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Abstract 

Detta arbete syftar till att ta reda på om svenska fondförvaltare har förmågan att 

prognostisera aktiemarknadens framtida rörelser samt utvärdera vilken betydelse 

tidsperioden för avkastningsdata har i en sådan undersökning. En empirisk analys av  

30 Sverigefonder med två statistiska modeller med dagliga och månatliga 

avkastningsdata ger dock inga stöd till att svenska fondförvaltare som grupp har 

denna förmåga. Från analysen visas det även att valet av statistisk modell och 

tidsperiod för dataobservationerna påverkar resultatet. För den svenska marknaden 

ger månatlig data mer trovärdiga resultat än daglig data, vilket avviker från tidigare 

amerikanska studier.   
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1 Inledning 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

En aktiefond är en sparform som gör det möjligt för sparare att placera sina pengar i 

en diversifierad aktieportfölj som administreras av en professionell fondförvaltare. 

Spararna betalar för denna administration genom att erlägga en förvaltningsavgift och 

i gengäld förväntar de sig att få en högre avkastning än vad de skulle få från en 

aktieportfölj de själva sammansatt.  I Sverige har sparande i fonder blivit allt mer 

populärt med åren och har vuxit från att endast utgöra några promille av hushållens 

finansiella tillgångar på 80-talet till att idag svara för ca 30 procent (Fondbolagens 

Förening). Från och med år 2000 är fondsparande även en del av den allmänna 

pensionen i det som benämns premiepensionssparandet.  

   Samtidigt som sparare sätter allt mer förtroende till fondförvaltare så lyckas de 

sällan med att utföra det de är betalda för att göra, generera en hög avkastning. För 

fonder i allmänhet och Sverigefonder i synnerhet är det ovanligt att fondförvaltarna 

lyckas nå en högre avkastning än Stockholmsbörsens generalindex. Under 2005 var 

det endast 5 av 23 större Sverigefonder som lyckades med denna bedrift och liknande 

resultat har konststaterats tidigare år (Dagens Industri). Denna avvikelse leder till att 

sparare ofta får lägre avkastning än index i tider av börsuppgång och gör större 

förluster vid börsnedgång. Mot denna bakgrund kan man fråga sig om fondförvaltare 

besitter de egenskapar som sparare betalar för. 

 

1.2 Syfte  

Frågan denna uppsats skall försöka besvara är om svenska fondförvaltare som grupp 

och som enskilda aktörer har förmågan att korrekt prognostisera markanden vilket 
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framöver kommer benämnas timingförmåga, en mer precis definition följer nedan. 

Uppsatsen skall också undersöka om tidsperioden för dataobservationerna i en sådan 

undersökning har någon betydelse för resultatet.   

 

 

1.3 Avgränsningar 

I dag förvaltar svenska fondförvaltare ett tusental olika fonder som agerar i alla 

tänkbara regioner och med ännu fler olika investeringsprofiler. För att avgränsa denna 

studie kommer endast svenskförvaltade fonder som investerar i svenska värdepapper 

att beaktas, detta dels för att göra materialet mer överskådligt men även för att 

hemmamarknaden bör vara mest relevant att undersöka då man vill dra slutsatser om 

svenska fondförvaltare. Vidare så kommer endast förmågan att prognostisera 

aktiemarknaden som helhet att undersökas, inte förmågan att hitta rätt aktier vilket 

benämns selektivitet.   

 

 

1.4 Timingförmåga 

Det som här benämns timingförmåga handlar om en fondförvaltares förmåga att 

kunna korrekt prognostisera marknadens framtida kursutveckling och relatera det till 

den riskfria räntan. I prognoserna fastställs om aktiemarknadens avkastning kommer 

att överträffa den riskfria tillgången eller vice versa.   

   Om fondförvaltaren kan göra korrekta prognoser om den framtida 

marknadsutveckling och agerar rationellt kommer han vikta om sin portfölj för att 

maximera sin avkastning i tider med kursuppgångar och minimera sin förlust vid 

kursnedgångar. Rent tekniskt uttryckt kommer förvaltaren att höja respektive sänka 

betavärdet i sin portfölj beroende på vilken prognos han har gjort. Detta följer av den 

ekonomiska modellen CAPM där avkastning är direkt relaterat till risken mätt som 

betavärde, CAPM behandlas mer ingående i kapitel två.  I kapitel tre presenteras 

metoder som används för att kunna påvisa denna förmåga 
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1.5 Tidigare forskning 

Fondförvaltares prestationer har varit föremål för stort intresse både bland 

akademiker och sparare och det har gjorts omfattande tidigare studier om 

timingförmåga men resultaten har varit nedslående. Treynor och Mazuy (1966) 

skapade den första statistiska modellen som används för att testa för timingförmåga. 

När de sedan använde sin modell för timing på ett urval av 57 fonder lyckades de 

bara finna 1 fond med signifikant timingförmåga. Henriksson (1984) använde 

Henriksson och Mertons modell och kunde identifiera 3 fonder med timingförmåga 

från ett urval av 116 amerikanska fonder under perioden 1968-1980.  

   Graham och Harvey (1996) tittade på rekommenderade portföljviktningar mellan 

sammansättningen av aktier och likviditet från 237 informationsblad om investeringar 

under en tolvårsperiod men kunde inte påvisa att portföljerna systematiskt viktades 

om innan marknaden vände. Fung, Xu och Yaus (2002) studie av 115 hedgefonder 

med  Henriksson och Mertons modell visade att överlag har inte hedgefonder någon 

timingförmåga.  

   De flesta av de tidigare studierna är baserade på månadsvis avkastningsdata. 

Goetzmann, Ingersoll och Ivkovic (2000) hävdar att fondförvaltare kan vikta om sina 

portföljer på dagsbasis och kan visa att genom simuleringar att sådan timing inte 

fångas upp av data på månadsbasis. Mot den bakgrunden använder Bollen och Busse 

(2001) avkastningsdata både på månads och dagsbasis. I sin empiriska undersökning 

av 230 fonder  kommer de fram till att nästan 40 procent uppvisar positiv signifikant 

timing när de använder den dagliga avkastningsdatan, detta resultat skiljer markant 

från vad tidigare studier har kommit fram till och är det enda riktiga exemplet på 

studier som ger stöd till att fondförvaltare har timingförmåga som författaren känner 

till.  

   Nästan alla studier om timing har gjorts på amerikansk fonddata och bidragen från 

Europa och övriga världen har varit få. Scherers (1994) empiriska studie av den tyska 

fondmarknaden var intressant då tysk lagstiftning förbjuder aktiefonder att ha 

optioner i sina portföljer. Jagannathan och Korajczyk (1986) visade att man kan få ett 

resultat som antyder timingförmåga med hjälp av optioner, ett fenomen som kallas 

artificiell timing. Dessvärre skiljde sig inte resultaten från de amerikanska studierna 
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och några tecken på att fondförvaltare har timingförmåga kunde inte påvisas i den 

tyska studien.  

   Sandvalls (2001) studie av den finska fondmarknaden fann att fondförvaltare ändrar 

sin risknivå under den senare delen av året vilket antyder timing. Dock så 

konstaterade han att denna timingförmåga berodde på vilken utvärderingsmetod som 

tillämpades.  

 

Ämnet har inte studerats nämnvärt på den svenska fondmarknaden men ett bidrag 

finns av Zamanian (1997). Hans studie av svenska allemansfonder gav dock inget 

stöd för timingförmåga.   

   Värt att nämna är även tidigare bidrag från Lunds Universitet där Aspegren och 

Kahm (2004) undersökt 40 globalfonder med dagliga observationer under en 

tvåårsperiod men kunde inte heller finna några stöd för att de hade timingförmåga. 

 

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats inleder med att gå igenom den statistiska och ekonomiska teori i 

kapitel två som behövs för att skapa modeller som används för att testa för 

timingförmåga vilket behandlas i kapitel tre, där redovisas också vilket datamaterial 

som används. I kapitel fyra redovisas och analyseras resultatet från den empiriska 

undersökningen av 30 Sverigefonder och slutligen ges några förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  
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2 Teori 

 

 

 

 

2.1 Statistiska metoder 

Den grundläggande statistiken som tillämpas i analysen presenteras i detta avsnitt, i 

kapitel tre förklaras mer ingående hur dessa metoder konkret tillämpas. 

 

2.1.1 Regressionsanalys 

För att kunna studera relationen mellan olika variabler används regressionsanalys 

som gör det möjligt att dra slutsatser om hur en oberoende variabel påverkar en 

beroende variabel (Westerlund 2004). 

   Detta resonemang kan illustreras med ett enkelt exempel. Antag att vi har ett 

stickprov med 1000 individer från en population. Låt individernas inkomst betecknas 

med x och deras konsumtion med y. En regressionsmodell kan då sättas upp som 

beskriver relationen mellan inkomst och konsumtion som  

 

yi = β1 + β2xi + еi      (2.1) 

 

Modellen ovan visar att konsumtionen, y,  förklaras av en konstant β1, konsumtionen 

x multiplicerat med koefficienten β2 samt en slumpterm, e, som fångar upp alla 

slumpmässiga avvikelser från detta samband. 
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Figur 2.1 Sambandet mellan konsumtion och inkomst 

 

I figur 2.1 har enskilda observationer plottats ut och en rät linje har anpassats till 

punkterna. Denna linjes ekvation plus slumptermen är regressionsmodellens ekvation 

och av den kan man uttyda att β1 visar var linjen skär y-axeln,  β2 visar linjens lutning 

och slumptermen e är det vertikala avståndet mellan punkten och linjen som visar den 

slumpmässiga avvikelsen. Denna modell ger alltså en skattning av hur förhållandet är 

mellan populationens inkomst och konsumtion.  

 

Regressionsmodellen bygger på sex antaganden som måste vara uppfyllda för att den 

ska ge tillförlitliga resultat (Westerlund 2004): 

 

1. Den beroende variabel y kan skrivas på formen yi = β1 + β2xi + еi  

2. Genomsnittsvärdet av slumptermen ei är lika med noll. 

3. Spridningen, eller variansen, för slumptermen är den samma för alla observationer. 

4. Kovariansen mellan slumptermen för olika observationer är lika med noll. 

5. Variabeln xi får inte vara slumpmässig och antar minst två värden. 

6. Slumptermen ei är normalfördelad.  

 

Om regressionsmodellen inte uppfyller något av dessa antaganden leder det till vissa 

problem som behandlas lite längre fram. 
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2.1.2 OLS estimatorn  

För att estimera de okända parametrarna β1 och β2 och anpassa en linje till 

observationerna används en metod som på engelska benämns Ordinary Least Squares 

(OLS). Metoden estimerar β1 och β2 så att summan av de kvadrerade slumptermerna 

blir så liten som möjligt, detta kommer minimera avståndet från 

observationspunkterna till linjen (se figur 2.1). 

   OLS estimatorn har, under förutsättning att de sex antagandena är uppfyllda, 

minimal varians och är väntevärdesriktig vilket innebär att estimaten i genomsnitt är 

lika med den sanna parameter som skattas.  Dessa egenskaper gör OLS estimatorn till 

den optimala estimatorn (Hill, Griffiths och Judge 2001). 

 

2.1.3 Inferens  

OLS estimaten är endast uppskattningar baserade på ett stickprov från en population 

man vill dra slutsatser kring. Det är därför intressant att ta reda på hur trovärdiga 

uppskattningarna är och hur mycket av resultatet som beror på slumpen. En vanlig 

metod för att utföra statistiska test kallas hypotesprövning och det syftar till att testa 

för hypoteser om populationen. I regressionsmodellen yi = β1 + β2xi + еi är det 

intressant att veta om β2 är lika med noll då det skulle innebära att xi inte har någon 

effekt på yi. För att genomföra detta test formulerar man först sin nollhypotes  

som β2 = 0 och en alternativhypotes som β2 ≠ 0. Under nollhypotesen konstruerar man 

sedan en testvariabel som har en känd statistisk fördelning, om denna testvariabel 

antar ett osannolikt värde förkastar man nollhypotesen till fördel för 

alternativhypotesen. Man specificerar vilket värde som anses vara osannolikt, vanligt 

är att man väljer ett värde som testvariablen inte antar med 95 procents sannolikhet. 

Detta kallas för testets signifikansnivå och innebär samtidigt att man med 5 procents 

sannolikhet förkastar en sann nollhypotes (Westerlund 2004). 

   Ett enkelt sätt att redovisa resultatet från hypotesprövningar är att beräkna p-värdet 

vilket är sannolikheten att testvariabeln ska anta det osannolika värdet som man testar 

för, om detta värde är < 5% kan man således förkasta nollhypotesen.   
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2.1.4 Heteroskedasticitet 

Regressionsmodellen är endast intressant att beakta om den uppfyller de antaganden 

den bygger på. Enligt antagande 3 har slumptermen ei samma varians för samtliga 

observationer, man säger då att ei är homoskedastisk. Om antagandet inte skulle gälla 

så är ei i ställe heteroskedastisk vilket orsakar en del problem. OLS estimatorn 

kommer vid heteroskedasticitet inte längre ha lägsta möjliga varians och därför inte 

vara optimal, dessutom kommer inferens inte längre vara korrekt (Westerlund 2004). 

   Det finns olika metoder för att åtgärda detta problem beroende på vilken 

information man vill få ut av sin regressionsanalys. För att kunna utföra korrekt 

inferns finns det alternativa estimatorer som beräknar den korrekta variansen, 

nackdelen med dessa är att estimaten inte blir de optimala. En sådan estimator är 

Whites estimator (Westerlund 2004). 

 

2.1.5 Autokorrelation  

Ett annat problem som kan uppstå i regressionsmodellen är att antagande 4 inte gäller 

vilket innebär att det finns en kovarians mellan observationerna, de beror alltså av 

varandra. Fenomenet kallas för autokorrelation och de ger upphov till liknande 

problem med estimaten samt varians som i fallet med heteroskedasticitet.  

   Med Newey-Wests estimator kan man korrigera för autokorrelation och få fram 

korrekt varians och genomföra inferens. Newey-Wests estimator är lik Whites 

estimator och en fördel är att den även korrigerar för heteroskedasticitet  (Westerlund 

2004). 
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2.2 Portföljvalsteori  

 

 

 

2.2.1 CAPM  

Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en modell om relationen mellan risk och 

förväntad avkastning som används för att prissätta riskbärande tillgångar. Modellen 

bygger på några antaganden som först är värda att nämna. 

 

• Investerare väljer portfölj där risk mätt som avkastningarnas varians 

minimeras givet en viss nivå på den förväntade avkastningen. Dessa benämns 

effektiva portföljer.  

• Samtliga investerare gör samma bedömning om enskilda tillgångars 

förväntade avkastning och risk. 

• Inga restriktioner i form av skatter, transaktionskostnader, eller juridiska 

hinder för blankning existerar.  

• En riskfri räntebärande tillgång existerar. 

 

Under dessa antaganden får marknadsportföljen, som är en sammanvägning av 

samtliga investerares portföljer, högst förväntad avkastning i förhållande till risken. 

Detta medför att samtliga investerare väljer, beroende på sin grad av riskaversion, en 

portfölj som består av den riskfria tillgången och marknadsportföljen (Haugen 2001). 
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Figur 2.2 Den effektiva fronten och marknadsportföljen. 

 

Figur 2.2 sammanfattar dessa grundläggande tankegångar, E(r) betecknar den 

förväntade avkastningen och σ(r) betecknar risk. Den effektiva fronten sammanbinder 

samtliga portföljer som är effektiva enligt antagandet ovan och M markerar 

marknadsportföljen. Genom att välja en kombination av marknadsportföljen och den 

riskfria räntan (rf) längs kapitalmarknadslinjen får man minimal risk givet en viss 

önskad avkastning.  

   Enskilda tillgångars risk i CAPM ses som riskbidraget tillgången ger till 

marknadsportföljens totala risk (Bodie och Merton 2000). Detta riskbidrag mäts av  

kovariansen för tillgångens avkastning med marknadsportföljens, när riskbidraget 

sätts i relation till marknadsportföljens totala risk erhålles betavärdet som är det 

slutgiltiga riskmåttet som används i modellen (Haugen 2001). 

 

βp = Cov(Rp, Rm)       (2.2) 
σ2(Rm) 

 

Ekvation 2.2 visar betavärdet för tillgången p där Cov(Rp, Rm)  betecknar 

avkastningarnas kovarians och σ2 variansen.  
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Per definition blir betavärdet för marknadsportföljen 1, detta framgår även av 

ekvation 2.2 då Cov(Rm, Rm) = σ
2(Rm). En tillgång med ett betavärde >1 har således 

högre risk än marknadsportföljen medan en tillgång med beta <1 har lägre risk. Då 

beräkningarna baseras på avkastningar visar betavärdet hur känslig tillgångens 

avkastningar är för marknadsportföljens rörelser. Följaktligen, en tillgång med beta 

1.2 förväntas gå upp 1.2 procent då marknadsportföljen går upp 1 procent och således 

förväntas den gå ner 1.2 procent då marknadsportföljen faller med 1 procent.  

   I CAPM antas förväntad avkastning förklaras endast av tillgångens betavärde, 

därför finns det ett positivt linjärt samband mellan en tillgångs risk och förväntad 

avkastning, vilket då kan ses som den ersättning eller premie som investerare kräver 

för att investera i tillgången (Haugen 2001). Matematisk ges denna relation av 

följande formel: 

 

E(Rp) – Rf  = βp[E(Rm) - Rf)]    (2.3) 

 

Där vänsterledet visar tillgång p:s riskpremie vilket är den förväntade avkastning 

minus den riskfria räntan och högerledet visar marknadsportföljens riskpremie 

multiplicerat med tillgång p:s betavärde. Av ekvation 2.3 framgår det att den 

förväntade avkastningen växer med betavärdet.  
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3 Metod 

 

 

 

3.1 Modeller 

 

3.1.1 Henrikson och Merton 

Henrikson och Merton (1981) använder antagandet att tillgångar prissätts enligt 

CAPM som utgångspunkt i sin modell för timingförmåga. Vidare antar de att 

fondförvaltare använder två risknivåer i sina portföljer som beror på deras prognoser. 

Om de prognostiserar att aktiemarknaden kommer att generera högre avkastning än 

den riskfria räntan används en hög risknivå och en lägre risknivå används i motsatta 

fall. Henrikson och Mertons modell specificeras som regressionen av  

 

Rp(t) - Rf(t) = αp + βRm(t) + γpmax[0, Rf(t) – Rm(t)]    (3.1) 

 

I ekvation 3.1 betecknar Rf(t) avkastningen på den riskfria tillgången vid tidpunkten t 

och Rp(t) är avkastningen på den enskilda portföljen vid tidpunkten t. Merton (1981) 

visade att avkastningen på en portfölj som använder denna timingstrategi är identiskt 

med värdet på en säljoption med marknadsportföljen som underliggande tillgång. Om 

lösenpriset på denna option är lika med avkastningen på den riskfria tillgången blir 

avkastning för optionen max[0, Rf(t) – Rm(t)]. Detta något komplicerade resonemang 

mynnar ut i att en fondförvaltare antas ha timingförmåga om värdet på den fiktiva 

optionen ger ett signifikant bidrag till fondens avkastningar. Hypotetsprövningen här 

består i att ta reda på om estimatet av γp är skild från noll när man tillämpar OLS 

regression på modellen. Om estimatet är positivt och signifikant skild från noll har 

fonden timingförmåga. 
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3.1.2 Treynor och Mazuy 

Treynor och Mazuy (1966) är en tidig modell för timingförmåga och även den utgår 

från CAPM modellen. Deras modell är följande regressionsmodell 

 

Rp(t) - Rf(t) = αp + βRm(t) + γpR
2m(t)    (3.2) 

 

I denna regression påvisas timingförmåga om koefficienten γ till den kvadratiska 

termen är signifikant skild från noll. Övriga beteckningar är samma som i Henrikson 

och Mertons modell. 

   Denna modell är ganska så enkelt formulerad. Om en fondförvaltare ökar 

betavärdet på sin portfölj innan en uppgång och sänker det innan en nedgång så 

kommer portföljens avkastningskurva bli konvex.  

 

 

Figur 3.1 Marknadsavkastning och avkastning för fond med timingförmåga enligt Treynor och Mazuy 

modellen. .  
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3.2 Datamaterial 

 

 

3.2.1 Fonddata 

I analysen studeras 30  Sverigefonder. Valet att använda Sverigefonder beror på ett 

antagande om att svenska fondförvaltare bör ha bäst information om den svenska 

aktiemarknaden och sålunda bästa möjligheter att kunna göra korrekta prognoser. 

Med Sverigefond menas samtliga fonder vars innehav består av svenska aktier 

noterade på Stockholmsbörsen, någon åtskillnad av fonder vars placeringsmöjligheter 

begränsas i dess fondbestämmelser har inte gjorts så länge det är svenska aktier de 

investerar i.    

 

Datamaterialet är hämtat från Citygate NAVCenter som sköter Fondbolagens 

Förenings system för fonddata. Materialet innefattar dagliga net asset values (NAV) 

per andel uttryckt i svenska kronor. NAV är fondens samtliga tillgångar minus 

skulder dividerat på antalet andelar som finns i fonden, det benämns vanligtvis som 

andelsvärde eller andelskurs och beräknas på dagsbasis. För varje fond har en 

avkastningsserie beräknats på följande sätt: 

 

 

   
där NAVp, t betecknar andelskursen för fond p vid tidpunkten t och NAVp, t-1 

betecknar fondens andelskurs föregående period. För varje fond har sammanlagt fyra 

avkastningsserier beräknats; dagliga avkastningar, månadsavkastningar, sedan för att 

fånga de mer volativa perioderna har både dags och månadsserierna sorterats efter 

absolutbeloppet för indexet och den övre halvan bildar två nya serier. De två 

sistnämnda serierna bygger på ett antagande att det är lättare att prognostisera 

perioder med mer kraftiga kursrörelser.  

Avkastningsserierna täcker en sexårsperiod med början den första januari 1999 och 

avslutas den 31 december 2004. Perioden innehåller både kraftiga nedgångar och 
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uppgångar och har därför gett möjligheter för fonder att utmärka sig om de har haft 

timingförmåga. 
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Figur 3.2 Affärsvärldens generalindex utveckling under undersökningsperioden. 

 

 

3.2.1.1 Felkällor  

Dataserien som Fondbolagens Förening tillhandahåller bygger på att fondförvaltarna 

förser föreningen med de dagliga andelskurserna. Denna inrapportering är helt 

frivillig vilket medför att för vissa fonder saknas enstaka dagars noteringar, det kan 

röra sig om mellan fem till tio observationer i serier på nästan 1500 observationer och 

bör därför inte orsaka någon större snedvridande effekt. För andra fonder var 

bortfallet desto större, dessa kunde därför inte inkluderas i studien, således blir 

fondurvalet, som var tänkt att inkludera samtliga Sverigefonder under 

undersökningsperioden,  påverkat av denna brist i datamaterialet.  

 

Urvalet innehåller bara fonder som existerar vid slutet av perioden vilket kan medföra 

att fonder som existerade i början av perioden men upphörde under 

undersökningsperioden på grund av dåligt resultat exkluderas från analysen. Detta 

problem benämns survivalship bias och kan snedvrida resultatet då endast de 

framgångsrika fonderna är inkluderade. Men då tidsperioden endast är sex år lång bör 

detta inte vara något större problem i undersökningen.  
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3.2.2 Index 

Resultatet man får i fondutvärderingar kan skilja sig åt beroende på vilket 

jämförelseindex som väljs i undersökningen (Grinblatt och Titman 1994). Problemet 

är dock svårt att helt åtgärda, men ett index som speglar fondernas innehav och 

innefattar hela börsen bör göra jämförelserna mer rättvisa. Som jämförelseindex har 

affärsvärldens generalindex (AFGX) använts.  

   Det är ett brett index som är frekvent använt vid jämförelser med svenska 

aktiefonder. Indexet, som är viktat efter de noterade företagens börsvärde, mäter den 

genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Indexserien som används i 

analysen är hämtad från affärsvärldens hemsida och är uttryckt på dagsbasis.  

För hela undersökningsperioden har fyra serier med avkastningar beräknats med 

formel 3.3 på samma sätt som för fonddatan. 

 

 

3.2.3 Riskfri tillgång 

För att estimera den riskfria räntan används 30 dagars svenska stadsskuldsväxlar  

(SSVX) där den historisk data kommer från Riksbanken. Räntan för dessa 

stadsskuldsväxlar är uttryckta på årsbasis och har därför räknats om till både 

dagsbasis samt månadsbasis för att matcha avkastningsserierna.  
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4 Resultat 

 

 

 

 

Resultatet av den empiriska undersökningen presenteras i detta avsnitt. I analysen 

testas det för timingförmåga med både Treynor och Mazuys samt  Henrikson och 

Mertons modell med dagsavkastningar och månadsavkasningar. För att se om 

fondförvaltare kan korrekt prognostisera perioder med kraftiga rörelser bättre än 

andra perioder har urvalet även sorterats efter storleken på absolutbeloppet av 

jämförelseindexets avkastningar och delats på hälften där den övre halvan analyseras 

både på dags och månadsdata. Denna halva är tänkt att representera volativa perioder. 

På samtliga avkastningsserier används både Treynor och Mazuys och Henrikson och 

Mertons modell. Breen, Jagannathan och Ofer (1986) visade att en korrektion för 

heteroskedasticiet påtagligt förändrar resultatet dessa timingmodeller genererar. För 

att korrigera för heteroskedasticitet och även autokorrelation används därför Newey-

Wests estimator i samtliga regressioner som möjliggör korrekt inferens. 

Regressionerna är gjorda med hjälp av datorprogrammet Eviews. 

 

  I resultatet är det endast de fonder som kan uppvisa ett positivt estimat av γ från 

timingmodellerna som är signifikant på 5 procents nivån som har timingförmåga 

enligt definitionen men även negativa estimat och estimat som inte är signifikanta har 

tagits med i redovisningen för att ge en bild av fördelning dem i mellan.   

 

 

 

 



 - 21 - 

4.1 Dagsavkastningar 

 

 

 4.1.1 Treynor och Mazuy 

 

 Dagsavkastningar Halva urvalet sorterat efter |Rm,t| 
      
Positivt γ estimat  6   7  
Signifikant positivt γ estimat  0   0  
Negativt γ estimat  24   23  
Signifikant negativt γ estimat  4   4  
 

Inte någon av fonderna som testades med dagsavkastningsdatan kunde uppvisa 

positiv signifikant timingförmåga däremot hade fyra fonder den mindre tilltalande 

egenskapen signifikant negativ timingförmåga. Av de fyra fonder med signifikant 

negativ timing i de två urvalen var det samma fonder i båda fallen. Den volativa 

serien uppvisar nästan identiska resultat.  

 

 

4.1.2 Henrikson och Merton 

 

 Dagsavkastningar Halva urvalet sorterat efter |Rm,t| 
      
Positivt γ estimat  2   4  
Signifikant positivt γ estimat  0   0  
Negativt γ estimat  28   26  
Signifikant negativt γ estimat  5   6  
 

Inte heller med denna modell kan det påvisas att någon fond har signifikant positiv 

timingförmåga. Även här finns det en stark överrensstämmelse mellan de två urvalen, 

fyra av de fem fonderna med signifikant negativt timing i det hela urvalet återfinns i 

den volativa serien. I båda modellerna är de negativa estimaten numerärt klart större 

än de positiva.  
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4.2 Månadsavkastningar 

 

 

4.2.1 Treynor och Mazuy 

 

 

 Månadsavkastningar Halva urvalet sorterat efter |Rm,t| 
      
Positivt γ estimat  17   17  
Signifikant positivt γ estimat  6   9  
Negativt γ estimat  13   13  
Signifikant negativt γ estimat  5   7  
 

Beräkningarna på månadsavkastningar skiljer sig markant från dagsavkastningarna. 

Fördelningen mellan positiva och negativa estimat är relativt jämn och det gäller även 

bland de mer intressanta signifikanta estimaten. Samtliga positiva och negativa 

signifikanta estimat från månadsavkastningsserien återfinns i det halverade urvalet, 

skillnaden är att det halverade urvalet får fram fler signifikanta estimat. Denna 

volativa serie ger 30 procent av fonderna timingförmåga vilket är den högsta siffran i 

hela undersökningen. 

 

 

4.2.2 Henrikson och Merton 

 

 Månadsavkastningar Halva urvalet sorterat efter |Rm,t| 
      
Positivt γ estimat  17   16  
Signifikant positivt γ estimat  0   2  
Negativt γ estimat  13   14  
Signifikant negativt γ estimat  1   5  
 

Med Henrikson och Mertons modell blir resultatet en aning avvikande. När det gäller 

fördelningen mellan positiva och negativa estimat ger modellerna nästan identiska 

resultat men när de signifikanta estimaten jämförs är de färre och övervägande 
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negativa med denna modell. Henrikson och Mertons modell har genomgående 

uppvisat ytterst få positivt signifikanta estimat. Även i denna modell uppvisar de 

volativa perioderna som finns i det halverade urvalet fler signifikanta estimat.  

 

Resultat från de olika dataserierna och modellerna åskådliggörs i en tabell.  

 

Fond Dagliga obs Dagliga obs * Månatlig obs Måntliga obs*  

 TM** HM*** TM HM TM HM TM HM 

Aktieansvarsverige + - + - - - - - 

Alfred Berg Sverige - - - - + + + - 

Banco Etisk Sverige - - - - + + + + 

Banco human fond - - - - + + + + 

Banco samaritfond - - - - + + + + 

Nordea Sweden - - - - + + - + 

Banco småbolag - - - - - + - + 

Banco Ideel Miljö - - - - + + + + 

Didner&Gerge + + - - - + - - 

ODIN Sverige - - - - - - - - 

Banco Svensk miljö - - - - - + - - 

Carlson småbolag - - - - + + + + 

Carlson Sweden - - - - - - - - 

Folksam Sverige + + + + - - - - 

HQ Strategifond - - - - - - - - 

Carlson Sverige - - - - + + + + 

HQ Sverige - - - - - - - - 

Kaupthing småbolag - - - - + + + + 
Länsförsäkringar 
Mega + - + - + + + - 

Nordea Sweden - - - - + + + + 

Nordea Sverigefonden - - + - + - + - 

Robour Sverige - - - - + + + + 

SEB Etisk Sverige - - - - + + + + 

SHB Bofond + - + + - - - - 

Skandia Cancerfonden - - - - - - + + 

SEB Sverige 
Småbolag - - - - - - - - 

SHB Radiohjälpen + - + + + - + - 

Skandia Världsnatur - - - - + - + + 
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SHB Småbolagsfond - - - - - - - - 

Skandia aktiefond - - - - + + + + 

SHB Reavinstfond + - + + - - - - 
Tabell 4.1 Resultet från de 30 Sverigefonderna. Estimatens tecken redovisas i tabellen där fetstil 
indikerar att estimatet är signifikant. 
* dataserier där den volativa halvan av urvalet används.  
** Treynor och Mazuys modell 
*** Henrikson och Mertons modell  

 

Ur tabell 4.1 ser man att estimaten skiljer sig beroende på vilken tidshorisont man 

använder, i vissa fall kan fonderna uppvisa signifikant negativ timingförmåga med 

dagsdata men signifikant positiv timingförmåga med månadsdatan. Samma skillnad 

uppstår mellan de båda modellerna. Endast två fonder, Carlson småbolag och Skandia 

aktiefond, har signifikant timingförmåga med båda modellerna i samma dataserie.  

 

4.3 Analys 

Resultatet från den empiriska undersökningen innehåller en del överraskningar som 

förtjänar uppmärksamhet. För det första är det förvånande att test utförda på dagliga 

observationer ger så pass få signifikanta estimat i förhållande till testen på 

månadsobservationerna. Detta resultat är tvärtemot vad Bollen och Busse (2001) kom 

fram till. Ett annat kanske smått förvånande fenomen är att  många fonder uppvisar 

signifikant negativ timingförmåga. Att fonder uppvisar negativ timingförmåga är 

något som förekommer i tidigare forskning och kan delvis förklaras. De volativa 

perioderna som här representeras av halva urvalet sorterat efter indexavkastningens 

absolutbelopp ger en viss skillnad på månadsbasis där den ger fler signifikanta 

estimat. Dessa mer volativa månader kan tänkas vara rapportperioder eller andra tider 

med kraftiga svängningar på marknaden, men någon kraftig övervikt av just positiva 

signifikanta estimat kan inte urskönjas från resultatet.  

 

Skillnaden mellan data på dagsbasis och månadsbasis kan förklaras av att Svenska 

fonder relativt sällan väljer att vikta om sina portföljer. Goetzmann, Ingersoll och 

Ivkovic (2000) resultat, att fondförvaltare kan vikta om sina portföljer på dagsbasis, 

stämmer inte överens med hur svenska förvaltare i själva verket agerar. Ett sätt att 
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mäta hur aktiv en fond är med sina placeringar är att tittat på dess 

omsättningshastighet. Enligt Fondbolagens Förening ska detta nyckeltal beräknas 

som det minsta av den totala köpesumman eller försäljningssumman i förhållande till 

fondförmögenheten under perioden. Av måttet kan man läsa ut hur många gånger 

portföljen har omsatts under ett år. Om en portfölj har omsättningshastigheten 100 

procent, innebär det att portföljen har omsatts en gång under perioden. 

Omsättningshastighet är ett mått som Fondbolagens Förening har med i sina riktlinjer 

för nyckeltalsredovisning för svenska fonder, men någon aktuell och historisk 

sammanställning för de 30 Sverigefonder som denna analys bygger på saknas. Jonas 

Lindmark på Morningstar har tittat på årsredovisningar för 384 svenska aktiefonder 

och sammanställt omsättningshastigheten för 2004. Resultatet av den undersökningen 

är att den genomsnittliga omsättningshastigheten endast är 96 procent vilket innebär 

att fonderna i genomsnitt inte omsätter hela portföljen under ett år. För 2003 var 

siffran 86 procent. Detta urval är brett och inkluderar en mängd olika 

svenskförvaltade aktiefonder, men om man antar att Sverigefonder inte avviker 

nämnvärt från detta genomsnitt så innebär det att förvaltarna för dessa fonder inte 

viktar om fonderna på dagsbasis i någon större utsträckning och det förklarar 

resultaten från dagsdatan.  

 

   Att fonder uppvisar negativ timingförmåga kan naturligtvis förklaras av att 

fondförvaltare konsekvent missbedömer det framtida marknadsläget, men när det är 

så pass stor andel som uppvisar denna egenskap så förtjänar det lite mer 

uppmärksamhet. En akademisk förklaring till fenomenet är kassaflödeshypotesen. 

Hypotesen förklarar negativ timingförmåga med att investerare ökar sina insättningar 

i fonder då marknaden går uppåt vilket leder till fonderna får en större andel likvida 

medel som sänker portföljens betavärde. Lägre betavärde vid uppgång ger då 

resultatet negativ timing enligt modellerna som har används här. Warther (1995) kom 

fram till att det existerar ett starkt samband mellan inflödet av likvida medel i en fond 

och fondens vikt mot likvida medel. Ferson och Warther (1996) visar att det finns ett 

negativt samband mellan fondernas betavärde och inflöde av likvida medel.  
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Edelen (1999) visar också att fonders kassaflöden på månadsbasis förklarar den 

negativa timingförmågan i tidigare studier. 

 Någon månadsdata över nettoinsättningar i fonderna som studeras i denna 

undersökning finns inte tillgänglig under undersökningsperioden. Men det kan vara 

intressant att se den generella utveckling för aktiefonder under perioden. 

 

År  AFGX Nettoinsättningar 
1999  +61%  +92,3% 

2000  -12,7%  +153,2% 

2001  -15,3%  -78,5% 

2002  -36,2%  +17,3% 

2003  +25,2%  +68,9% 

2004  +16,3%  -32,8% 

2005  +31,8%  +48,2% 
Tabell 4.2 Index utveckling och förändringar i nettoinsättningar i svenska aktiefonder 1999-2005, 
källa: Fondbolagens Förening. 

 

I tabell 4.2 jämförs utveckling i indexet AFGX mot förändringen i nettoinsättningar 

från tidigare år till svenska aktiefonder som då inkluderar rena Sverigefonder. 

Jämförelsen hade blivit mer korrekt om data fanns för endast Sverigefonderna, men 

om man även här antar att Sverigefonder inte särskiljer sig nämnvärt från övriga 

aktiefonder så kan det ge en överblick över hur insättningarna ökar med en viss 

fördröjning under år då markanden går upp.  

 

 

4.4 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Resultatet från studien är nedslående och några stöd för att svenska fondförvaltare 

som grupp skulle kunna korrekt prognostisera marknaden ger den inte. Som mest är 

det 30 procent som har timingförmåga vilket är en klar minoritet och det uppnås 

endast i ett fall. Det är även svårt att hävda att enskilda fonder besitter denna förmåga 

då det är beroende på vilken modell och tidshorisont på datan man använder, flera 

fonder har timingförmåga i den ena modellen med en viss tidsperiod men inte den 
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andra och vice versa. Denna divergens gör de använda modellerna mindre trovärdig 

och man kan med rätta fråga sig om de verkligen lyckas mäta timingförmåga.  

  Månadsavkastningarna gav fler signifikanta estimat än dagsavkastningarna, det 

framgick än mer tydligt vid den mer volativa delen av urvalet, så valet av tidsperiod 

har en påtaglig inverkan på resultatet. För svenska fonder är månadsdata mer lämpligt 

att använda än dagsdata. Om man ser till de volativa perioderna så uppvisar inte 

heller de en övervägande andel fonder med timingförmåga, ofta ger de liknande 

resultat som det kompletta urvalet men fler fonder blev statistiska signifikanta.  

 

Av analysen framgår det att modellerna ger upphov till en del udda resultat som 

delvis kan förklaras. Ett av det grundläggande problem är att modellerna inte lyckas 

fånga fondförvaltarnas valda betanivå då exempelvis förändringar i portföljens 

kassaflöden påverkar betavärdet. För att bättre kunna besvara frågan hur vida 

fondförvaltare har timingförmåga bör andra modeller användas som bättre klarar av 

att uppskatta ett korrekt betavärde. Jiang, Yao och Yu (2004) föreslår en alternativ 

innehavsbaserad modell där portföljens riktiga betavärde räknas ut och sätts i en 

regressionsmodell för timingförmåga. I deras egna empiriska analys med denna 

innehavsbaserade modell finner de starka bevis för timingförmåga, det skulle därför 

vara intressant att se hur resultatet av denna modell på Sverigefonder.  

   En nackdel med modellen är att den kräver detaljerad information om fondernas 

innehav vid varje observation för att kunna beräkna portföljens betavärde. Denna 

information finns inte tillgänglig på dagsbasis och det är tveksamt om man ens kan 

finna den på kvartalsbasis för ett större urval fonder. Kan man dock få tag på denna 

information så kan nog denna modell ge ett bättre svar på hur vida fondförvaltare har 

timingförmåga eller inte.  
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