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BILAGA K – ANALYTIKER 
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Pearson correlation of Avkastning and Konsensus = -0.062 

P-Value = 0.224 

 

Det finns ingen signifikant korrelation mellan storleken på vinsterna och analytikernas 
sammanlagda rekommendationer för 95% konfidensnivå. 
 

 

Pearson correlation of Vinst/Förlust and Konsensus = -0.036 

P-Value = 0.479 

 

Det finns ingen signifikant korrelation mellan  vinstgivande affärer och analytikernas 
sammanlagda rekommendationer för 95% konfidensnivå. 
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Pearson correlation of Avkasting and Konsensus = -0.052 

P-Value = 0.314 

 

Det finns ingen signifikant korrelation mellan storleken på vinsterna och analytikernas 
sammanlagda rekommendationer för 95% konfidensnivå. 
 
Pearson correlation of Vinst/Förlust and Konsensus = 0.005 

P-Value = 0.924 

 
Det finns ingen signifikant korrelation mellan  vinstgivande affärer och analytikernas 
sammanlagda rekommendationer för 95% konfidensnivå. 
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Pearson correlation of Avkastning and Konsensus = -0.083 

P-Value = 0.043 

 
Det finns ett signifikant korrelation mellan storleken på vinsterna och analytikernas 
sammanlagda rekommendationer för 95% konfidensnivå. 
 
Pearson correlation of Vinst/Förlust and Konsensus = -0.066 

P-Value = 0.106 

 
Det finns ingen signifikant korrelation mellan  vinstgivande affärer och analytikernas 
sammanlagda rekommendationer för 95% konfidensnivå. 
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BILAGA L – TRÄFFSÄKERHET 
 
Träffsäkerhet LargeCap MidCap SmallCap 

Fixerad Risk 52.43% 44.03% 33.99% 

MVO 63.22% 54.72% 42.12% 

Likaviktad 42.11% 26.23% 35% 
 
W/L LargeCap MidCap SmallCap 
Fixerad 
Risk 1.82 1.95 2.16 

MVO 0.93 0.96 1.58 

Likaviktad 2.02 1.1 2.92 
 

 
Antal transaktioner 

LargeCap MidCap SmallCap 

Fixerad Risk                        391                         477                         609  

MVO                        329                         413                         482  

Likaviktad                           57                            61                            40  
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