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Sammandrag 

I studien behandlas värdeinvesteringsstrategier på den svenska aktiemarknaden med utgångspunkt i 

Greenblatts (2006) Magic Formula Investing. Syftet med studien är att se om det är möjligt att 

effektivisera Magic Formula Investing med hjälp av fundamentala signaler som kan hjälpa till att 

prognostisera bolags framtida vinster och aktieavkastning och därmed nå en högre onormal avkastning. 

Från Piotroskis (2000) vetenskapligt beprövade investeringsmodell F_SCORE används nyckeltal för att 

se om en effektivisering av Magic Formula Investing är möjlig. Studiens resultat visar att en utvecklad 

Magic Formula Investing med Piotroskis (2000) B/M och ACCRUAL kan hjälpa investerare att nå en 

ökad onormal avkastning med i genomsnitt 10 % per år. Resultatet uppnår statistisk signifikans och 

därmed dras slutsatsen att en effektivisering av Magic Formula Investing på den svenska marknaden är 

möjlig. Studiens vetenskapliga bidrag ligger i att vidareutveckla Greenblatts (2006) investeringsstrategi 

och vidare belysa prognostiseringen av framtida resultats betydelse vid investeringsstrategier.   

 

Nyckelord 

Marknadseffektivitet, Fundamental analys, Värdeinvesteringsstrategi, Greenblatt, Magic Formula 

Investing, Piotroski, F_SCORE.    
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1. INTRODUKTION 

 

En av de mest debatterade frågorna inom modern finans är förutsägbarheten av aktiers framtida 

avkastning. Genom analyser försöker investerare finna under- eller övervärderade aktier i syfte att 

konsekvent kunna leverera bättre avkastning på investerat kapital än marknaden. Investerare fokuserar i 

huvudsak på två olika typer av analyser för att finna sådana felallokeringar av aktiepriset, vilket är 

teknisk1- och fundamental analys. Sådana analyser bygger på avvikelser från den effektiva 

marknadshypotesen (EMH) som definierades av Fama et al (1969). Denna grundar sig på antagandet att 

all finansiell information finns tillgänglig för marknaden vilket innebär att marknadens aktiepris därmed 

är det korrekta priset. Forskningen inom de finansiella områdena har sedan utvecklats och forskare har 

kunnat visa ett stort antal empiriska bevis för mönster av anomalier som talar emot en effektiv marknad 

(Schiller, 2003). Dessa kapitalmarknadsanomalier kan utnyttjas genom att konstruera 

investeringsstrategier i syfte att uppnå en, enligt EMH, onormal avkastning (Lev och Thiagarajan, 

1993).  

 

Det finns emellertid kritiker till akademiska studier som säger sig ha hittat systematisk ineffektivitet på 

aktiemarknaden. Kritiken grundar sig i att det visat sig vara svårt att lyckas med investeringar som 

bygger på definierade handelsregler, så som januari-, veckoslut- och veckodageffekten i den meningen 

att de ger en bättre avkastning efter kostnader än en Buy-and-Hold strategi (Roll, 1994). Bolagens 

fundamentala värden blir därmed intressanta att studera i syfte att hitta finansiella signaler som kan 

utnyttjas inom investeringsstrategier för att uppnå en onormal avkastning. Ett flertal tidigare studier 

visar att onormal avkastning är möjlig med hjälp av fundamentala analyser (Ou och Penman, 1989; Lev 

och Thiagarajan, 1993; Sloan, 1996; Abarbanell och Bushee, 1998; Piotroski 2000). Dock kan 

informationsanskaffnings- och förädlingskostnader i samband med sådana analyser vara extensiva 

(Sloan 1996) vilket kan innebära att sådana strategier blir svåranvända för icke institutionella 

investerare. Därmed ökar intressant för att finna investeringsstrategier vilka bygger på en akademisk 

förankrad analys som fortfarande kan tillämpas av privata investerare för att nå en onormal avkastning.  

 

Hedgefondförvaltaren för Gotham Capital, tillika professor för Columbia Business School, Joel 

Greenblatt utvecklade år 2006 investeringsmodellen “Magic Formula Investing” (MFI).  Modellen ska 

enligt Greenblatt (2006) vara enkel att använda för privata investerare som vill lyckas med att 

överprestera marknaden. Utifrån Greenblatts (2006) modell har vi valt att undersöka om fundamental 

analys kan hjälpa investerare att nå onormala avkastningar på den svenska aktiemarknaden. Vidare är 

                                                 
1 En ordlista över återkommande finansiella och statistiska begrepp i studien återfinns i appendix tabell 2.   
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syftet med studien att se om det går att effektivisera MFI med hjälp av fundamentala signaler för att 

prognostisera bolags framtida vinster och aktieavkastning och på så vis nå en högre avkastning. Genom 

att tillämpa information från ytterligare empiriska resultat och framsteg inom fundamental analys kan 

urvalsprocessen möjligen utvecklas och effektiviseras. Nyckeltal från Piotroskis (2000) vetenskapligt 

beprövade investeringsmodell F_SCORE används för att se om det är möjligt att effektivisera MFI och 

därmed bättre kunna förutsäga aktiers framtida avkastning.    

 

I studien prövas hypoteserna att, (H1) Greenblatts (2006) MFI samt Piotroskis (2000) F_SCORE 

genererar båda en onormal avkastning, (H2) en utvecklad modell av Greenblatts (2006) MFI genererar 

en högre onormal avkastning i förhållande till MFI och (H3) en viktad utvecklad modell av Greenblatts 

(2006) MFI genererar en högre onormal avkastning i förhållande till en oviktad utvecklad MFI. 

Studiens slutgiltiga undersökningspopulation uppgår till 2 432 bolag-år observationer på den svenska 

aktiemarknaden under 2006-2013. Sammanfattningsvis går det utifrån studiens urval och resultat att 

bekräfta H1, bekräfta H2 samt förkasta H3. Studiens resultat visar att fundamental analys och 

värdeinvesteringsstrategier med fördel kan användas för att nå en onormal avkastning på den svenska 

marknaden. Vidare visar resultatet att Greenblatts (2006) och Piotroskis (2000) modeller konsekvent 

lyckats generera en onormal avkastning på den svenska marknaden under 2006-2013. Slutligen tyder 

resultatet på att en effektivisering av MFI är möjlig och att en utvecklad MFI-modell med Piotroskis 

(2000) nyckel B/M och ACCRUAL genererar högre onormal avkastning än MFI.  

 

Dispositionen i resterande del av denna studie är följande. Avsnitt 2 behandlar teorier och tidigare 

forskning som bildar en teoretisk referensram. I avsnitt 3 utvecklas och presenteras studiens hypoteser. 

Avsnitt 4 beskriver den metod som används för att utföra den empiriska analysen. Avsnitt 5 presenterar 

och analyserar studiens empiriska resultat och slutligen i avsnitt 6 avslutas och presenteras studiens 

slutsats. 

  

2. LITTERATUR & MOTIVATION 

 

Effektiva marknadshypotesen (EMH) 

En stor del av den forskning som görs inom aktiemarknad bygger på antagandet av den effektiva 

marknadsteorin. Utan ett sådant antagande skulle det vara svårt att motivera förändringar i aktiepriset 

som en direkt följd av ny offentlig information. Forskare är intresserade av relationen mellan aktiepriset 

och publicering av information eftersom att aktiepriset på en effektiv marknad anses vara baserat på 

förväntningar av framtida resultat. En förändring i aktiepris som uppkommer från specifik information 
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anses vara värdefull för investerarna som därmed kan omvärdera sina beräkningar angående 

organisationens framtida resultat. Antagandet av en effektiv marknad blir därmed viktig för att kunna 

förklara varför och hur förändringar i aktiepris uppstår i samband med att ny publik information når 

marknaden (Deegan och Unerman, 2006, p. 379-380). 

 

Fama et al (1969) visar i sin studie att aktiemarknaden är "effektiv" i den meningen att priset på aktier 

anpassar sig mycket snabbt till ny information och att marknaden bara reagerar om det finns en 

förväntad förändring i framtida utdelningar.  Jensen (1978) definierade en effektiv marknad på följande 

sätt: 

 

En marknad är effektiv när det gäller information om θ, om det är omöjligt att göra 

ekonomiska vinster genom att handla på grundval av information om θ. 

 

Fama (1970) vidareutvecklar EMH och delar upp marknader i tre olika nivåer: stark-, semi-stark- och 

svag form. I stark form ligger all publik information, inklusive förtrolig företagsinformation, till grund 

för aktiepriset vilket innebär att investerare inte kan tillförskaffa sig några onormala avkastningar 

genom till exempel insider information eftersom all information redan är prissatt. Semi-stark form 

innebär att marknaden anpassar sig till historisk och allmän publicerad information, från exempelvis 

företags finansiella rapporter, vilket avspeglas direkt och korrekt i aktiepriset. Slutligen, i den svaga 

formen tar marknaden bara hänsyn till historiska priser och avkastningen blir därmed slumpmässig i en 

sorts "random walk". 

 

Värde- och tillväxtstrategier     

Användandet av värdeinvesteringsstrategier för att nå en onormal avkastning har intresserat investerare 

under lång tid. Graham och Dodd (1934) menar att bolag med ett identifierat inneboende värde som 

överstiger marknadens värde handlas till ett underpris vilket kan vara en indikator på framtida 

överavkastningar. Två typer av aktier kan skiljas från varandra, ”tillväxtaktier” som normalt har höga 

kurser i förhållande till bolagets kassaflöden. Detta eftersom investerare förväntar sig att kassaflödena 

snabbt ska öka vilket innebär att marknaden är villig att betala ett relativt högt pris för tillväxtaktierna 

idag. ”Värdeaktier” har normalt låga kurser i förhållande till de fundamentala värdena eftersom 

förväntningarna på tillväxt är låga och kassaflödena förväntas öka i en långsam takt. 

Senare forskning visar att värdeaktier presterar bättre i form av högre avkastning på satsat kapital i 

jämförelse med tillväxtaktier under de senaste årtiondena (Haugen, 2001 s. 156). Basu (1977) visar att 

Price to earnings (P/E) ratios inte reflekteras i aktiens pris som antas på en marknad i semi-stark form 
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enligt den EMH. Lakonishok et al. (1994) samt Fama och French (1998) å andra sidan visar att aktier 

med höga värden i Book-to market (B/M), earnings to price (E/P), eller cash flow to price (C/P) har 

högre avkastning än aktier med låga värden i B/M, E/P eller C/P. 

 

Anledningen till att investeringsstrategier med värdeaktier presterar bättre än strategier med 

tillväxtaktier är omdebatterad. Lakonishok et al. (1994) och Gregory et al. (2001) menar att aktien är 

felprissatt vilket ger en möjlighet till värdepremie när marknaden korrigerar prissättningen. Sådana 

felallokeringar av marknadspriset kan uppstå då investerare överreagerar på tidigare händelser i bolagen 

eller då de naivt förlitar sig på överoptimistiska rapporter från analytiker (Dechow och Sloan, 1997). 

Andra, så som Fama och French (1993, 1996 och 1998), menar att den högre avkastningen beror på att 

bolaget befinner sig i en sämre situation och därmed är en mer riskfylld investering. Den högre 

avkastningen för värdeaktier skulle därmed komma från en högre risknivå och inte från en 

felprissättning av marknaden. Vidare menar Fama och French (2008)  att forskare vanligen tolkar 

onormala avkastningar i samband med marknadsanomalier som bevis för en ineffektiv marknad. Enligt 

deras mening kan en sådan tolkning vara en förhastad slutsats då värderingsekvationer som kontrollerar 

för B/M ratio eller proxys för netto kassaflöden visar på variationen i förväntad avkastning oavsett om 

variationen beror på en ökad risk eller en felprissättning. Orsakerna till de onormala avkastningarna 

kommer inte att behandlas vidare i denna studie utan fokus ligger istället på hur onormala avkastningar 

kan genereras genom strategier med värdeaktier.  

 

I nästkommande avsnitt redogörs hur Greenblatts (2006) MFI kan användas som ett verktyg för att 

identifiera bra bolag till rabatterade priser och därmed finna värdeaktier samt hur modellen kan 

användas för att skapa en investeringsstrategi.   

  

Magic Formula Investing 

Joel Greenblatt presenterade år 2006 investeringsmodellen MFI i sin bok “The little book that beats the 

market”. MFI är en sammanfattning av Greenblatts (2006) investeringsfilosofi och består av en enkel 

urvalsprocess baserad på två finansiella nyckeltal, vinstavkastning (EY) och avkastning på sysselsatt 

kapital (ROCE). MFI-strategin hör till kategorin värdeinvestering och vilar därmed på antaganden om 

att marknaden överreagerar och översäljer vissa aktier under deras fundamentala värde. Greenblatt 

(2006) menar att det möjliggör att investera med en Margin of Safety. Margin of Safety myntades 

ursprungligen av Graham och Dodd (1934) och innebär att endast investera i aktier som handlas med 

en signifikant rabatt till det fundamentala värdet. Med utgångspunkt i Margin of Safety konstruerades 

MFI, med nyckeltalen ROCE och EY, för att identifiera bra bolag till rabatterade priser. Nyckeltalen 
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EY och ROCE definieras enligt Greenblatt (2006) som EBIT/Enterprise Value och EBIT/Tangible 

Capital Employed. Definitionen av ROCE används till fördel för ROA (Net Income/Total Assets) 

vilket är en betydligt vanligare definition eftersom Greenblatt (2006, s.139) anser att den ger en mer 

tillförlitlig indikation på hur effektiv bolaget är i sin resurshantering. Greenblatt (2006, s.141) väljer att 

använda sig utav EBIT till fördel för Net Income eftersom bolagen då jämförs på en operativ nivå där 

skatt och skuldsättning inte behöver tas i åtanke. Till skillnad från flertalet andra empiriska studier och 

strategier baserat på fundamental analys syftar inte MFI-strategin och dess val av nyckeltal till att 

prognostisera framtida vinster och avkastning. Greenblatt (2006) understryker hur svårt det är att 

förutspå framtiden och menar istället att tidigare års resultat fungerar som en bra indikator och proxy 

för hur ett bolags framtida resultat och avkastning kan förväntas bli.  (Greenblatt 2006, s-101-104) 

 

Utifrån nyckeltalen rankas alla bolag på marknaden och investering sker sedan i de bolag som får den 

lägsta kombinerade rankingen. På en marknad bestående utav 100 bolag skulle det bolag som innehar 

högst (lägst) EY få rankingen 1 (100). Likaså återfår det bolag med den högsta (lägsta) ROCE 

rankingen 1 (100) och en kombinerad rankning där de separata rankingarna summeras utgör sedan MFI 

och grunden för Greenblatts (2006) investeringsbeslut. De bolag som återfinns i det lägre skiktet av 

rankingen identifieras som starka bolag vilka förväntas generera en onormal avkastning fram till och 

med nästa ranking eller den tidpunkt då bolaget inte längre kvalificerar sig till det lägre skiktet av 

rankingen. En portfölj bestående av de 20 till 30 lägst rankande bolagen bildar sedan MFI portföljen. 

MFI fungerar inte bara för de 30 bolag med lägst ranking utan modellen tycks, enligt Greenblatts (2006, 

s.64) tester, även fungera i ordning över hela rankingen.   

 

Över tiden har MFI visat sig generera onormal avkastning vilket åskådliggörs i tabell 1 där en 

summering över tester som Greenblatt (2006) genomfört återges:  

 

Tabell 1 
 Greenblatts (2006) MFI-resultat 1988-2004 

Marknad Urval Urvalsstorlek MFI Marknadsindex Onormal avkastning 

USA Marknadsvärde > 0,5 USDbn 3500 ,308 ,123 ,185 

USA Marknadsvärde > 1 USDbn 1000 ,229 ,117 ,112 

Källa: Greenblatt (2006 s.56-61)         
  

Under perioden 1988-2004, där de största 3500 bolagen på den amerikanska marknaden ingick i testet, 

lyckas MFI generera en genomsnittlig onormal avkastning om 18,5 % för bolag med marknadsvärde 

över 0,5 miljarder amerikanska dollar och 11,2 % för bolag med marknadsvärde över 1 miljard 

amerikanska dollar. Greenblatt (2006, s.90-91) testade även hur MFI förmådde att prestera under en 



UPPSALA UNIVERSITET                              Gustafsson och Selling                       10(46) 
 
 

undersökningsperiod bestående av 193- rullande-separata ett samt 169- rullande separata treårsperioder 

mellan 1998 - 2004. Under 75 % av de rullande separata ett-årsperioderna lyckades MFI generera en 

onormal avkastning och endast under tre utav åren underpresterade MFI i förhållande till marknaden. 

Vid förlängd tilltro till modellen och användande av treårsperioder genererade MFI en positiv 

avkastning under samtliga av tre-årsperioderna och genererade en onormal avkastning för 95 % av åren.  

 

Greenblatts MFI har även blivit testad på olika uppsättningar av data samt marknader utanför USA. 

Lancetti och Montier (2006) testade modellen för Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities i USA, 

Europa, Storbritannien och Japan. Resultaten visar att modellen levererar en onormal avkastning även 

för marknader utanför USA.      

 

Tabell 2 
 Lancetti och Montiers (2006) MFI-resultat 1993-2005  

Marknad Magic Formula Investing Marknadsindex Onormal avkastning 

USA ,171 ,135 ,36 

Europa utan Storbritannien ,220 ,133 ,88 

Storbritannien ,170 ,97 ,73 

Japan ,181 ,73 ,108 

Källa: (Lancetti och Montier 2006)     
 

I nästkommande avsnitt beskriver vi hur fundamental analys kan användas som ett verktyg för att 

identifiera bolagets fundamentala värden och hur man därmed kan finna aktier som är över- eller 

undervärde av marknaden. Vi redogör vidare för hur sådana analyser kan användas för att, i motsats till 

Greenblatts (2006) MFI, prognostisera framtida vinster och avkastning och därigenom skapa 

investeringsstrategier.   

 

Fundamental analys 

Fundamental analys innebär att bedöma ett bolags egna kapital baserat på en analys av publicerade 

finansiella uttalanden utan hänsyn till vad bolagets aktie handlas för på aktiemarknaden (Bauman, 1996). 

Analysen vilar på antagandet att bolags inneboende värde finns indikerat i redovisningshandlingar. 

Informationen i bolagens finansiella rapporter anses därmed kunna hjälpa till att prognostisera 

kommande tillväxt för det rapporterande bolaget samt bedöma bolagets inneboende värde. Det 

inneboende värdet kan sedan jämföras med observerade marknadspriser för att på så sätt identifiera 

över- eller underprissatta aktier (Ou och Penman, 1989). Analysen genomförs genom att identifiera de 

mest värderelevanta finansiella variablerna ur historiska finansiella rapporter vilka ger indikationer på 

bolagens framtida värdeutveckling (Lev och Thiagarajan, 1993). Denna typ av analys har varit populär, 
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delvis på grund av allt fler bevis mot den EMH som visas i litteraturen inom finansiell ekonomi 

(Kothari, 2001). Nedan följer en genomgång av några framstående empiriska studier inom fundamental 

analys samt hur dessa ligger till grund för investeringsstrategier som lyckas leverera onormala 

avkastningar. 

 

Ou och Penman (1989) undersöker huruvida finansiella variabler från historiska redovisningshandlingar 

kan användas som indikatorer för framtida vinster. De konstruerar en metod för analys av historiska 

finansiella rapporter som extraherar ett sammanvägt värde (Pr) genom att välja ut ett antal finansiella 

nyckeltal som anses vara relevanta för prognostisering av framtida avkastning. Utifrån dessa nyckeltal 

bildar talen med en positiv korrelation till aktiens avkastning bolagets Pr-tal. Styrkan i Pr-talen anses 

vara att de indikerar riktningen på framtida resultat ett år framåt i tiden och visar värden som inte 

inkluderas i marknadens aktiepris. Med hjälp av Pr-talen skapas en investeringsstrategi där aktier med 

höga (låga) Pr-tal köps (blankas). Strategin genomförs genom att positioner tas i aktier baserade på Pr-

talen från bokslut under verksamhetsåren 1973-1983 och visar på en genomsnittlig 24-månaders 

onormal avkastning på 12,5 %.  

Lev och Thiagarajan (1993) utgår från nyckeltal som har identifierats som variabler vilka aktieanalytiker 

i praktiken använder sig av vid aktievärderingar. Syftet med studien är att finna värderelevanta nyckeltal. 

Studien finner 12 finansiella nyckeltal med stark korrelation till aktieavkastning där resultatet stödjer 

värderelevansen av dessa fundamentala nyckeltal med en ökad förklaringsgrad till framtida 

aktieavkastning (jämfört med bara vinst). Studien verifierar därmed att informationen i bolags historiska 

finansiella rapporter kan förutspå framtida aktieavkastning. 

Lev och Thiagarajans (1993) 12 nyckeltal ligger också till grund för forskning av Abarbanell och Bushee 

(1997) i vilken de gör en tvärsnittsstudie där de undersöker nyckeltalens relation till dåtida och framtida 

resultatförändringar på både kort (1år) och lång (5år) sikt. Resultaten stödjer Lev och Thiagarajan med 

statistiskt stöd som visar att nyckeltalen generellt kan användas till att prognostisera framtida resultat. 

Studien finner även att analytiker underreagerar på informationen i finansiella rapporter vilket kan 

indikera att investerare i allmänhet är ineffektiva i sin användning av resultatinformation vilket i sin tur 

kan leda till felprissättningar på marknaden.     

Abarbanell och Bushee (1998) utökar sin tidigare studie för att se om en onormal avkastning kan nås 

med hjälp av fundamentala analyser. Portföljer bildas och investeringar fördelas beroende av styrkan i 

nyckeltalen. Denna strategi innebär att störst investeringar görs i aktier med starkast värden i 

nyckeltalen vilket indikerar en högre framtida aktieavkastning. Studien visar på en 12-månaders 

kumulativ onormal avkastning på 13,2 procent. Abarbanell och Bushees resultat visar att finansiella 
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nyckeltal med framgång kan användas för att prognostisera framtida resultat som är relaterat till 

framtida avkastningar.    

Piotroski (2000) menar att marknaden inte på ett effektivt sätt tar historiska finansiella värden i 

beaktande när aktiers nuvarande värde ska värderas. Genom att använda sig av finansiella tillstånd så 

som lönsamhet, finansiell hävstång och driftoptimering går det att förbättra existerande B/M-strategier 

genom att välja bort aktier som har en negativ inverkan på portföljen. Piotroski (2000) utformar en 

modell bestående av nio fundamentala signaler som tillsammans bildar ett aggregerat mått för bolagets 

finansiella situation. Varje signal klassificeras som antingen ”bra” eller ”dålig” beroende på signalens 

påverkan av framtida aktieavkastning. Signalerna ges en indikationsvariabel 1 (0) om signalen är bra 

(dålig) och tillsammans bildar de ett aggregerat mått, F_SCORE, vilket är den totala summan av de nio 

binära signalerna. Ett bolags F_SCORE kan i och med det anta ett värde mellan 0 och 9, där ett 

aggregerat mått mellan 0-1 klassificeras som ett lågt F_SCORE och 8-9 klassificeras som ett högt 

F_SCORE. Piotroski (2000) anser därmed att bolagets övergripande kvalité, eller styrka av bolagets 

finansiella position, fångas i det aggregerade F_SCORE-måttet som kan användas som indikator för 

investeringsbeslut.  

Genom att testa modellen på bolag med höga B/M-värden på den amerikanska marknaden lyckas 

Piotroski (2000) visa att det är möjligt att generera 7,5 procent högre avkastning med hjälp av 

F_SCORE-modellen jämfört med en traditionell B/M-strategi samt att en investeringsstrategi som 

investerar (blankar) i bolag med ett starkt (svagt) F_SCORE-värde genererar en kumulativ onormal 

avkastning på 23 procent årligen. Piotroski (2000) jämför resultatet för företag med F_SCORE ≥ 5 och 

≤ 4 och kan därmed visa att modellen är robust i det att de Hedgade portföljerna ger en positiv, 

marknadsjusterad avkastning under 20 av de 23 åren och att det sämsta året ger en negativ avkastning 

på endast 3,6 %.   
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Tabell 3 
 Tidigare forskning inom fundamental analys 

 

3. UTVECKLANDE AV HYPOTESER 

 
Tidigare forskning visar att värdeaktier presterar bättre än tillväxtaktier i form av bättre avkastning 

(Haugen, 2001 s. 156). Greenblatt (2006) och Piotroski (2000) visar att en onormal avkastning kan nås 

med hjälp av värdeinvesteringsstrategier som MFI och F_SCORE. Greenblatts (2006) modell bygger på 

att tidigare års vinst fungerar som en bra indikator på hur ett bolags framtida resultat kan förväntas bli 

och att man därmed inte behöver förutspå framtida resultat och avkastningar genom någon 

                                                 
2 Studien utvecklar ingen investeringsstrategi, därmed genererar inte studien någon avkastning att redovisa.  

 Författare 
(Tidsperiod)   

Data Metod/Utförande  
Marknads-

justerat resultat 
Vetenskapligt bidrag  

Ou och Penman 
(1989)  
 
(1973 - 1983) 

  

Data från CRSP 
och Compustat  
bestående av 
redovisningsda-
ta fån NYSE   
samt AMEX 
med 17 757 års-
redovisningar. 

Identifierar komponenter i 
redovisningsinformation vilka är 
korrelerade med framtida 
avkastning. Undersöker 
förändringen i framtida vinst 
genom data-analys av de 
identifierade fundamentalerna.       

12,5% 

Studien styrker att det genom 
analys av bolags historiska 
redovisningsinformation går att 
förutse riktningen av framtida 
resultat och aktieavkastning. 
Vilket kan ligga till grund för 
investeringsstrategier.    

Lev och 
Thiagarajan 
(1993) 
 
(1974-1988) 

  

Data från CRSP 
och Compustat 
med två 
urvalsgrupper 
med 2240, 
respektive 7700 
års 
observationer.  

Identifierar 12 finansiella signaler, 
vilka av analytiker hävdade som 
användbara vid aktievärdering. 
Undersöker fundamentalernas 
värderelevans genom enkel linjär 
regression för de båda 
urvalsgrupperna.         

θ2 

Studien visar att finansiella 
signaler är starkt korrelerade med 
framtida vinsttillväxt samt att 
sambandet stärks vid hänsyn till 
makroekonomiska variabler. 

Abarbanell och 
Bushee (1997)  
 
(1983-1990) 

  

Data från CRSP 
och Compustat 
med 4 180 
observationer 
från NYSE samt 
AMEX. 

Utgår från Lev och Thiagarajans 
(1993) 12 finansiella signaler. 
Undersöker sambandet mellan 
signalerna och förändringar i 
framtida vinst genom en 
tvärsnittsstudie.    

θ 

Studien visar värderelevansen i 
de finansiella signalerna genom 
signifikanta samband, i 
förutspådd riktning, med 
aktieavkastning vid 
informationsutlämnande av 
signalerna. Finner även att 
marknaden underreagerar på 
befintlig information 

Abarbanell och 
Bushee (1998)  
 
(1974-1988) 

  

Data från CRSP 
och Compustat 
med 16 538 
observationer 
från NYSE samt 
AMEX. 

Tar vid där Abarbanell och 
Bushee (1997) slutar. Bildar 
Hedge-portföljer utefter hur 
aktier, var för sig, rankats och 
viktats genom regressionsanalys 
med 9 finansiella signaler. 

13,2% 

Studien visar att 
redovisningsbaserade signaler 
kan användas för att förutspå 
framtida onormala avkastningar.  

Piotroski (2000)  
 
(1976-1996) 

  

Data från CRSP 
och Compustat 
med 14 043 
observationer av 
företag inom  
den högsta 
B/M-kvintilen. 

Bildar Hedge-portföljer efter 
modellen F-SCORE som visar 
bolagets finansiella styrka genom 
9 binära signaler. Bolag med högt 
(lågt) F-SCORE köps (blankas).   

23% 

Studien visar att B/M strategier 
kan effektiviseras genom 
fundamental analys, där 
finansiellt starka bolag väljs ut 
vilket höjer avkastningen i snitt 
med 7,5 procent.  

Källa: (Ou och Penman, 1989; Lev och Thiagarajan, 1993; Abarbanell och Bushee, 1997; 1998; Piotroski 2000)       
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komplicerad bolagsvärdering. Samtidigt har tidigare studier visat att fundamental analys kan användas 

för att prognostisera framtida resultat i bolag. Prognoser som på ett framgångsrikt sätt har använts för 

att skapa investeringsstrategier som genererar onormal avkastning (t.ex., Ou och Penman, 1989; 

Abarbanell och Bushee, 1998). Piotroski (2000) menar att det med hjälp av bolags historiska finansiella 

rapporter går att värdera bolag utefter redovisningsbaserade mått som finansiell hävstång, likviditet, 

lönsamhetsutveckling och kassaflöden och därigenom kunna bedöma bolagets framtida utveckling för 

att separera vinnare från förlorare. Inledningsvis förväntar vi oss därmed, utifrån teorierna, att både 

Greenblatts (2006) och Piotroskis (2000) modeller kan generera en onormal avkastning på den svenska 

marknaden under undersökningsperioden 2006-2013. 

 

H1 Greenblatts (2006) MFI samt Piotroskis (2000) F_SCORE genererar båda en onormal avkastning. 

Vidare förväntar vi oss att Greenblatts (2006) relativt enkla modell inte är optimalt utformad utan att 

den går att effektivisera. Då båda modellerna genererat goda resultat i tidigare studier genom 

identifiering av olika aspekter hos bolagen tänker vi oss att en, med hjälp av Piotroskis (2000) finansiella 

signaler, utvecklad modell av MFI bör kunna utnyttja information i bolags historiska finansiella 

rapporter på ett mer effektivt sätt än MFI. Genom att tillföra de mest värderelevanta nyckeltal i 

förhållande till aktieavkastning ur Piotroskis (2000) vetenskapligt beprövade F_SCORE till Greenblatts 

(2006) MFI förväntar vi oss att en högre onormal avkastning är möjlig på den svenska marknaden 

under perioden 2006-2013. 

 

H2 En utvecklad modell av Greenblatts (2006) MFI genererar en högre onormal avkastning i 

förhållande till MFI.  

 

Utifrån från Abarbanell och Bushee (1998), där portföljer viktas utefter studiens 9 fundamentala 

signaler, samt från Piotroskis (2000), där 9 finansiella nyckeltal syftar till att bedöma tre sidor av bolaget, 

räknar vi med att nyckeltalen i denna studie återspeglar olika delar i bolagens finansiella rapporter och 

att nyckeltalen driver aktiens avkastning olika mycket. Därmed förväntas en viktad modell, på ett mer 

optimalt vis, fånga upp informationen från bolagens historiska finansiella rapporter. Vi förväntar oss 

därmed att en viktad och utvecklad MFI-modell genererar högre onormal avkastning än en oviktad 

utvecklad MFI-modell. 

 

H3 En viktad utvecklad modell av Greenblatts (2006) MFI genererar en högre onormal avkastning i 

förhållande till en oviktad utvecklad MFI. 
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4. STUDIENS DESIGN 

 

Datainsamling 

Studien genomfördes genom en kvantitativ forskningsmetod data över svenska börsnoterade bolag 

under perioden 2005-2012 samlades in. En stor del av tidigare forskning inom området fundamental 

analys är genomförd med en kvantitativ forskningsmetod över data på den amerikanska marknaden 

(Ou och Penman, 1989; Lev och Thiagarajan, 1993; Sloan, 1996; Abarbanell och Bushee, 1998; 

Piotroski 2000).  Med förhoppning om att bidra med relevant forskning både inom området samt för 

privata investerare på den svenska marknaden valdes en aktuell undersökningsperiod över den svenska 

marknaden. Vidare, i och med att data som studerats är fokuserad kring bolagens balansräkningar, valde 

vi att använda oss av IFRS3-data eftersom inget byte av redovisningsstandard då inträffat under 

undersökningsperioden och nyckeltal för olika bolag då antas representera samma sak. Från år 2005 

måste samtliga börsnoterade bolag inom den Europiska unionen upprätta sin konsoliderade finansiella 

rapportering i enlighet med IFRS (Soderstrom och Sun, 2007) och data över tidsperioden 2005-2012 

har därav ingått i studien. 

 

För insamlandet av data användes den finansiella databasen Thomson Reuters Datastream. Data 

samlades in den 14 april 2014 och det ursprungliga urvalet gjordes över samtliga noterade bolag i 

Sverige under den studerade tidsperioden. Småbolag, vars aktier ofta kan vara mindre likvida relativt 

större bolags, togs med i studien eftersom fokus gentemot privata snarare än institutionella investerare 

föreligger. För att undvika problem med ”Survivorship bias” har även bolag som under perioden 

avnoterats (s.k. döda bolag) tagits med i studien (Greenblatt 2006, s.146). Det här resulterade i ett 

ursprungligt urval om 518 bolag och 4 144 bolag-år observationer. I enlighet med tidigare forskning 

inom området genomfördes justering av data för att nå ett tillförlitligt och representativt material 

(Chaney et al., 2012). Bolag med udda karaktäristika (i.e. bank, försäkring, fastigheter och 

investmentbolag) vars balans och resultaträkningar signifikant skiljer sig från andra branscher på grund 

av skillnader i regelverk exkluderades från materialet. Detta bidrog med ett bortfall om 608 bolag-år 

observationer. Vidare sorterades förhoppningsbolag/forskningsbolag med icke existerande försäljning 

eller negativt marknadsvärde bort från materialet. Slutligen exkluderades de bolag där bristfällig 

redovisningsinformation omöjliggjorde dess medverkan i studien. Ytterligare avgränsning gällande 

bolagsstorlek eller marknadsvärde genomfördes ej i studien. Ovan beskrivna justeringar resulterade i ett 

slutgiltigt urval om 304 bolag och 1 917 bolag-års observationer för hela perioden där antalet 

observationer årligen varierat inom intervallet 151-304. Urvalsprocessen finns sammanställd i tabell 4 

                                                 
3 International Financial Reporting Standards (IFRS) är en internationell standard för redovisning i börsnoterade bolag. 
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och en summering av Datastream- variabler som använts för att beräkna nyckeltal i studien återfinns i 

appendix tabell 1.  

 

Tabell 4 
 Beskrivning av datainsamling 

Ursprungligt urval   

           Totalt antal bolag 518 

           Totalt antal bolag-år observationer 4144 

Justeringar 
 

            Finans, försäkring, fastighet och investmentbolag 76 

            Bolag utan försäljning eller med negativt Market Value 40 

            Bolag utan tillräcklig redovisningsinformation 98 

Slutgiltigt urval 
 

            Totalt antal bolag 304 

            Totalt antal bolag-år observationer 1917 

Källa: Datastream   

  

Utifrån det slutgiltiga urvalet beräknades nyckeltal för bolagen årsvis med hjälp av Excel. Nyckeltalen 

analyserades därefter med hjälp av det statiska dataanalysprogrammet SPSS. Extremvärden i respektive 

nyckeltal för hela undersökningspopulationen identifierades och normaliserades, i enlighet med Chaney 

et al. (2012), genom winsorize på 0,5 % -nivån. Winsorize innebär att extrema avstickare tilldelas 

samma värde som en bestämd procent-nivå utav undersökningspopulationen. Värden som återfanns 

under 0,025 % -nivån tilldelades det 0,025 % -värdet och värden som återfanns över 99,75 % -nivån 

tilldelades det 99,75 % -värdet av undersökningspopulationen. Det här genomfördes för att undvika 

behovet av att göra personliga bedömningar av data samt för att minimera risken att statistiska resultat 

till för stor del påverkas av icke-representativa avstickare i undersökningspopulationen. Winsorize-

metoden användes till fördel för trimning av data där extremvärden helt enkelt exkluderas ur 

undersökningspopulationen eftersom vi ansåg att en sådan metod annars riskerade att bidra till ett allt 

för selektivt urval.  

 

Någon justering för unika årshändelser (t.ex. finanskrisen 2008) har inte genomförts under vår 

studerade period. Dels anser vi inte att något år under den studerade perioden varit extremt i den mån 

att det inte kan antas vara representativt och intressant för studien.  Sedermera vore en sådan justering 

kontraproduktiv eftersom studiens primära syfte är att studera sambandet mellan aktieavkastning och 

redovisningsinformation och att sålla för extrema årsvärden skulle då endast bidra till ett selektivt urval 

och resultat.  
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Avkastningsmått 

För att pröva hypoteserna beräknades avkastning för enskilda aktier, portföljer samt marknaden i sin 

helhet varje år. I enlighet med flertalet tidigare studier inom fundamental analys användes första april 

som utgångspunkt för beräkning utav en akties avkastning. Det här genomfördes för att majoriteten av 

bolagen i undersökningspopulationen antas använda vanligt kalenderår som räkenskapsår (Banz och 

Breen, 1986). Ny finansiell information som publicerats i samband med bolagens bokslut antas då 

finnas tillgänglig för investerarna vilket minimerar risken för ”look-ahead bias” (Greenblatt, 2006 

s.146). Med syftet att nå en hög validitet i studien användes erkända och vetenskapligt beprövade 

avkastningsmått som använts i tidigare studier över fundamental analys.  

 

En akties 1-åriga råavkastning beräknades enligt Berk och DeMarzos (2007, s.246-247) formel för total 

aktieavkastning (Total Return of the Stock) som procentuell förändring i pris (P) inklusive utdelning 

(D) för året som gått. En akties (i) avkastning (R) för år 2005 beräknades således ((pris 1:a april 2006 - 

pris 1:a april 2007) + utdelning) / pris 1:a april 2006) enligt: 

𝑅𝑖 =
(𝑃1 − 𝑃0)  +  𝐷

 𝑃0 
 

Varje år skapades decil-portföljer där aktier vägdes likvärdigt och därmed bidrog med lika mycket till 

portföljens avkastning. Portföljerna förvaltades enligt en 1-årig Buy-and-Hold-strategi vilket innebär att 

portföljer för år t byggs första april år t+1 och därefter säljs första april år t+2. En portfölj baserad på 

bolag-års data från 2005 köps således första april år 2006 och säljs sedan första april år 2007. Eftersom 

aktierna vägdes lika beräknades portföljers 1-åriga råavkastning enligt Berk och DeMarzos (2007, s.324-

325) formel för portföljavkastning (Portfolio Return) som ett likaviktat aritmetiskt medelvärde av 

avkastning (R) för aktierna (i) inom portföljen (p) enligt: 

𝑅𝑃 =   
∑ 𝑅𝑖𝑝    

𝑛𝑝
  

Vidare, eftersom studiens syfte är att pröva investeringsmodellerna mot varandra samt jämföra dem 

med marknaden uppskattades ett proxy över marknadens Buy-and-Hold avkastning varje år. Det 

representerades av ett likaviktat marknadsindex (Rm) som beräknades, i enlighet med Greenblatt (2006 

s.56), som ett aritmetiskt medelvärde av avkastning (R) för alla aktier (im) inom 

undersökningspopulationen (N) under respektive år enligt:  

𝑅𝑚 =
∑ 𝑅𝑖𝑚    

𝑁
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Portföljers 1-åriga marknadsjusterade avkastning (MRp) återfås slutligen från 1-årig råavkastning (Rp) 

subtraherat med marknadsindex (Rm) för respektive år enligt: 

𝑀𝑅𝑃 =   
∑ 𝑅𝑖     

𝑛𝑝
 −  

∑ 𝑅𝑖𝑚    

𝑁
   

I enlighet med Greenblatt (2006) avgränsade vi oss till att endast studera en 1-årig Buy-and-Hold-

avkastning i studien då det fundamentala i Greenblatts (2006) investeringsfilosofi bygger på att 

portföljerna rekonstrueras varje år baserat på bolagens kombinerade ranking. Vidare genomfördes inga 

justeringar för skatt, courtage eller övriga transaktionskostnader i studien eftersom det inte faller inom 

ramen för studiens primära syfte.  

 

Utveckling av investeringsmodeller  

För att pröva hypoteserna och undersöka om det är möjligt att effektivisera Greenblatts (2006) modell 

utvecklades fyra modeller. Inledningsvis, för att pröva hypotes 1, konstruerades Greenblatts (2006) 

MFI och Piotroskis F_SCORE i sina ursprungliga utformningar. De prövades därefter gentemot 

undersökningspopulationen för att se om de lyckades generera en onormal avkastning och för att göra 

det möjligt att säkerställa huruvida en kombinerad modell innebar en effektivisering av MFI eller ej.  

 

Utifrån korrelationsanalys mellan aktieavkastning och nyckeltalen i Greenblatts (2006) respektive 

Piotroskis (2000) modeller konstruerades ytterligare två modeller.  För att pröva hypotes 2 skapades en 

tredje modell, MFI_BACC, genom att utveckla MFI med de av Piotroskis (2000) nyckeltal som 

uppvisade starkast korrelation med aktieavkastning. Bolag valdes därefter in i portföljer som prövades 

mot undersökningspopulationen för att se om modellen genererade en högre avkastning än MFI. 

 

Slutligen, för att pröva hypotes 3 konstruerades en fjärde modell, MFI_W_BACC, som en viktad 

version av modell MFI_BACC där styrkan i respektive nyckeltals korrelationskoefficient i förhållande 

till aktieavkastning togs i åtanke. Modellen prövades mot undersökningspopulationen för att se 

huruvida den på ett mer optimalt sätt lyckades fånga upp värderelevant redovisningsinformation i 

förhållande till aktieavkastning och således om modellen innebär en effektivisering av MFI eller ej. För 

att statistiskt verifiera resultatets signifikans genomfördes, i enlighet med Abarbanell och Bushee 

(1998), one tailed t-test.  För samtliga av studiens modeller prövades om onormal avkastning som 

genererades i förhållande till marknaden kan antas vara signifikant skild från noll (köp och Hedge-

portföljer > 0, sälj-portfölj < 0) på 1 %, 5 % samt 10 % -signifikansnivå enligt hypoteserna: 

𝐻0 = 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑) = 0 

𝐻1 = 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑) ≠ 0  
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Vidare prövades för modellerna MFI_BACC om onormal avkastning som genererades i förhållande till 

starkaste portföljen i Greenblatts (2006) MFI kan antas vara signifikant skild från noll (köp och Hedge-

portföljer > 0, sälj-portfölj < 0) enligt hypoteserna:  

𝐻0 = 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑀𝐹𝐼 − 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑) = 0 

𝐻1 = 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑀𝐹𝐼 − 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑) ≠ 0  

 

Slutligen prövades för modell MFI_W_BACC om onormal avkastning som genererades i förhållande 

till starkaste portföljen i MFI_BACC kan antas vara signifikant skild från noll (köp och Hedge-

portföljer > 0, sälj-portfölj < 0) enligt hypoteserna:  

𝐻0 = 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑀𝐹𝐼_𝐵𝐴𝐶𝐶 − 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑) = 0 

𝐻1 = 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑀𝐹𝐼_𝐵𝐴𝐶𝐶 − 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑) ≠ 0  

 

Gränsvärden för att bekräfta studiens hypoteser tillämpades därefter enligt: (H1) bekräftades om både 

Greenblatts (2006) MFI och Piotroskis (2000) F_SCORE generade en onormal avkastning i köp eller 

Hedge-portföljen som visade statistisk signifikans på 10 % -nivån, (H2) bekräftades om MFI_BACC 

genererade en onormal avkastning, i förhållande till MFI, i köp eller Hedge-portföljen som visade 

statistisk signifikans på 10 % -nivån och (H3) bekräftades om MFI_W_BACC genererade en onormal 

avkastning, i förhållande MFI_BACC, i köp eller Hedge-portföljen som visade statistisk signifikans på 

10 % -nivån. 

 

Modell 1 – MFI 

Greenblatts (2006) MFI konstruerades inledningsvis i sin ursprungliga form. Modellen utgörs av 

nyckeltalen EY och ROCE. Nyckeltalen syftar till att identifiera bra bolag till rabatterade priser och 

beräknas årligen enligt: 

                                                                     𝐸𝑌 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)4
  

 

Alla bolag på marknaden rankas enligt en absolut skala baserad på hur väl deras EY och ROCE 

förhåller sig i relation till övriga bolags. Ju lägre ranking för respektive nyckeltal desto bättre och vice 

                                                 
4 Greenblatt använder sig av data från Compustat i motsats till Datastream som användes i vår studie. På grund av skillnader 
i hur variablerna definieras mellan Compustat och Datastream definieras ROCE som EBIT/(Total assets-Current liabillitis) 
istället för Greenblatt (2006) ursprungliga definition EBIT/(Net working capital+Net fixed assets) i vår studie.   
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versa. De bolag som har högst (lägst) EY tilldelas värdet rankingen 1 (högsta värdet i populationen) och 

på samma sätt tilldelas det bolag med högst (lägst) EY likaså rankingen 1 (hösta värdet i populationen). 

MFI baseras sedan på den kombinerade rankingen av de två nyckeltalen. Ett bolag med högst EY och 

ROCE skulle därmed tilldelas den lägsta och således bästa kombinerade rankingen 2 enligt:  

𝑀𝐹𝐼 =  (𝑟𝑎𝑛𝑘 ×  𝐸𝑌 )  +  (𝑟𝑎𝑛𝑘 ×  𝑅𝑂𝐶𝐸 )  

𝑀𝐹𝐼 =  (1 ) + (1) = 2 

 

De bolag som återfinns i det lägre (övre) skiktet av rankingen identifieras som starka (svaga) bolag vilka 

förväntas generera en onormal (normal) avkastning fram till och med nästa ranking eller tidpunkten då 

bolaget inte längre kvalificerar sig till det lägre (övre) skiktet av rankingen. En portfölj bestående av 

ungefär 20-30 (utgörs av den lägsta decilen i studien) av de lägst rankande bolagen bildar sedan MFI-

portföljen. Portföljen förvaltas enligt en 1-årig Buy-and-Hold-strategi och rekonstrueras nästkommande 

år baserat på det årets ranking av bolagen.  

Modell 2 – F_SCORE 

Därefter konstruerades Piotroskis (2000) F-SCORE i sin ursprungliga form. Modellen består av nio 

fundamentala signaler som ger indikationer på ett företags finansiella styrka samt dess möjlighet till 

framtida prestation. Tillsammans bildar de ett aggregerat mått, F_SCORE vilket är den totala summan 

av de nio binära signalerna. Ett bolags F_SCORE kan i och med det anta ett värde mellan 0 och 9, där 

ett aggregerat mått mellan 0-2 klassificeras5 som ett lågt F-SCORE och 8-9 klassificeras som ett högt 

F_SCORE. 

 

Piotroskis (2000) nio signaler, vilka sammanfattas i tabell 5, syftar till att bedöma tre sidor av bolaget, 

fyra av de nio avser att mäta lönsamhets relaterande faktorer: ROA, CFO, ∆ROA och ACCRUAL. 

ROA och CFO definieras som nettoinkomst före extraordinära poster och kassaflöde från den 

operativa verksamheten, var för sig, viktade med totala tillgångar vid årets början. Om bolagets ROA 

(CFO) är positivt tilldelas indikatorerna F_ROA (F_CFO) värdet 1, i annat fall 0. ∆ROA definieras 

som årets ROA minus föregående års ROA. Om värdet på ∆ROA är positivt tilldelas indikatorn 

F_ROA värdet 1, i annat fall 0. Slutligen definieras ACCRUAL som CFO minus ROA. Om CFO är 

större än ROA tilldelas indikatorn F_ACCRUAL ett värde av 1, i annat fall 0.6 

                                                 
5 Piotroski (2000) klassificerar ett F_SCORE mellan 0-1 som lågt. Då vår undersökningspopulation är betydligt mindre än Piotroskis 

(2000) blir antal bolag i den övre kvintilen färre än i Piotroskis (2000) urval. Detta resulterar i att relativt få företag tilldelas ett F_SCORE 
på 0-1. En utökning till 0-2 som kriterium betyder att fler företag antas ha ett lågt F_SCORE, vilket sannolikt medför en högre statistisk 
signifikans. Därmed klassificerar vi konsekvent 0-2 som ett lågt F_SCORE i denna studie. 
6 Piotroski (2000) definierar ACCRUAL som ROA minus CFO, delat med totala tillgångar vid början av året. Om CFO är större än ROA 
tilldelas indikatorn F_ACCRUAL ett värde av 1, i annat fall 0. Definitionen har ändrats på grund av att nyckeltalet används på en absolut 
skala vid utvecklande av Greenblatts (2006) modell senare i studien. Den binära indikatorn återspeglar fortfarande samma information av 
bolagets lönsamhet.      
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 Tre av de nio signalerna avser att mäta bolagets kapitalstruktur och dess förmåga att möta framtida 

återbetalningskrav: ∆LEVER, ∆LIQUIDITY och EQ_OFFER. ∆LEVER definieras som förändringen 

av långfristiga skulder dividerat med genomsnittliga totala tillgångar. Indikatorn F_∆LEVER tilldelas 

värde 1 om bolagets ∆LEVER minskat året innan portföljen skapas, i annat fall ges värdet 0. 

∆LIQUIDITY definieras som förändringen i förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder vid räkenskapsårets slut. Om bolagets likviditet har ökat ges indikator F_∆LIQUIDITY värde 

1, i annat fall 0. Indikatorn F_EQ_OFFER ges värdet 1 om bolaget inte har genomfört en nyemission 

året innan portföljerna skapas, i annat fall 0.  

 

De sista två av de nio signalerna avser att mäta förändringar i bolagets operationella effektivitet: 

∆MARGIN och ∆TURN. ∆MARGIN definieras som förändring i bruttomarginal från föregående år. 

Om förändringen i värdet var positiv tilldelas indikatorn F_∆MARGIN värdet 1, i annat fall 0. ∆TURN 

definieras som förändring i kapitalomsättningshastighet från föregående år. Om förändringen i värdet 

var positivt tilldelas indikatorn F_∆TURN värdet 1, i annat fall 0. 

 

Bolagens F_SCORE ligger till grund för våra portföljsammansättningar. I enlighet med Piotroski (2000) 

har alla bolag rankats utifrån deras B/M varje år. Därefter har F_SCORE beräknats för de bolag vars 

B/M befunnit sig i den översta kvintilen av undersökningspopulationen. Portföljen baserad på hög (låg) 

F_SCORE representerar de bolag som identifieras som starka (svaga) och därmed köps (blankas).  

  

Modell 3 – MFI_BACC 

Den utvecklade MFI-modellen, MFI_BACC skapades genom att utveckla MFI med de av Piotroskis 

(2000) nyckeltal som uppvisade starkast korrelation med aktieavkastning. Korrelationsanalys användes 

eftersom samband mellan nyckeltalen och aktieavkastningen antas existera och genom 

korrelationsanalys kan styrkan samt riktningen i sambandet härledas (Pallant 2013, s.107). Utifrån 

korrelationsanalysen kan de nyckeltal som har störst samband med aktieavkastningen, och därmed de 

som driver aktieavkastningen mest, identifieras. I tabell 5 ges en beskrivning över nyckeltalen som ingår 

i korrelationsanalysen. 

 

Vilken typ av korrelationsanalys som antas vara tillförlitligast i att förklara sambandet beror delvis på 

huruvida normalfördelning hos de ingående variablerna (aktieavkastning, nyckeltal) antas föreligga eller 

ej (Pallant 2013, s.123). Inledningsvis prövades därmed om aktieavkastning (RETURN) förelåg vara 

normalfördelad. Test av normalfördelning återfinns i tabell 6 och genomfördes med Kolmogorov-

Smirnov och Shapiro-Wilk test eftersom båda kan hantera stickprov av undersökningspopulationens 
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storlek då n < 2000 (Pallant 2013 s.66). Utifrån testet föreligger aktieavkastning vara normalfördelad 

om ett signifikansvärde (Sig.) på 0,05 eller högre uppnås (Pallant 2013, s.66). 

 

Tabell 5  
Beskrivning av nyckeltal 

 

 

Tabell 6 
Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk Test av normalfördelning 

       Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk   

  Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

RETURN 0,135 1917 0 0,804 1917 0 

              
a Lilliefors Significance Correction 

Källa: Datastream             

 

 

Signifikansvärdet i tabell 6 visade värdet 0 i samtliga test och aktieavkastning antas därmed inte vara 

normalfördelad. Ur resultatet impliceras då att Spearmans icke-parametriska korrelationsanalys bör 

användas till fördel för Pearsons parametriska. Spearman föredras framför Pearsons eftersom det mer 

tillförlitligt kan beskriva samband i de fall då villkor för parametriska test inte uppfylls. Vidare är 

Spearmans inte känslig för extremvärden vilket innebär att ett förhållandevis trovärdigt resultat återfås 

även om undersökningspopulationen påverkas av extremvärden(Pallant 2013, s.133). Relevansen av att 

använda Spearmans understryks slutligen ytterligare av att även Piotroski (2000) valde att använda det i 

sin studie.  

 

Nyckeltal Definition   Beräknad som: 

B/M Bokfört värde i förhållande till marknadsvärde Common Equity / Market Value 

ROA Avkastning på totala tillgångar  Net Income before ex items / Total Assets 

CFO Kassaflöde från den operativa verksamheten  Net Cash from Operations / Total Assets 

∆ROA  Förändring i avkastning på totala tillgångar  ∆ Net Income before ex items / Total Assets 

ACCRUAL Periodiseringar  CFO - ROA 

∆LEVERAGE Förändring i skuldsättning ∆ Long term debt / Total Assets 

∆LIQUIDITY Förändring i likviditet  ∆ Current Assets / Current Liabilities 

EQ OFFER Nyemission  Net Cash from Issue Of Stock / Total Assets 

∆MARGIN Förändring i bruttomarginal  ∆ Gross Margin / Net Sales 

∆TURN Förändring i kapitalomsättningshastighet  Net Sales / Total Assets 

ROCE Avkastning på sysselsatt kapital EBIT / (Total Assets - Current Liabilities) 

EY Vinstavkastning EBIT / Enterprise value 

Källa: Piotroski (2000), Greenblatt (2006)       
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Därefter, innan korrelationanalys mellan avkastning och nyckeltal genomfördes, prövades till vilken del 

Piotroskis (2000) nyckeltal samvarierade med Greenblatts (2006) genom en separat korrelationsanalys 

mellan nyckeltalen. Det här genomfördes för att identifiera de av Piotroskis (2000) nyckeltal som 

korrelerade starkt (svagt) med Greenblatts (2006) och varandra eftersom nyckeltalen då riskerar (inte 

riskerar) att återspegla samma information och därmed till för stor del efterlikna varandra. Det går 

sålunda utifrån korrelationsanalysen att urskilja vilka av Piotroskis (2000) nyckeltal som kan och inte 

kan identifiera information om bolags finansiella ställning som Greenblatts (2006) nyckeltal i sig själva 

förbiser. I tabell 7 återfinns en summering av korrelationsanalysen mellan Piotroskis (2000) och 

Greenblatts (2006) nyckeltal. Värdet på koefficienterna demonstrerar styrkan samt riktningen på 

sambandet mellan nyckeltalen. Styrkan varierar inom intervallet 1 till - 1 där 0 innebär att något 

samband inte existerar och 1 (-1) innebär en perfekt positiv (negativ) korrelation. I studien definieras 

sambandet mellan nyckeltalen, i enlighet med Pallant (2013) och Cohen (1988), utifrån en 

korrelationskoefficient inom intervallet 0,1-0,29 som svagt, 0,3-0,49 som medelsvagt och 0,5-1 som 

starkt. Följaktligen impliceras utifrån svag (stark) korrelation att nyckeltalen återspeglar olika (lika) 

information vilket möjliggör (omöjliggör) att, för MFI, okänd finansiell information kan identifieras och 

modellen på så viss effektiviseras. (Pallant 2013, s.138-139) 

 

Tabell 7 
 Spearman korrelationsanalys Piotroskis (2000) och Greenblatts nyckeltal (2006) 

  B/M ROA CFO ΔROA ΔLEV ΔLIQ EQ_OFFER ΔMARGIN ΔTURN ACCRUAL 

ROCE -,123** ,919** ,684** ,255** -,065** ,147** -,272** ,109** -,074** -,336** 

EY ,074** ,805** ,589** ,262** -,078** ,190** -,292** ,114** -,095** -,331** 

B/M 1 -,087** -0,041 ,045* -0,031 ,057* -,066** -0,002 -,081** 0,002 

ROA   1 ,717** ,301** -,062** ,178** -,284** ,108** -,078** -,382** 

CFO     1 ,128** -,096** ,050* -,336** ,054* -0,021 ,222** 

Δ ROA             1 -,140** ,245** 0,036 ,471** ,138** -,270** 

ΔLEV          1 ,056* -0,015 -0,036 -,133** -0,034 

ΔLIQ            1 ,113** ,079** -0,043 -,213** 

EQ_OFFER               1 0,028 -,059* 0,008 

ΔMARGIN                  1 ,166** -,086** 

ΔTURN                  1  ,094** 

ACCRUAL                             1    

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).             

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).           

Källa: Datastream                   

 

Resultatet, i tabell 7, tyder på att nyckeltalet ROA uppvisade ett starkt samband med både ROCE 

(0,919) och EY (0,805) eftersom koefficienter på över 0,5 påvisades. Resultatet innebär att 91,9 % av 

variationen i ROA kan förklaras av ROCE och vice versa. Vidare uppvisade även CFO ett starkt 
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samband till både ROCE (0,684) och EY (0,589). Styrkan i sambandet tangerade visserligen inte det 

som ROA uppvisade men det klassificerades ändå som starkt utifrån de gränsvärden som studien valt 

att tillämpa. Sammanfattningsvis gick att implicera ur resultatet att ROA och CFO till stor del 

återspeglar information som MFI redan förmår att identifiera. Därmed antas ROA och CFO inte vara 

tillräckligt skilda från ROCE och EY för att kunna bidra till en effektivisering av MFI. Nyckeltalen 

exkluderades därav från den efterföljande korrelationsanalysen.  

 

Med syftet att identifiera de mest värderelevanta av Piotroskis (2000) resterande nyckeltal prövas 

slutligen till vilken del nyckeltalen korrelerar med aktieavkastning vilket finns summerat i tabell 8. 

Utifrån korrelationsanalysens resultat tolkas nyckeltal med högre (lägre) koefficienter ha starkare 

(svagare) samband med aktieavkastning. Nyckeltal med högre (lägre) koefficienter antas därmed vara 

mer (mindre) värdedrivande för aktieavkastning. 

 

Tabell 8 
 Spearman korrelationsanalys aktieavkastning och nyckeltal 

 
    EY ROCE B/M ACCRUAL ∆LIQ ∆LEV ∆MARGIN ∆ROA ∆TURN EQ_OFFER 

RETURN Coefficient ,212** ,146** ,081** 0,029 -0,005 -0,013 -0,014 -,061** -,070** -,078** 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,20 0,84 0,57 0,54 0,01 0,00 0,00 

  
           

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Källa: Datastream                     

 

Resultatet, i tabell 8, indikerar att nyckeltalen EY (0,212), ROCE (0,146), B/M (0,081) och ACCRUAL 

(0,029) har fått de högsta positiva korrelationskoefficienter och därmed innehar starkast samband med 

aktieavkastningen. Resterande nyckeltal innehar alla negativa koefficienter vilket innebär att det har ett 

negativt samband med aktieavkastning. Utifrån resultatet skulle exempelvis en positiv förändring i 

rörelsemarginalen då ha en negativ inverkan på aktieavkastning.  

 

Nyckeltalens p-värden, i tabell 8, (Sig.(2-tailed)) visar chansen att nyckeltalet slumpmässigt skulle få en 

lika stark korrelationskoefficient till aktieavkastningen. P-värdet indikerar således om sambandet kan 

antas vara tillförlitligt och om det är statistiskt signifikant eller ej (Pallant 2013, s.140). Ett lägre p-värde 

innebär mindre slumpartat samband och ett värde på under 0,05 tyder på att sambandet är statistiskt 

signifikant (Pallant 2013, s.140). Informationen implicerar att samtliga av de fyra nyckeltalen förutom 

ACCRUAL har ett statistiskt signifikant samband med aktieavkastning på 0,01 % -nivån. Trots ett icke 

signifikant resultat inkluderades ACCRUAL i modellen eftersom nyckeltalet antas kunna bidra till 

modellens ökade effektivitet ändå. Det här grundades dels i att ACCRUAL uppvisade en negativ 
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korrelation med både ROCE (-,336) och EY (-,331) vilket antyder att en signifikativ skillnad i vilken 

information som nyckeltalen återspeglar återfinns. Vidare uppvisade ACCRUAL även ett relativt starkt 

samband med aktieavkastning i förhållande till övriga nyckeltal vilket tyder på att detta till vis del är 

värdedrivande.  

 

Utifrån ovanstående analys konstruerades modell MFI_BACC med nyckeltalen EY, ROCE, B/M och 

ACCRUAL. Likt Greenblatts (2006) MFI rankas bolagen enligt en absolut skala efter hur väl deras 

respektive nyckeltal förhåller sig till övriga bolag. Den slutgiltiga modellen MFI_BACC utgörs av en 

kombinerad ranking av nyckeltalen. Lägsta möjliga, och därmed bästa, kombinerade ranking ett bolag 

kan få uppgår till 4 enligt: 

 

𝑀𝐹𝐼_𝐵𝐴𝐶𝐶 =  (𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐸𝑌 )  +  (𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑅𝑂𝐶𝐸 )  +  (𝑟𝑎𝑛𝑘  𝐵/𝑀 )  +  (𝑟𝑎𝑛𝑘  𝐴𝐶𝐶𝑅𝑈𝐴𝐿) 

𝑀𝐹𝐼_𝐵𝐴𝐶𝐶 =  (1 ) +  (1) +  (1) +  (1) = 4 

Modell 4 – MFI_W_BACC 

Utifrån nyckeltalen i modell MFI_BACC skapas en slutgiltig modell baserat på styrkan i respektive 

nyckeltals korrelation med aktieavkastning. I den kombinerade rankingen som utgör modellen väger 

varje nyckeltals enskilda ranking inte lika utan viktas istället utifrån sin respektive 

korrelationskoefficient. Styrkan i korrelationen kan inge indikationer om till vilken grad respektive 

nyckeltal är värdedrivande i förhållande till aktieavkastning. En viktad modell borde därmed mer 

effektivt utnyttja informationen som tillgängliggörs i samband med bolagens respektive bokslut för att 

generera en onormal avkastning.  

 

Beräkning av respektive nyckeltals-vikt inleds med att nyckeltalens korrelationskoefficienter summeras 

vilket resulterar i en total korrelationskoefficient för modell-MFI_W_BACC. Den summerade 

korrelationskoefficienten syftar till att illustrera det totala samband som antas existera mellan 

MFI_W_BACC och aktieavkastning. Därefter beräknas hur stor del av den totala 

korrelationskoefficienten som varje nyckeltal bidrar med genom att dividera nyckeltalens 

korrelationskoefficienter med den totala för modellen. Utifrån det återfås respektive nyckeltals andel av 

den totala korrelationskoefficienten vilket slutligen även innebär respektive nyckeltals vikt i modellen.  

Nyckeltals-vikterna samt en illustrering av hur de beräknats fram återfinns i tabell 9.  
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Tabell 9 
Beräkning av nyckeltalsvikter modell MFI_W_BACC 

Nyckeltal Korrelationskoefficient Andelsberäkning   Andel (%) Nyckeltalsvikt 

EY 0,212 0,212/0,468 45  = 0,45 

ROCE 0,146 0,146/0,468 31  = 0,31 

B/M 0,081 0,081/0,468 17  = 0,17 

ACCRUALS 0,029 0,029/0,468 6  = 0,07 

Totalt (Modell MFI_W_BACC) 0,468     - 
 

 100    1 

Källa: Datastream       
   

       Lägsta möjliga, och därmed bästa, kombinerad ranking ett bolag kan få i modell MFI_W_BACC uppgår 

till 1 enligt: 

𝑀𝐹𝐼_𝑊_𝐵𝐴𝐶 = (𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐸𝑌 ×  𝑣𝑖𝑘𝑡) + (𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑅𝑂𝐶𝐸 ×  𝑣𝑖𝑘𝑡) + (𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐵/𝑀 ×  𝑣𝑖𝑘𝑡)   

+ (𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐴𝐶𝑅𝑅𝑈𝐴𝐿 ×  𝑣𝑖𝑘𝑡) 

𝑀𝐹𝐼_𝑊_𝐵𝐴𝐶𝐶 =   (1 × 0,45) + (1 × 0,31) + (1 × 0,17) + (1 × 0,07) = 1 

 

5. EMPIRISKA RESULTAT & ANALYS 

 

Deskriptiv statistik 

Inledningsvis, innan hypoteserna i studien prövas och resultatet för modeller som konstruerats 

redogörs, ges en kort genomgång utav data som ingått i studien. Inblicken i 

undersökningspopulationens utformning och finansiella karaktäristika syftar till att ge en grund inför 

den efterföljande analysen och därmed bidra till en ökad förståelse av resultaten. I tabell 10 ges en 

sammanställning av deskriptiv statistik över råavkastning för alla aktier i undersökningspopulationen 

under 2006-2013. 

 

Tabell 10  
Råavkastning hela populationen 

År Medelvärde Median 
90:e 

Percentilen 
70:e 

Percentilen 
50:e 

Percentilen 
30:e 

Percentilen 
10:e 

Percentilen 
Std.dev 

2006 0,28 0,20 0,95 0,35 0,20 -0,01 -0,28 0,59 

2007 -0,14 -0,18 0,24 -0,04 -0,18 -0,32 -0,53 0,35 

2008 -0,37 -0,39 -0,05 -0,25 -0,39 -0,53 -0,69 0,30 

2009 0,67 0,49 1,74 0,81 0,49 0,24 -0,19 0,87 

2010 0,13 0,09 0,69 0,32 0,09 -0,15 -0,49 0,60 

2011 -0,15 -0,20 0,27 -0,04 -0,20 -0,38 -0,60 0,43 

2012 0,11 0,03 0,60 0,20 0,03 -0,19 -0,44 0,65 

2013 0,46 0,24 1,48 0,52 0,24 0,02 -0,33 0,91 

Medelvärde 0,12 0,04 0,74 0,23 0,04 -0,16 -0,44 0,59 
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N 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 

Källa: Datastream 
       

Inledningsvis observeras, i tabell 10, att medianavkastning för den genomsnittliga aktien i 

undersökningspopulationen, och därmed marknaden under 2006-2013, uppgick till 4 %. Medelvärdet 

för marknadens genomsnittliga avkastning under hela undersökningsperioden uppgick till 12 %. Det får 

antas verifiera undersökningspopulationens och den studerade tidsperiodens representativitet och 

trovärdighet eftersom jämförande avkastningsmått varierat inom intervallet 11,7 % - 17,7 % i Piotroskis 

(2000) och Greenblatts (2006 s.56-61) studier. Statistiken tyder även på att standardavvikelsen för 

avkastningen har varit relativt hög under majoriteten av åren under den studerade perioden. En hög 

standardavvikelse innebär att en stor del av aktiernas avkastning avviker från medelvärdet i 

populationen. Det här framgår som tydligast under år 2008 och 2009 eftersom genomsnittsavkastningar 

inom intervallet -37 % till 67 % uppmätts under perioden. En förklaring till det är möjligen att ingen 

hänsyn för bolagens marknadsvärden eller börslistor togs vid insamlandet av data vilket resulterat i en 

relativt diversifierad undersökningspopulation. Undersökningsperioden har även delvis kantats av 

problematiska ekonomiska förhållanden och volatila aktiemarknader vilket också antas haft inverkan på 

skillnaderna i avkastning som observerats.  

 

Vidare indikerar statistiken att samtliga års medelvärden är högre än respektive års median vilket går i 

linje med den höga standardavvikelsen och att relativt stora skillnader förmodligen återfinns bland 

bolagen i undersökningspopulationen. Att medelvärdet är högre än medianen inger även indikationen 

om att resultatet för respektive portfölj till viss del kan komma att påverkas av extremvärden inom 

populationen. Endast tre av åren uppvisar ett negativt medelvärde (2007, 2008, 2011) där det sämsta 

noterade värdet -37 % under år 2008 sammanfaller väl med den finanskris som tog sin början på den 

amerikanska marknaden och som sedan i viss mån bevisligen kom att prägla den svenska marknaden.  

 

I tabell 11 ges en summering av deskriptiv statistik för de nyckeltal som ingått i studien under hela den 

studerade perioden 2005-2012. Med tanke på att undersökningspopulationen antas vara diversifierad 

med relativt stora skillnader bolagen emellan valdes ett fokus på medianvärdet till fördel för 

medelvärden vid analys av nyckeltalen. 

 

Analys av nyckeltalens respektive medianvärden, i tabell 11, indikerar inledningsvis att de varit relativt 

konstanta över undersökningsperioden. Inget av åren visar på betydande skillnader i nyckeltalens 

värden i förhållande till övriga år vilket inger ett förtroende om att samtliga av åren inom 

undersökningsperioden kan antas vara representativa. Undersökningspopulationens genomsnittliga 
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bolag har en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och vinstavkastning (EY) på 9 % respektive 6 % i 

genomsnitt under hela perioden.  

Tabell 11 
 Deskriptiv statistik över nyckeltal 

Medianvärden för specifika år           Hela tidsperioden        

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1:a 

Kvartilen 
Median 

3:e 
Kvartilen 

Std.dev 

B/M 0,44 0,28 0,27 0,37 0,56 0,44 0,41 0,46 0,20 0,40 0,70 0,83 

ROA 0,05 0,05 0,06 0,04 0,01 0,03 0,04 0,02 -0,07 0,04 0,09 0,26 

CFO 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,05 0,05 0,06 -0,02 0,06 0,12 0,22 

∆ROA  0,01 0,01 0,01 -0,01 -0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,05 0,00 0,04 0,23 

ACCRUAL 0,03 0,02 0,01 0,03 0,07 0,03 0,03 0,04 -0,01 0,04 0,09 0,16 

∆LEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,01 0,08 

∆LIQ -0,02 -0,04 -0,01 -0,05 0,04 -0,01 0,00 -0,03 -0,28 -0,02 0,19 1,49 

EQ OFFER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

∆MARGIN 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,01 -0,03 0,00 0,05 8,72 

∆TURN -0,05 0,04 -0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 -0,11 0,01 0,13 0,32 

ROCE 0,11 0,12 0,12 0,09 0,05 0,08 0,09 0,07 -0,08 0,09 0,20 0,64 

EY 0,05 0,05 0,07 0,08 0,04 0,06 0,06 0,05 -0,04 0,06 0,10 0,30 

N 151 177 208 241 266 276 294 304 1917 1917 1917 1917 

Källa: Datastream                       
 

 

Vidare observeras att det genomsnittliga bolaget uppvisar ett medianvärde på 0,4 för nyckeltalet B/M. 

Det högsta medianvärdet för B/M på 0,57 inföll under 2009 vilket skulle kunna förklaras av 

finanskrisen år 2008. Fallande aktiekurser och de rådande ekonomiska förhållandena år 2008 bidrog 

rimligen till att bolagens marknadsvärden sjönk och B/M därmed markant steg från de låga nivåerna 

0,28 och 0,27 som observerades år 2006 och 2007. Att marknadens genomsnittavkastning uppgick till -

37 % år 2008 och medianvärdet för ACCRUAL år 2009 dubblerades i förhållande till övriga år ger en 

indikation om att kassaflöde i förhållande till vinst ökar under perioder av ekonomisk kris.  

Standardavvikelsen för nyckeltalen är genomgående relativt låg bortsett från ∆MARGIN (förändring i 

bruttomarginal). Även detta skulle eventuellt kunna förklaras av en diversifierad 

undersökningspopulation samt de ekonomiska förhållanden som förelåg under undersökningsperioden. 

 

Resultat modell 1 – MFI 

I tabell 12 ges en sammanställning av resultat som portföljer baserat på Greenblatts (2006) MFI 

genererat över den studerade tidsperioden 2006-2013.  

 

Vad som observeras utifrån informationen, i panel B i tabell 12, går till stor del i linje med vad 

Greenblatt (2006) själv observerade utifrån sin studie. Den högsta genomsnittliga onormala 
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avkastningen om 15 % återfinns i köp-portföljen vilken antyder att MFI är effektiv i att identifiera 

högavkastande aktier. Köp-portföljens observerade resultat om 15 % framstår även som rimligt 

eftersom motsvarande portfölj i Greenblatts (2006, s.56-61) studie genererade en genomsnittlig 

onormal avkastning om 11,2 % respektive 18,5 % beroende av urvalets utformning. Statistiken tyder 

vidare på att skillnaden är signifikant på 5 % -nivån och inger därmed bevis för att den onormala 

avkastning som genererats inte bara beror av en slump. Utifrån det går det att statistiskt säkerställa att 

MFI förmår att urskilja högavkastande aktier på den svenska marknaden och således kan användas för 

att nå en onormal avkastning. 

 

Tabell 12 
 Portföljavkastning modell 1-MFI 

Decil-portfölj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hedge N 

Panel A: Tidsserie, 1-åring marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

2006 0,37 0,00 0,01 -0,16 0,03 -0,08 -0,09 -0,12 0,15 -0,15 0,52 151 

2007 0,09 0,09 0,04 0,07 -0,06 -0,10 -0,13 0,12 -0,11 -0,02 0,11 177 

2008 0,00 0,09 0,07 -0,05 -0,02 -0,05 -0,01 -0,05 -0,04 0,05 -0,04 208 

2009 0,14 0,07 -0,01 -0,11 0,24 0,17 0,13 -0,43 -0,04 -0,16 0,30 241 

2010 0,24 0,09 0,19 0,01 -0,14 0,14 -0,18 0,19 -0,41 -0,16 0,40 266 

2011 0,27 0,00 0,06 0,11 0,06 -0,11 -0,15 -0,13 -0,07 -0,04 0,31 276 

2012 0,03 -0,03 0,03 0,00 -0,06 -0,04 0,03 -0,21 0,00 0,25 -0,22 294 

2013 0,03 -0,04 0,07 -0,12 0,04 -0,09 -0,03 0,06 -0,36 0,46 -0,43 304 

Panel B: Statistik, marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

Medelvärde 0,15 0,03 0,06 -0,03 0,01 -0,02 -0,05 -0,07 -0,11 0,03 0,12 1917 

  År positiv (negativ) 8 (0) - - - - - - - - 3 (5) 5 (3) 1917 

Std.dev 0,13 - - - - - - - - 0,22 0,33 1917 

t-statistik 3,09 - - - - - - - - 0,37 1,03 1917 

p-värde 0,01*** - - - - - - - - 0,36 0,17 1917 

Källa: Datastream                       
Noter: 
Bolagen i undersökningspopulationen tilldelades en kombinerad ranking varje år baserat på nyckeltalen EY och ROCE. 
Utifrån rankingen konstruerades lika viktade decil-portföljer. Den lägsta (högsta) decilen innebär en köp (sälj)- portfölj och 
syftar till att identifiera hög (låg) avkastande aktier. Hedge-portföljen åskådliggör skillnaden mellan avkastningen i den 
lägsta och högsta-decilen och innebär en strategi där aktier i den lägsta (högsta) decilen köps (blankas). År positiv (negativ) 
åskådliggör antalet år som en positiv (negativ) onormal avkastning i förhållande till marknaden genererades. N visar antalet 
observationer för respektive år. Medelvärde och standardavvikelse avser alla år i undersökningsperioden. T-statistik och p-
värde är baserad på om den onormala avkastning som genererats av modell MFI i förhållande till marknaden kan antas 
vara signifikant skild från noll (köp och Hedge-portföljer > 0, sälj-portfölj < 0) på 1 % (***), 5 % (**) och 10 % (*) 
signifikansnivå.  

 

Avkastningens allokering över portföljerna inger vidare indikationer om att MFI inte bara förmår att 

förutspå avkastningen för köp-portföljen utan att modellen även delvis förmår att förutspå 

avkastningen för hela populationen, något som också går i linje med Greenblatts (2006, s.64) egna 

observationer. Sambandet visar sig emellertid inte fullt ut då genomsnittsavkastningen som genererades 

i sälj-portföljen var positiv och uppgick till 3 %. Det förklaras av att sälj-portföljens genomsnittliga 
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avkastning drivits av extraordinärt starka prestationer under år 2012 och år 2013 där positiva 

avkastningar om 25 % respektive 46 % genererats. Ur det impliceras vidare att resultatet för respektive 

portfölj till viss del riskerar att påverkas av extremvärden, vilket således uppenbarligen hämnar MFIs 

effektivitet i att identifiera lågavkastande aktier.   

 

Ineffektiviteten i att identifiera lågavkastande aktier för även med sig begräsningar i Hedge-portföljens 

resultat. Den onormala avkastning som genererats är dels lägre än vad som genererats i köp-portföljen 

samt betydligt mer volatilt eftersom standardavvikelsen trefaldigats i förhållande till köp-portföljens. 

Resultatet når inte heller statistisk signifikans (0,17) vilket vidare innebär att det är 17 % chans att 

slumpmässigt få en lika hög onormal avkastning. Det betyder i sin tur inte att resultatet och den 

onormala avkastning som Hedge-portföljen genererat ska förkastas utan snarare att trovärdigheten i 

resultatet inte fullständigt kan bekräftas. Intressant vore därmed om studiens totala urval, vilket är 

betydligt mindre än Greenblatts (2006) samt tidigare studier inom fundamental analys vars urval 

varierat kring 4 180 – 17 757 bolag-år observationer (Ou och Penman 1989; Lev och Thiagarajan 1993; 

Abarbanell och Bushee 1998; Piotroski 2000), utökades för att på så vis se om ett mer trovärdigt 

resultat genererades och därmed högre signifikansnivå uppnåddes. Utifrån resultatet går det även att 

spekulera vidare i möjligheterna att de ekonomiska förutsättningar som undersökningsperioden omgetts 

av inte heller förefall tillräckligt lämpliga för att en Hedge-strategi utifrån Greenblatts (2006) MFI med 

fördel skulle användas.  

 

I sin helhet indikerar resultatet i linje med Greenblatt (2006) att MFI kan användas för att nå en 

onormal avkastning. Resultatet visade statistisk signifikans och Greenblatts (2006) del av hypotes 1, att 

investerare genom utnyttjandet av den enkla urvalsprocessen i MFI kan nå en onormal avkastning på 

den svenska marknaden, går därmed att bekräfta. Resultatet går även i linje med Ou och Penman (1989) 

samt Abarbanell och Bushee (1998) slutsatser, i sina respektive studier om fundamental analys, att 

historisk finansiella rapporter med fördel kan användas för att nå onormal avkastning. Slutligen inger 

resultatet likaså indikationer i motsats till EMH om att marknaden underreagerar vid publicering av ny 

finansiell information och därmed till viss del är ineffektiv.  

Resultat modell 2 – F_SCORE 

Tabell 13 visar resultat som portföljer baserat på Piotroskis (2000) F_SCORE genererat för 

undersökningspopulationen under den studerade tidsperioden 2006-2013. 

 

Utifrån resultaten, ur panel B i tabell 13, konstateras att modellen lyckats generera en onormal 

avkastning om 5 % över den studerade tidsperioden. Modellen visar sig emellertid, trots sin betydligt 
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mer komplexa utformning, prestera sämre än Greenblatts (2006) MFI. Huruvida resultatet påverkas av 

den signifikativt förminskade undersökningspopulationen som uppstår på grund av Piotroskis (2000) 

urvalsprocess där endast bolag i den översta B/M-kvintilen kvalificerar sig går givetvis att spekulera i. 

Den onormala avkastning som köp-portföljen genererat gav en högre standardavvikelse och är inte nära 

att nå statistisk signifikans (0,36) på 10 % -nivån. I kontrast till Greenblatts (2006) MFI innebär det att 

portföljerna i större utsträckning påverkas av extremvärden. Möjligen skulle ett mer trovärdigt resultat 

och högre signifikansnivå nås om urvalet utökas.  

 

Tabell 13 
 Portföljavkastning modell 2-F_SCORE 

Decil-portfölj Hög F_SCORE (9-8) - - - - - - - - Låg F_SCORE (2-0) Hedge n 

Panel A: Tidsserie, 1-åring marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

2006 0,48 - - - - - - - - 0,02 0,46 30 

2007 0,08 - - - - - - - - -0,11 0,19 35 

2008 0,2 - - - - - - - - -0,26 0,46 42 

2009 -0,22 - - - - - - - - 0,2 -0,42 48 

2010 0,54 - - - - - - - - -0,2 0,74 53 

2011 -0,04 - - - - - - - - -0,4 0,36 55 

2012 -0,21 - - - - - - - - -0,49 0,28 59 

2013 -0,46 - - - - - - - - -0,14 -0,32 61 

Panel B: Statistik, marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

Medelvärde 0,05 - - - - - - - - -0,17 0,22 383 

År positiv (negativ) 4 (4) - - - - - - - - 2 (6) 6 (2) 383 

Standardavvikelse 0,35 - - - - - - - - 0,22 0,4 383 

t-statistik 0,37 - - - - - - - - -2,21 1,55 383 

p-värde 0,36 - - - - - - - - 0,03** 0,08* 383 

Källa: Datastream                       
Noter: 
I enlighet med Piotroski (2000) har bolag rankats utifrån deras B/M varje år. F_SCORE beräknats därefter för de bolag 
vars B/M befunnit sig i den översta kvintilen av undersökningspopulationen. Portföljen baserad på hög (låg) F_SCORE 
representerar de bolag som identifieras som starka (svaga) och vars aktier därmed köps (blankas). Hedge-portföljen 
åskådliggör skillnaden mellan avkastningen i portföljen som baseras på aktier med hög respektive låg F_SCORE och 
innebär en strategi där aktier i portfölj hög (låg) köps (blankas). n visar antalet observationer i den översta B/M kvintilen 
för respektive år. Medelvärde och standardavvikelse avser alla år i undersökningsperioden. År positiv (negativ) åskådliggör 
antalet år som en positiv (negativ) onormal avkastning i förhållande till marknaden genererades.  T-statistik och p-värde är 
baserad på om den onormala avkastning som genererats av modell F_SCORE i förhållande till marknaden kan antas vara 
signifikant skild från noll (köp och Hedge-portföljer > 0, sälj-portfölj < 0). 

 

 

Effekten av den ökade standardavvikelsen framgår som tydligast vid analys av köp-portföljen där 

genomsnittsavkastningen varierat markant och varit negativ under hälften av de studerade ett-års 

perioderna. Vid jämförelse med Greenblatts (2006) MFI som genererade en positiv onormal avkastning 

under samtliga år blir det en ytterligare indikation på F_SCORE modellens ökade volatilitet och 

ineffektivitet i att konsekvent identifiera högavkastande aktier. Även om variationen i viss mån följer 
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den årliga trend som observerades utifrån MFI modellens resultat där år 2006 (år 2012 och 2013) 

framstod som högavkastande (lågavkastande) impliceras utifrån resultatet att F_SCORE förstärker 

snarare än normaliserar variationerna.  

Hedge-portföljen lyckades, i motsats till Greenblatts (2006) MFI, överträffa köp-portföljen och 

genererade en genomsnittlig avkastning om 22 %. Resultatet om 22 % går i linje med Piotroskis (2000) 

studie där en Hedge-portfölj baserad på bolag med hög respektive låg F_SCORE genererade en 

onormal avkastning om 23 %. Det starka resultatet visar sig bero av F_SCORE modellens effektivitet i 

att identifiera lågavkastande aktier eftersom en negativ genomsnittlig avkastning om -17 % genererats i 

sälj-portföljen. Standardavvikelsen och därmed volatiliteten i avkastningen för sälj-portföljen är 

visserligen hög men med tanke på att negativ avkastning genererats under sex av de studerade åtta ett-

årsperioderna får portföljen ändå antas vara effektiv. Ett resonemang som ytterligare understryks av att 

resultatet från sälj-portföljen når statistisk signifikans på 5 % -nivån. Hedge-portföljen når likaså 

statistisk signifikans på 10 % -nivån och möjligen förefaller det sig därmed lämpligt att, utifrån urvalets 

utformning, använda en Hedge-strategi med utgångspunkt i Piotroskis (2000) F_SCORE till fördel för 

Greenblatts (2006) MFI.  

 

I stora drag går resultatet i linje med Piotroskis (2000) tes om att fundamentala signaler kan användas 

för att separera starka bolag från svaga utifrån en hög B/M- strategi och därmed nå en onormal 

avkastning. Resultatet ger indikationer om att F_SCORE kan användas för att nå en onormal 

avkastning på den svenska marknaden och eftersom Hedge-portföljen uppnådde statistisk signifikans 

på 10 % -nivån går även Piotroskis (2000) del av hypotes 1 utifrån studiens urval att bekräfta.  Utifrån 

resultatet går det vidare återigen till viss del att bekräfta de slutsatser som nåtts i tidigare studier inom 

fundamental analys om att historisk redovisningsinformation kan utnyttjas för att nå onormal 

avkastning (Ou och Penman 1989; Abarbanell och Bushee 1998) på grund av marknadens ineffektivitet 

i motsats till EMH.  

Resultat modell 3 – MFI_BACC 

Tabell 14 presenterar resultat som portföljer baserat på en utvecklad MFI modell, MFI_BACC, 

genererat för undersökningspopulationen under den studerade tidsperioden 2006-2013.  

 

Vid inledande analys av MFI_BACC, i förhållande till marknaden utifrån panel A i tabell 14, observeras 

att köp-portföljen genererat en onormal avkastning om i genomsnitt 17 %. Sälj-portföljen genererade 

en genomsnittlig negativ onormal avkastning om -11 % vilket indikerar att MFI_BACC i motsats till 

Greenblatts (2000) MFI är effektiv i att identifiera lågavkastande aktier. Hedge-strategin genererade en 



UPPSALA UNIVERSITET             Effektivisering av Magic Formula Investing                      33(46) 

 

  
genomsnittlig onormal avkastning om 25 % i likhet med Piotroskis F_SCOREs (2000) motsvarande 22 

% och i kontrast till Greenblatts (2006) MFIs 12 %.  
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Tabell 14  
Portföljavkastning modell 3-MFI_BACC 

Decil-portfölj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hedge N 

Panel A: Tidsserie, 1-åring marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

2006 0,40 0,11 0,05 -0,22 -0,08 -0,02 0,04 -0,07 0,12 -0,37 0,76 151 

2007 0,14 0,08 -0,08 0,04 -0,05 -0,11 -0,01 -0,03 -0,10 0,13 0,01 177 

2008 0,09 0,04 -0,07 -0,01 -0,05 -0,09 0,00 0,02 0,09 -0,02 0,11 208 

2009 0,04 0,25 -0,06 0,03 0,06 0,23 -0,06 -0,19 -0,13 -0,19 0,23 241 

2010 0,23 0,15 0,15 0,02 0,08 -0,21 0,21 -0,02 -0,31 -0,31 0,54 266 

2011 0,22 0,05 0,04 0,04 -0,04 -0,08 -0,12 -0,18 -0,07 0,12 0,11 276 

2012 0,06 0,02 0,05 0,02 -0,09 -0,15 -0,16 -0,02 0,40 -0,13 0,20 294 

2013 0,18 -0,04 -0,05 -0,15 -0,05 0,02 0,11 0,04 -0,15 0,12 0,06 304 

Panel B: Statistik, marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

Medelvärde 0,17 0,08 0,00 -0,03 -0,03 -0,05 0,00 -0,06 -0,02 -0,08 0,25 1917 

  År positiv (negativ) 8 (0) - - - - - - - - 3 (5) 8 (0) 1917 

Standardavvikelse 0,12 - - - - - - - - 0,20 0,26 1917 

t-statistik 4,12 - - - - - - - - -1,15 2,73 1917 

p-värde 0,00*** - - - - - - - - 0,14 0,01*** 1917 

Panel C: Statistik, MFI-justerad Buy-and-Hold avkastning 

Medelvärde 0,02 0,05 -0,05 0,00 -0,04 -0,03 0,06 0,02 0,09 -0,11 0,13 1917 

t-statistik 0,86 - - - - - - - - -1,55 1,64 1917 

p-värde 0,21 - - - - - - - - 0,08* 0,07* 1917 

Källa: Datastream                       
Noter: 
Modellen skapandes genom att utveckla MFI med de av Piotroskis (2000) nyckeltal som uppvisade starkast korrelation 
med den 1- åriga råavkastningen. Utifrån korrelationsanalysen valdes nyckeltalen EY, ROCE, B/M och ACCRUAL att 
ingå i modellen. Bolag rankats därefter, likt urvalsprocessen i MFI, årligen efter hur väl deras nyckeltal förhåller sig till 
övriga bolag. Modellen bygger därefter på den kombinerade rankingen av nyckeltalen för bolagen inom 
undersökningspopulationen. Den lägsta (högsta) decilen innebär en köp (sälj)- portfölj och syftar till att identifiera hög 
(låg) avkastande aktier. Hedge-strategi innebär att bolag i den lägsta (högsta) decilen köps (blankas). N visar antalet 
observationer för respektive år. Medelvärde och standardavvikelse avser alla år i undersökningsperioden. År positiv 
(negativ) åskådliggör antalet år som en positiv (negativ) onormal avkastning i förhållande till marknaden genererades.  T-
statistik och p-värde ur panel B är baserad på om den onormala avkastning som genererats av modell MFI_BACC i 
förhållande till marknaden kan antas vara signifikant skild från noll (köp och Hedge-portföljer > 0, säl-portfölj < 0). T-
statistik och p-värde ur panel C är baserad på om den onormala avkastning som genererats av modell MFI_BACC, i köp 
och Hedge-portföljer (sälj-portföljen), i förhållande till köp-portföljen (sälj-portfölj) i Greenblatts (2006) MFI, kan antas 
vara signifikant skild från noll.  
 

 

I motsats till Greenblatts (2006) MFI visar resultatet för både köp och Hedge-portföljer, utifrån panel B 

i tabell 14, statistisk signifikans på 1 % -nivån och det går därmed att bekräfta resultatets trovärdighet 

och modellens effektivitet i att generera onormal avkastning. Resultatet tyder således på att modell 

MFI_BACC med fördel kan användas med en köp samt Hedge-strategi för att nå onormal avkastning 

på den svenska marknaden.  

 

Jämförelse, utifrån panel B i tabell 14, indikerar att köp-portföljen i MFI_BACC genererat onormal 

avkastning som överträffar Greenblatts (2006) MFI och Piotroskis (2000) F_SCORE med i genomsnitt 



UPPSALA UNIVERSITET             Effektivisering av Magic Formula Investing                      35(46) 

 

  
2 % respektive 12 % per år. Sambandet visar sig även i den andra decil-portföljen där MFI_BACC 

överträffar MFI med i genomsnitt 5 % per år. Utifrån jämförande analys, ur panel B i tabell 14 av 

onormal avkastning som genererats i köp-portföljen, mellan Greenblatts (2006) MFI och MFI_BACC 

indikeras att; (i) MFI_BACC genererar en högre genomsnittlig onormal avkastning än MFI, (ii) 

MFI_BACC överträffar MFI under fem av de åtta studerade ett-års perioderna, (iii) MFI_BACC 

genererade en lägre standardavvikelse än MFI, (iv) MFI_BACC onormala avkastning i förhållande till 

marknaden uppnådde marginellt starkare statistisk signifikans än MFI.  

 

Analysen tyder på att MFI_BACC mer effektivt utnyttjar historiska finansiella rapporter för att nå 

onormal avkastning jämfört med MFI. Köp-portföljens MFI-justerade resultat, utifrån panel C i tabell 

14, når emellertid inte statistisk signifikans på 10 % -nivån. Det innebär att slumpen som orsak till den 

ökade onormala avkastning som MFI_BACC genererat, i förhållande till MFI, inte helt kan uteslutas. 

Det innebär vidare inte att resultatet saknar trovärdighet utan endast att vårt studerade urval inte ger 

tillräckligt starka bevis för att MFI_BACCs ökade effektivitet i att identifiera högavkastande aktier 

fullständigt kan bekräftas.  

 

Vidare jämförelse, utifrån panel B i tabell 14 av onormal avkastning som genererats i sälj respektive 

Hedge-portföljer, mellan MFI_BACC och Greenblatts (2006) MFI går i linje med vad som tidigare 

observerats. MFI_BACC är mer effektiv i att identifiera lågavkastande aktier jämfört med Greenblatts 

(2006) MFI och genererar en lägre genomsnittlig onormal avkastning om -11 %. Utifrån det överträffar 

MFI_BACC även Greenblatts (2006) MFI i Hegde-portföljen där en högre onormal avkastning om 13 

% genererats.  

 

Jämförande analys, utifrån panel B i tabell 14 av onormal avkastning som genererats i Hedge-portföljen, 

mellan Greenblatts (2006) MFI och MFI_BACC implicerar därmed att; (i) MFI_BACC genererade en 

högre genomsnittlig onormal avkastning än MFI, (ii) MFI_BACC genererade positiv onormal 

avkastning under samtliga studerade ett-årsperioder i motsats till MFI som genererade en negativ 

onormal avkastning under tre år, (iii) MFI_BACC genererade en lägre standardavvikelse än MFI, (iv) 

MFI_BACC onormala avkastning, i förhållande till marknaden, uppnådde statistisk signifikant på 5 % -

nivån jämfört med MFI vars resultat var statistiskt icke-signifikant. (v) Sälj och Hedge-portföljen når, 

enligt MFI-justerad onormal avkastning ur panel C i tabell 14, i kontrast till köp-portföljen statistisk 

signifikans på 10 % -nivån. Utifrån det återfås således tydliga indikationer om att utvecklandet av 

Greenblatts (2006) MFI med Piotroskis (2000) B/M och ACCRUAL ökar modellens effektivitet i viss 

mån.  
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Resultatet tyder vidare på att den onormala avkastningen kan ökas genom att utveckla Greenblatts 

(2006) enkla MFI med delar av Piotroskis (2000) mer komplexa framtidsprognoserande 

investeringsfilosofi. En utvecklad MFI modell med Piotroskis (2000) nyckeltal B/M och ACCRUAL 

genererade en onormal avkastning i köp och Hedge-portföljen som överträffade Greenblatts (2006) 

MFI i motsvarande portföljer. Den onormala avkastningen genererades mer konsekvent samt med 

mindre volatilitet jämfört med Greenblatts (2006) MFI. Skillnaden i onormal avkastning som 

genererades ur starkaste portföljen i MFI_BACC (Hedge-portföljen) jämfört med starkaste portföljen i 

Greenblatts (2006) MFI (köp) visade även statistisk signifikans på 10 % nivån. Möjligen är MFI_BACC 

mer effektiv i att fånga in värderelevant information ur bolags historiska finansiella rapporter än 

Greenblatts (2006) MFI i sig själv. Studiens resultat och urval ger därmed starka indikationer och viss 

statistisk bevisning för att hypotes 2, att en utvecklad modell av Greenblatts (2006) MFI genererar en 

högre onormal avkastning i förhållande till MFI, går att bekräfta.   

Resultat modell 4 – MFI_W_BACC 

Tabell 15 återger slutligen resultat som portföljer baserade på en viktad version av en utvecklad MFI 

modell, MFI_W_BACC, genererat för undersökningspopulationen under den studerade tidsperioden 

2006-2013.  

 

Utifrån resultatet, ur panel B i tabell 15, observeras att modell MFI_W_BACC genererat en högre 

onormal avkastning än både Greenblatts (2006) och Piotroskis (2000) ursprungliga modeller. Modellen 

visar sig däremot inte, utifrån panel D i tabell 15, generera en högre avkastning än modell MFI_BACC i 

vare sig köp eller Hedge-portföljen där oförändrad respektive lägre genomsnittlig avkastning om 4 % 

genererats. Modellens ineffektivitet, i förhållande till MFI_BACC, i att generera onormal avkastning 

framgår tydligt i graf 1 där kumulativ marknadsjusterad avkastning i köp och Hedge-portföljer mellan 

modell MFI, MFI_BACC och MFI_W_BACC jämförs. Det tyder på att viktningen av nyckeltalen i 

modellen inte bidrar till att effektivitet i att generera onormal avkastning med en köp eller Hedge-

strategi ökas. Hedge-portföljens tillkortakommande går att härleda till att MFI_W_BACC endast 

genererat en negativ genomsnittlig avkastning om -5 % jämfört med de -8 % som MFI_BACC 

genererade i motsvarande portfölj. Vidare gav, utifrån panel C i tabell 15, i kontrast till MFI_BACC, 

samtliga av köp, sälj och Hedge-portföljerna en högre standardavvikelse vilket tyder på ökad volatilitet i 

modellen. Ur det impliceras att Piotroskis (2000) B/M och ACCRUAL, vilka tilldelats låga vikter i 

modellen och därmed fått minskad inflytande i jämförelse med MFI_BACC, signifikativt ökar 

effektiviteten i att identifiera lågavkastande aktier för Greenblatts (2006) MFI.  

  



UPPSALA UNIVERSITET             Effektivisering av Magic Formula Investing                      37(46) 

 

  

Tabell 15  
Portföljavkastning modell 4-MFI_W_BACC 

Decil-portfölj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hedge N 

Panel A: Tidsserie, 1-åring marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

2006 0,49 0,02 -0,04 -0,16 -0,10 -0,10 0,05 -0,15 0,19 -0,24 0,73 151 

2007 0,13 0,07 0,05 -0,06 0,02 -0,10 -0,07 -0,05 -0,07 0,08 0,05 177 

2008 0,04 0,04 -0,01 0,11 -0,10 -0,08 0,02 -0,06 -0,04 0,08 -0,04 208 

2009 0,10 0,14 0,05 -0,19 0,12 0,14 0,00 -0,10 0,04 -0,31 0,41 241 

2010 0,24 0,21 -0,08 0,13 0,13 -0,09 -0,07 0,00 -0,04 -0,46 0,70 266 

2011 0,21 0,08 0,04 0,11 0,02 -0,02 -0,16 -0,17 -0,11 -0,02 0,23 276 

2012 -0,02 0,07 -0,01 0,03 -0,07 0,05 -0,15 -0,23 -0,04 0,37 -0,39 294 

2013 0,14 -0,02 0,09 -0,18 -0,14 0,04 -0,19 0,04 0,12 0,13 0,01 304 

Panel B: Statistik, marknadsjusterad Buy-and-Hold avkastning 

Medelvärde 0,17 0,08 0,01 -0,03 -0,01 -0,02 -0,07 -0,09 0,00 -0,05 0,21 1917 

  År positiv (negativ) 8 (0) - - - - - - - - 3 (5) 8 (0) 1917 

Standardavvikelse 0,16 - - - - - - - - 0,27 0,39 1917 

t-statistik 3,03 - - - - - - - - -0,48 1,56 1917 

p-värde 0,01*** - - - - - - - - 0,32 0,08* 1917 

Panel C: Statistik, MFI-justerad Buy-and-Hold avkastning 

Medelvärde 0,02 0,04 -0,05 0,01 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 0,11 -0,07 0,09 1917 

t-statistik 0,80 - - - - - - - - -1,17 0,66 1917 

p-värde 0,23 - - - - - - - - 0,14 0,26 1917 

Panel D: Statistik, MFI_BACC-justerad Buy-and-Hold avkastning 

Medelvärde 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 -0,07 -0,03 0,03 0,04 -0,04 1917 

Källa: Datastream                       
Noter:  
Modellen konstruerades utifrån modell MFI_BACCC med nyckeltalen EY, ROCE, B/M och ACCRUAL. Nyckeltalen 
viktades därefter baserat på den relativa styrkan i respektive nyckeltals korrelationskoefficient. Likt urvalsprocessen i MFI 
rankas bolag årligen efter hur väl deras viktade nyckeltal förhåller sig till övriga bolag. Modellen utgörs därefter av en 
kombinerade ranking av de viktade nyckeltalen. Den lägsta (högsta) decilen innebär en köp (sälj)- portfölj och syftar till att 
identifiera hög (låg) avkastande aktier. Hedge-strategi innebär att bolag i den lägsta (högsta) decilen köps (blankas). N visar 
antalet observationer för respektive år. Medelvärde och standardavvikelse avser alla år i undersökningsperioden. År positiv 
(negativ) åskådliggör antalet år som en positiv (negativ) onormal avkastning i förhållande till marknaden genererades. T-
statistik och p-värde ur panel B är baserad på om den årliga onormala avkastning som genererats av modell 
MFI_W_BACC i förhållande till marknaden kan antas vara signifikant skild från noll (köp och Hedge-portföljer > 0, sälj-
portfölj < 0). T-statistik och p-värde ur panel C är baserad på om den onormala avkastning som genererats av modell 
MFI_W_BACC, i köp och Hedge-portföljer (sälj-portföljen), i förhållande till köp-portföljen (sälj-portfölj) i Greenblatts 
(2006) MFI, kan antas vara signifikant skild från noll. 

 

Efter jämförande analys, utifrån panel C och D i tabell 15, av avkastning som genererats i köp, sälj samt 

Hedge-portföljer mellan modell MFI_BACC och viktade MFI_W_BACC observeras att; (i) 

MFI_W_BACC genererade inte en högre onormal avkastning i köp eller Hedge-portföljen, (ii) 

MFI_W_BACC var mindre effektiv i att identifiera lågavkastande aktier, (iii) Onormal avkastning 

utifrån MFI_W_BACC visade för samtliga portföljer statistisk icke-signifikans i kontrast till 

MFI_BACC där sälj och Hedge portföljen uppnådde statistisk signifikans på 10 % -nivån. 
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Analysen inger således bevis om att en viktning av modell MFI_BACC efter styrkan i nyckeltalens 

korrelationskoefficienter inte ökar modellens effektivitet i att generera onormal avkastning. Utifrån det 

impliceras dels att korrelationsanalys som verktyg i formandet av en investeringsstrategi fungerar 

effektivt i att identifiera värderelevanta nyckeltal men inte lika effektivt i att urskilja deras inbördes 

värderelevans utifrån korrelationskoefficienterna. Vidare existerar möjligen mer optimala alternativ för 

att vikta nyckeltalen i modellen, i likhet med Abarbanell och Bushee (1998), utefter informationen ur 

statistiska analyser vilket bjuder in till vidareutveckling inom ämnet. Hypotes 3, att en viktad utvecklad 

modell av Greenblatts (2006) MFI genererar en högre onormal avkastning i förhållande till en oviktad 

utvecklad MFI, får utifrån studiens urval och resultat förkastas.  

 

Graf 1 
Jämförelse av kumulativ avkastning, modell MFI, modell MFI_BACC och modell MFI_W_BACC 

 

Källa: Datastream 
Noter: 
Kumulativ marknadsjusterad avkastning innebär att den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen för respektive 
modell och år summeras över hela undersökningsperioden. 

 

6. SLUTSATS  

 

Slutsats 

I studien behandlas värdeinvesteringsstrategier på den svenska marknaden med utgångspunkt i 

Greenblatts (2006) MFI. Syftet är att undersöka om en effektivisering av Greenblatts (2006) MFI med 

hjälp av fundamentala signaler som kan hjälpa till att prognostisera bolags framtida vinster och 

aktieavkastning är möjlig.  Genom att studera data över den svenska marknaden prövas hypoteserna, 

(H1) Greenblatts (2006) MFI samt Piotroskis (2000) F_SCORE genererar båda en onormal avkastning, 
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(H2) en utvecklad modell av Greenblatts (2006) MFI genererar en högre onormal avkastning i 

förhållande till MFI och (H3) en viktad utvecklad modell av Greenblatts (2006) MFI genererar en högre 

onormal avkastning i förhållande till en oviktad utvecklad MFI. Sammanfattningsvis går det utifrån 

studiens urval och resultat att bekräfta H1, bekräfta H2 och förkasta H3.  

 

Studiens resultat går i linje med en stor del av tidigare studier inom fundamental analys vilka nått 

slutsatsen att värdeinvesteringsstrategier baserat på nyckeltal och historiska finansiella rapporter med 

fördel kan användas för att nå onormal avkastning (Ou och Penman, 1989; Sloan, 1996; Abarbanell och 

Bushee, 1998; Piotroski 2000). Resultatet tyder på att Greenblatts (2006) och Piotroskis (2000) modeller 

konsekvent lyckas generera en onormal avkastning på den svenska marknaden.  Resultatet ger således 

indikationer, i motsats till EMH, om att marknaden underreagerar vid publicering av ny finansiell 

information och därmed till viss del är ineffektiv.  

 

Studien inger vidare bevis om att en utvecklad modell av Greenblatts (2006) MFI med hjälp av 

Piotroskis (2000) B/M och ACCRUALS är mer effektiv i att generera onormal avkastning på den 

svenska marknaden än Greenblatts (2006) MFI i sig själv. Utifrån studiens urval och resultat kan 

investerare med en utvecklad MFI modell nå en ökad onormal avkastning med i genomsnitt 2 % till 10 

% per år beroende av om en köp- eller Hedge-strategi används. Resultatet uppnår statistisk signifikans 

och därmed dras slutsatsen att en effektivisering av Magic Formula Investing på den svenska 

marknaden är möjlig. 

 

Slutligen inger resultatet inga bevis för att en viktad utvecklad MFI modell, efter respektive nyckeltals 

korrelationskoefficient, skulle vara mer effektiv i att generera onormal avkastning jämfört med en 

oviktad utvecklad MFI. Studiens vetenskapliga bidrag ligger i att vidareutveckla av Greenblatts (2006) 

enkla investeringsstrategi och vidare belysa prognostiseringen av framtida resultats betydelse vid 

investeringsstrategier. Studien visar att finansiell redovisningsinformation kan användas för att 

förutsäga framtida resultat och avkastning. Genom att prognostisera framtida resultat på ett mer 

tillförlitligt sätt går det att öka den onormala avkastningen. Det finns ett visst samband mellan resultat 

och avkastning. Resultatets förutsägbarhet skulle då innebära avkastningens förutsägbarhet och därmed 

ifrågasätta EMH.   

Studiens trovärdighet samt eventuella brister 

För att resultatet från studien ska vara trovärdig är det viktigt att de empiriska observationerna 

genomförs på ett tillförlitligt sätt och att validiteten i studien är hög. För att korrekta slutsatser ska 

kunna dras utifrån det empiriska resultatet är det av stor vikt att variabler i studien mäter och beskriver 
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det som de är avsedda att göra (Bell, 2007, s.117-118). Data i denna studie bygger på sekundärkällor i 

form av finansiell data hämtad från Thomson Reuters Datastream och eftersom sekundärdata bygger 

på primärkällor uppstår ett visst utrymme för tolkningar som kan försvaga tillförlitligheten av 

informationen (Edling och Hedström, 2003, s.11). Thomson Reuters Datastream används av analytiker 

och fondförvaltare världen över och vi har ingen anledning att betvivla tillförlitligheten i data som 

hämtats ner och vi bedömer därmed studiens data som trovärdig. Data som studien bygger på finns 

även tillgänglig att hämta i Thomson Reuters Datastream vilket hjälper till att öka studiens reliabilitet.  

 

För att beräkna avkastningsmått i studien användes vetenskapligt beprövade definitioner som använts i 

tidigare studier över fundamental analys. Variablerna i studien som användes för att effektivisera 

Greenblatts (2006) MFI är hämtade från Piotroskis (2000) akademiskt beprövade studie där 

fundamental analys använts för att finna en effektiv investeringsstrategi. Det går således väl i linje med 

studiens syfte och vi bedömer därmed att studiens validitet är hög eftersom de valda variablerna bör 

lyckas fånga upp vad de är avsedda att göra. Risken för att marginella skillnader i hur variablerna 

definieras mellan Compustat, som Piotroski (2000) och Greenblatt (2006) använde, och Datastream 

som studiens data bygger på, existerar givetvis. Vi bedömer emellertid inte ett scenario där det i så fall 

skulle ha en signifikativ påverkan på studiens resultat som troligt och därmed att det inte heller har 

någon inverkan på studiens validitet.  

 

Möjligen innehåller studien vissa brister, dels kan bias ha uppstått av att år 2006 fick ingå i studiens 

undersökningsperiod eftersom Greenblatts (2006) Magic Formula Investing publicerades först år 2006. 

Eventuellt uppstod då en bias eftersom kunskapen om Magic Formula Investing inte var känd vid 

portföljsammansättningen under år 2006. Risken finns att resultatet, i portföljerna och således den 

onormala avkastning som genererades år 2006, drevs av en strategi som vid tidpunkten inte var känd 

(Greenblatt, 2006 s.146). Vidare kan avgränsningen att inte studera orsakerna till de onormala 

avkastningarna inneburit vissa begränsningar i jämförelsen av modellernas effektivitet i att generera 

onormal avkastning. Att ta risk vid portföljsammansättningen i beaktning vid jämförelsen kunde 

möjligen resulterat i en djupare och mer exakt förståelse av resultatet. Slutligen kan avgränsningen att 

inte ta skatt, courtage och övriga transaktionskostnader i åtanke inneburit att viss väsentlig information 

vad gäller respektive investeringsmodells underliggande effektivitet inte har identifierats.  

 

Förslag på vidare forskning 

Studien visar att finansiell redovisningsinformation kan användas för att förutsäga framtida resultat och 

avkastning och att en effektivisering av Magic Formula Investing är möjlig. Förslag på vidare forskning 
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inom området är att genomföra studien under en längre undersökningsperiod över den amerikanska 

marknaden där Greenblatts (2006) ursprungliga undersökningspopulation prövas återigen. Intressant 

vore då att utröna om den kombinerade modell som studien resulterat i faktiskt lyckats effektivisera 

Greenblatts (2006) modell även prövad mot dess ursprungliga undersökningspopulation. Det vore 

följaktligen även intressant att studera risk vid portföljsammansättning för att härleda huruvida en ökad 

onormal avkastning kan förklaras av förhöjd risk eller effektivisering av modellen. Slutligen vore det 

relevant att justera de årliga resultaten för skatt, courtage samt övriga transaktionskostnader vid 

portföljsammansättning för att helt kunna bekräfta huruvida en effektivisering av Greenblatts (2006) 

modell uppnåtts eller inte.  
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Appendix 

Datastreamvariabler 

 

Tabell 1  
Datastreamvariabler 

Variabel Beteckning i Datastream 

ADJUSTED PRICE P 

COMMON SHAREHOLDERS' EQUITY WC03501 

CURRENT ASSETS TOTAL WC03501 

CURRENT LIABILITIES TOTAL  WC03101 

DIVIDEND PER SHARE DPS 

EARNINGS BEF INTEREST och TAXES WC18191 

ENTERPRISE VALUE WC18100 

GROSS INCOME  WC01100 

LONG TERM DEBT  WC03251 

MARKET VALUE BY COMPANY MV 

NET CASH FLOW OPERATING ACTIVITIES  WC04860 

NET INCOME BEFORE EXTRA ITEMS / PREFERRED DIVIDENDS WC01551 

NET PROCEEDS FROM ISSUE OF COMMON AND PREFERRED STOCK WC04251 

NET SALES OR REVENUES WC01001   

TOTAL ASSETS WC02999 

Källa: Datastream   
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Ordlista över återkommande begrepp 

 

Tabell 2 
Ordlista över återkommande begrepp 

Begrepp Definition 

Blanka 
Att blanka en aktie innebär att du lånar en aktie, säljer den och sedan köper tillbaka den till 
ett förhoppningsvis lägre pris. Vinsten i blankningen uppstår av mellanskillnaden mellan 
säljpriset och det senare inköpspriset på aktien. 

Buy-and-Hold 
En passiv investeringsstrategi, där en investerare köper aktier och håller dem under en 
längre tid. 

Decil Population delas i tio lika stora delar (10%). 

Fundamental analys 
Fundamental analys innebär att bedöma ett bolags egna kapital baserat på en analys av 
publicerade finansiella uttalanden utan hänsyn till vad bolagets aktie handlas för på 
aktiemarknaden (Bauman, 1996). 

Hedge Sammanslagning av två variabler/portföljer. 

Institutionella investerare 
Per definition är institutionella investerare motsats till enskilda aktörer på de finansiella 
marknaderna. Finns ingen juridisk definition men finansinspektionen meddelar att termen 
innefattar bland annat fondbolag, pensionsbolag samt försäkringsbolag. 

Kapitalmarknadsanomalier Nyckeltal som motbevisar den effektiva marknadshypotesen. 

Kvartil  Populationen delas i fyra lika stora delar (25%) 

Kvintil Populationen delas i fem lika stora delar (20%). 

Marknadsindex Beräknas som den genomsnittliga råavkastningen av samtliga företag inom populationen. 

Medelvärde Aritmetiskt medelvärde. 

n Antal observationer. 

  
 

Percentil populationen delas i hundra lika stora delar (1%). 

Random walk 
En hypotes där alla prisförändringar på marknaden sker slumpmässigt och att 
avkastningen därmed är identiskt fördelad över tiden. 

Råavkastning 
Avkastning som beräknas genom kursförändring och direktavkastning för varje enskild 
aktie. 

Std.dev Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. 

Teknisk analys Teknisk analys utgår från att identifiera rörelser och mönster i aktiepriser 

 


