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Sammanfattning 
 
Titel 
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Seminariedatum 
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Författare 
Christoffer Engdahl 
 
Handledare 
Hans Byström 
 
Nyckelord 
Överreaktion, Behavioral Finance, Contrarian Strategies, 
Marknadseffektivitet, Anomalier 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om den överreaktion som 
identifieras i DeBondt och Thalers studie ”Does the Stock Market 

Overreact?” består och således även om en handelsstrategi baserad på 
dessa resultat skulle skapa överavkastning. 
 
Metod 
Undersökningen har genomförts genom att studera de aktier som 
under en historisk formationsperiod på ett år, har haft den svagaste 
respektive kraftigaste prisutvecklingen. Materialet som undersöks är 
aktier listade på amerikanska S&P500 och studieperioden löper över 
tre till fem överlappande år under den senaste tjugoårsperioden. 
 
Resultat 
Min undersökning pekar på att den överreaktion som föreslås av 
DeBondt & Thaler fortfarande till viss del består och då framför allt 
för de aktier som varit tidigare vinnare.  
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Abstract 
 
Title 
Stock Market Overreaction – Myth or Fact? 
 
Seminar date 
08 June 2006 
 
Curse  
NEK 691 – Bachelors thesis (15 ETCS) 
 

Author 
Christoffer Engdahl 
 
Advisor 
Hans Byström 
 
Key Words 
Overreaction, Behavioral Finance, Contrarian Strategies, Market 
Efficiency, Anomalies 
 
Purpose 
The purpose of this paper is to assess whether the overreaction found 
in ”Does the Stock Market Overreact?” by DeBondt and Thaler still 
persists today, and by equivalence test if a trading strategy based 
upon these assumptions would generate abnormal returns. 
 
Method 
The research has been carried out by studies of the stocks that for a 
prior period of one year has over or underperformed their 
benchmark. The stocks used in my study are all part of S&P500 index, 
and the period of study runs from three to five overlapping years 
over the last twenty years. 
 
Results 
My tests indicate that the type of overreaction proposed by DeBondt 
& Thaler still is present, at least considering the stocks that during the 
formation period were winners. 
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Inledande citat 
 
 

”A postulate of sound investing is that an investor does not pay more 

for an asset than its worth. This statement may seem logical and 

obvious, but it is forgotten and rediscovered at some time in every 

generation and in every market.” 1 

-Aswath Damodoran 

 

 

 “...investment may be likened to those newspaper competitions in 

which the competitors have to pick out the six prettiest faces from a 

hundred photographs, the prize being awarded to the competitor whose 

choice most nearly corresponds to the average preferences of the 

competitors as a whole; so that each competitor whose choice most 

nearly corresponds to the average preferences of the competitors as a 

whole: so that each competitor has to pick, not those face which he 

himself finds prettiest, but those which he thinks likeliest to catch the 

fancy of the other competitors, all of whom are looking at the problem 

from the same point of view. It is not a case of choosing those which, to 

the best of one’s judgement, are really the prettiest, nor even those 

which average opinion genuinely thinks the prettiest. We have reached 

the third degree where we devote our intelligences to anticipating what 

average opinion expects the average opinion to be. And there are some, 

I believe, who practise the fourth, fifth and higher degrees.” 2 

– John M. Keynes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Sid 1, Aswath Damodoran (2002) ”Investment Valuation”  
2 Sid.156, John M. Keynes (1936) “The General theory of Employment Interest and Money”. 
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1. Inledning 
 

 

Inledningsvis sammanfattar jag lite bakgrund, historia, forskning och egna 

tankar kring det valda ämnet, för att närmast därefter gå in på bakgrunden 

till min mer specifika frågeställning. Sedan följer syfte, gjorda avgränsningar 

samt ämnad målgrupp för studien presenteras. Kapitlet avslutas med en kort 

översikt av uppsatsens vidare disposition.  
 

 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Individers förhållningssätt till investeringar, avkastning och risk är ämnen 
som ideligen diskuteras i den ekonomiska debatten. Klassisk teori på 
området gör gällande att individer är fullständigt rationella, riskovilliga och 
maximerar avkastningen i relation till den tagna risken. Man kan till en 
början fråga sig huruvida fullständigt rationella investerare egentligen 
existerar eftersom en fullständigt rationell och riskovillig investerare 
kommer använda all tillgänglig information, samt känner till hur man tolkar 
den på ett korrekt sätt för att sedan maximera sin egen nytta enligt Bayes 
regel.3 Att hävda att varje investerare har kompletta varians-
kovariansmatriser i huvudet vid placering sina tillgångar, samt alltid gör en 
korrekt tolkning av den information han får, kan givetvis vid en första 
anblick självfallet kännas en smula långsökt. Om man lyssnar på sin inre 
intuition, misstänker man kanske snarare att människors beteende, 
åtminstone delvis, kännetecknas av mer begränsad rationalitet. 

Begränsad rationalitet och mänsklighetens fel och brister gör sig 
självfallet även påmind i studier av mänskligt beteende. Publicerandet av 
Daniel Kahneman och Amos Tverskys studie ”Prospect Theory: An Analysis of 

Decision under Risk” i Ecometrica 1979, vände upp och ner på mycket av den 
tolkning man tidigare gjort inom den klassiska teorin för hur markandens 
aktörer förhåller sig till risk.4 I en rad artiklar bekräftade Kahneman och 
Tversky tidigare misstankar om begränsad rationalitet bland individer och 
pekade istället på att man ofta istället använder sig av anchoring eller framing 
dvs. en typ av mentala ramar för att utvärdera sitt risktagande. I vissa 
situationer, då främst i en situation av förlust, identifierades även ett mer 
risksökande beteende hos individer som i övrigt är riskovilliga, snarare än 
att individerna ständigt skyr risker som inte motsvaras av en proportionell 
kompensation.5 

                                                 
3 se mitt resonemang om rationella invrider i avsnitt 2.1 
4 se avsnitt 2.1 
5 Kahneman, D, Tversky, A (1979) “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”  
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”…analysis suggests that a person who has not made up 

with his losses is likely to accept gambles that would 

have been unacceptable to him otherwise.“
6
 

- Daniel Kahneman & Amos Tversky  

 
I en tidigare studie av ovan nämnda psykologer påvisade man även att 
individer ofta använder sig av heuristiskt beteende eller tumregler för att 
beräkna sannolikheten att olika utfall inträffar när informationsunderlaget 
för ett sådant beslut är komplicerat eller svåröverskådligt.7 En illustration av 
detta fenomen, kan tänkas vara en situation där man vill ha reda på 
morgondagens väder. Man blickar först mot skyn för att konstatera dagens 
väder, ett snabbt konstaterande ger att det troligen blir liknande väder 
imorgon också. Ytterligare en framställning av samma tankemönster kan 
vara en situation där man köper Ericssonaktier på beslutsunderlaget att den 
har gjort en 15 procentig prisökning under de senaste sex månaderna, och att 
trenden förmodligen håller i sig. Den här typen av tänkande får givetvis, likt 
mitt konstruerade exempel ovan, implikationer för investerare om den skulle 
tillämpas vid analys av kapitalplaceringar. Detta eftersom den inte bygger på 
sannolikhet eller möjliga utfall, utan handlar om att extrapolera ett rådande 
förhållanden in i framtiden. Fenomenet har numera blivit ett begrepp inom 
den behavioristiska läran och kallas Adaptive Expectations Hypothesis eller kort 
och gott AEH.8 

Men, har det egentligen någon betydelse, behöver en investerare vara 
fullständigt rationell, eller räcker kanske enklare tumregler för att 
upprätthålla en korrekt prissatt och effektiv marknad? Är det kanske rent av 
så att den individuella investerarens roll är av marginell betydelse och det 
räcker det att det finns arbitragörer som eliminerar alla felprissättningar. 
Enligt den neoklassiska Chicago-skolan,9 är det just såhär effektiviteten 
upprätthålls på en marknad. Så fort prisavvikelser uppstår, kommer 
professionella arbitragörer, likt hajar på jakt efter föda, ögonblickligen 
eliminera alla former av avvikelser och driva tillbaka priset till sitt korrekta 
värde.  

Så icke-rationella placerare även kallade noise traders10 gör felaktiga 
bedömningar, eller följer en viss trend och välinformerade investerare, i form 
av professionella arbitragörer upprätthåller någon slags ordning och jämvikt 
på marknaden. Men räcker detta, och är arbitrage egentligen helt riskfritt?  
Det finns i varje fall, ett antal berömda fall där man har tydliga bevis för att 
arbitrage inte nödvändigtvis alltid behöver vara helt riskfritt. Ett av de mest 
kända exemplen över begränsat arbitrage på aktiemarknaden är fallet Royal 
Dutch Petroleum och Shell Transport & Trading plc.11 som under årtionden 
bryter lagen om ett pris (the law of one price eller LOOP).12   

År 1907, samgår Nederländska Royal Dutch och Brittiska Shell Transport 
i en allians där moderföretagen bestämmer sig för att bedriva sin operativa 
verksamhet tillsammans och dela sin vinst 60:40. Detta betyder att aktierna i 

                                                 
6 Sid 287, Kahneman, D, Tversky, A (1979) “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk” 
7 Kahneman, D, Tversky, A (1974) “Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases” 
8 Se bl.a. Shleifer, A. (2000) ”Inefficient Markets: An Introduction to Behavioural Finance” 
9 Syftar på den riktning inom den ekonomiska teorin som utgår från att kapitalmarknaden är effektiv. 
10 Shleifer, A. (2000) ”Inefficient Markets: An Introduction to Behavioural Finance” 
11 Froot K. A. & Deborah E. M. (1999) ”How are stock prices affected by the location of trade?” 
12 För en förklaring av LOOP se exempelvis s.335 Nicholson, W. (2005) ”Microeconomic Theory – Basic 
principles and extensions” 
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båda företagen är knutna till kontroll över exakt samma tillgångar och 
kassaflöden. Den övervägande skillnaden är att aktierna handlas på olika 
marknadsplatser, Royal Dutch handlas framför allt i Nederländerna och 
USA, medan Shell Transport är det papper som handlas i Storbritannien. 
Priset på Royal Dutch borde till följd av samgåendet därmed alltid handlas 
en nivå där det totala marknadsvärdet förhåller sig 1,5 gånger större Shell 
Transport. Under åren 1980-1995 fluktuerar Royal Dutch upp och ner mellan 
en rabatt på 30 % till ett prispremium på 10 % jämfört med à par priset där 
bolagen är värderade 60:40. De tränade ögat ser direkt en uppenbar 
arbitragemöjlighet i att gå kort i Shell Transport och köpa Royal Dutch. Men 
likt det gamla och något slitna uttrycket ”there is no such thing as a free lunch!”, 
förhåller sig även en sådan initialt gynnsam situation, som en aningen 
riskabel placering när den beskådas såhär i efterhand. Om man exempelvis 
skulle genomföra ovanstående transaktion i mitten av 1983, när rabatten 
ungefär ligger på 10 %, skulle man initialt få uppleva en negativ avkastning 
eftersom rabatten de följande månaderna ökar till ca 25 %. Det tar ungefär 
två år innan aktierna handlas à par nästa gång, vilket nog ändå gör att 
många investerare genast skulle ha likviderat sin position vid den initiala 
nedgången. Detta eftersom man förmodligen även skulle behövt gå in med 
mer kapital för sin säkerhetsdeposition.13 Som professionell investerare bär 
man även alltid risken att positionen behöver likvideras på grund av att 
ägaren till de tillgångar man förvaltar drar sig ur, vilket inte är helt otänkbart 
vid eventuell negativ avkastning.14 Tid är också en viktig aspekt av 
problemet, för även om man skulle lyckas genomföra affären på botten och 
sälja på toppen, så diskuterar vi en avkastning på ca 40 % på drygt fem år 
dvs. ca 7 % årlig avkastning. Jämför man detta med en placering i en 
stadsobligation eller ett annat förhållandevis säkert instrument under den 
valda tidsperioden, blir värdet av arbitraget i det närmste försumbart.15  

Som ovanstående avsnitt försöker belysa ser det inte ut som att arbitrage 
är vare sig risk eller problemfritt i alla lägen. Tar man hänsyn till mina 
tidigare resonemang om människors begränsade rationalitet, prisavvikelser, 
samt att arbitragörer inte alltid kan utjämna priser, frågar man sig direkt om 
aktiemarknaden egentligen är effektiv. Studier, tankar och frågeställningar 
av denhär typen, fick under 1980-talet samlingsnamnet Behavioral Finance. 
Denna skola inom den finansiella teorin kan ses som ett alternativ till 
Effektiva Marknads Hypotesen (EMH) och rådande värderingsmodeller, men är 
inte så mycket frågan om en enhetlig teori, utan handlar snarare om att man 
genom studier av avvikelser ställer olika frågor och pekar på olika fenomen 
som inte direkt går att förklara med vedertagen klassisk eller neoklassisk 
teori. 

Några av de mer uppmärksammade fenomen, inom Behavioral Finance 
är; överreaktion, momentumeffekt, avvikelser och anomalier av olika slag 
som exemplet med tvillingaktier ovan, samt en lång rad andra 
beteendevetenskapliga fenomen och upptäckter som kan ifrågasätta 
beteende och uppförande som är förenligt med vedertagen ekonomisk teori.  

 
 
 

                                                 
13 Mitchell, M., Pulvino, T. and Stafford, E. (2002) “Limited Arbitrage in Equity Markets” 
14 Shleifer, A. (2000) ”Inefficient Markets: An Introduction to Behavioural Finance” 
15 Froot K. A. & Deborah E. M. (1999) 
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1.2 Problemdiskussion 

 
Från analyser och debatter i finanstidningar läser man ofta inlägg som: 
”värderingen för aktien är låg”, ”fullvärderad”, ”börsen är övervärderad”. 
Rent intuitivt känns det som man bör köpa en tillgång när den är 
undervärderad för att sedan sälja den när den är korrekt eller möjligtvis 
övervärderad. På en fullständigt perfekt marknad kan givetvis inte en sådan 
transaktion egentligen uppstå eftersom, aktier alltid är korrekt prissatta och 
avkastning endast kommer som riskjusterad avkastning för att hålla 
tillgången under den valda tidsperioden.  

Det kan hända att det handlar om en språklig tolkning, men om 
marknaden inte är fullständigt effektiv och att individer skulle jaga trender, 
borde rimligtvis över och underreaktion kunna uppstå. I det korta 
perspektivet, skulle man i så fall teoretiskt få en obefogat hög prisökning på 
för tillfället populära tillgångar, och i det längre perspektivet skulle man 
istället få negativ avkastning på de tillgångar som är eftertraktade idag (det 

omvända skulle givetvis också gälla). Teoribildningen för Behavioral Finance 
kallar detta för momentumeffekt och överreaktion. Går vi tillbaka till min 
tidigare tanke om att köpa undervärderade tillgångar och sälja dessa dyrt, så 
kan vi nu sätta in den under benämningen överreaktion. Detta eftersom det 
handlar om en tillgång som under lång tid handlats ner, men någon gång 
förhoppningsvis återfår allmänhetens uppmärksamhet, och därmed även 
kan bli fullvärderad igen. 

Tror man att det är ungefär på det här viset marknaden fungerar är det 
givetvis tämligen lätt att ta till sig Werner DeBondt och Richard Thalers 
uppmärksammade studie från 1985 som just heter ”Does the Stock Market 

Overreact?”. I undersökningen studerar man Amerikanska aktier under 
tidsperioden 1926 – 1982, och studien granskar de aktier som genererat den 
sämsta (loser portfolio) och bästa prisutvecklingen (winner portfolio) under en 
run-in period. När man plockat ut de aktier man vill studera följs de sedan 
under kommande år. Resultatet blir att man finner bevis för att överreaktion 
skulle finnas på den amerikanska aktiemarknaden, då man får signifikanta 
skillnader i avkastning mellan den portfölj som under run-in-perioden 
presterat bäst och den som presterat sämst. Detta motsätter även, till viss del, 
svag marknadseffektivitet eftersom man enligt random walk-hypotesen16 inte 
bör kunna förutse priser genom att studera tidigare pris eller prisutveckling 
”…the past cannot be used to predict the future in any meaningful way”.17   

Det dröjde förvånansvärt länge, men i sin artikel ”Market efficiency, 
Long-term Returns, and Behavioral Finance” kommer Famas svar på mycket 
av Behavioral Finance litteraturen. Hans kritik är framför allt riktad mot att 
många av artiklarna är bristfälligt utförda, samt att sambanden ofta 
försvinner när man väljer andra tidsperioder och variabler att jämföra med.18 

Utan att här fördjupa oss ytterligare i den akademiska dispyt som 
uppstått, så för Fama även fram flera viktiga poänger angående 
tillvägagångssättet för DeBondt och Thalers studie. Den påpekas bygga på 
tunna statistiska samband samt det faktum att portföljerna inte har varit 

                                                 
16 För ett resonemang kring random-walk, se avsnitt 2.2 - Den effektiva marknadshypotesen 
17 Sid 34. Fama, E. F. (1965) “The Behavior of Stock-Market Prices”    
18 Fama, E. F. (1998) ”Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance” 
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viktade värdemässigt, vilket naturligtvis får följder även för resultatet.  
Betydelsen av att vikta portföljerna efter värde är enligt Fama, att om detta 
uteblir, antagligen till största del fångar upp småbolagseffekten19 samtidigt 
som volatiliteten även tenderar att vara hög hos dessa bolag. 

Men kan man då avfärda överreaktion med motivationen att de bara är 
ett småbolagsfenomen eller finns den ändå? Intuitivt känns det faktiskt inte 
helt omöjligt att något sådant existerar, eftersom tämligen korrekta 
värderingar troligtvis inte skulle utlösa bubblor och krascher som 
exempelvis den svarta måndagen den 19 oktober 1987. Då Dow Jones 
indexet föll 22,6 % på en dag, utan att någon banbrytande nyhet nått 
marknaden.20   

Investeringsstrategin Contrarian Strategies bygger just på man i likhet 
med DeBondt och Thaler investerar i de aktier som uppvisat den sämsta 
prisutvecklingen under den senaste perioden, samt går kort i de aktier som 
gett den bästa prisutvecklingen. Varpå man likviderar positionen på tre till 
femårs sikt. Contrarian Strategies kanske mer kan kategoriseras som en 
populärvetenskaplig investeringsstrategi, men har ändå lyckats få ett visst 
genomslag i framförallt USA eftersom den kan kännas logiskt försvarbar. 
Senare studier har dock visat på blandade resultat för att denna typ av 
investeringsstrategi, följaktligen skulle detta försvåra bevisföringen för att 
överreaktion existerar. Ett annat alternativ kan vara att det är det svårt att 
tjäna pengar på den här typen av investeringar även om någon form 
överreaktion skulle existera. 

Vad jag har försökt belysa med mitt resonemang ovan, är det är inte helt 
uppenbart vilket eller vilka alternativ som är rätt eller fel. Den förvirrig man 
initialt kan uppleva ter sig vid närmare granskning vara av mer allmängiltig 
karaktär. Personligen ser jag många intressanta aspekter och infallsvinklar 
med dessa studier, och tycker därmed det ska bil intressant att få bredda den 
vetenskapliga horisonten på detta område.  

 
 
 

1.3 Problem 

 
Instinkten säger att det går mode i investeringar som i allt annat, dvs. det 
handlar om branscher, länder, typer av tillgångar, specifika aktier, osv. Om 
detta skulle vara sant finns också risken att marknadens aktörer även 
systematiskt felprissätter tillgångar. Detta skulle följaktligen ge utrymme för 
teorier om överreaktion eftersom tillgångar som för tillfället står i fokus 
följaktligen även skulle kunna bli överprissatta och tvärt om. 

Det har numera passerat över 20 år sedan DeBondt och Thaler 
publicerade sin studie kring överreaktion på marknaden. Naturligtvis frågar 
sig många om detta fenomen kvarstår eller om det någonsin varit tal om 
någon överreaktion överhuvudtaget.  

Jag anser mig här ha identifierat ett problem och har därmed valt att titta 
på de finns tecken på överreaktion på amerikanska S&P 500 under senaste 20 
åren. För att öka betydelsen av mitt alster försöker jag givetvis i största 
möjliga mån även ta hänsyn till den kritik som har riktats mot dessa studier. 

 

                                                 
19 Föreslagen i Banz R. W. (1981) “The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks”  
20 Shiller, R. J. (1987)    “Investor Behavior in the October 1987 Stock Market Crash: Survey Evidence” 
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1.4 Syfte med uppsatsen 

 
Det primära syftet med denna uppsats är att bena ut begreppen kring 
överreaktion, samt testa om det fortfarande finns överreaktion i likhet med 
DeBondt och Thaler. Mitt mål är även att generera ett intressant resonemang 
kring eventuella resultat, samt försöka härleda orsaker till utfallet som min 
undersökning ger. Slutligen hoppas jag självfallet även att uppsatsen på ett 
distanserat sätt ska kunna återge det faktiska förhållande som råder på 
marknaden idag, samt att mitt arbete, i någon form, ska kunna andvändas 
för fortsatt forskning kring marknadsbeteende och investerarens rationalitet 

 
 
 

1.5 Avgränsningar 

 
Datamaterialet som används i studien är hämtat från Thomson Datastream™ 
under våren 2006. Alla de aktier som jag använder mig för min 
undersökning är listade på den Amerikanska listan Standard & Poors 500 

(S&P500).  Valet av vilka aktiedata som ska andvändas för undersökningen 
är inte helt okomplicerat då aktier genom noteringar, uppköp, konkurser och 
avknoppningar som bekant uppstår och försvinner hela tiden. Hur man än 
angriper detta problem blir det nästan alltid någon data som går förlorad. 
Jag har valt att använda mig av just S&P500 för min studie av ett par 
andledningar. Först och främst är datamaterialet tämligen stort om man ser 
till antal bolag som är inkluderade, i alla fall om man jämför med svensk 
aktiedata för samma period. För det andra talar vi uteslutande om tämligen 
likvida bolag, som alla går att avyttra eller köpa omgående. Jag avgränsar 
mig därmed till att endast undersöka detta datamaterial. 

 
 
 

1.6 Målgrupp 

 
Denna uppsats vänder sig framför allt till elever och forskare vid 
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, men kan även tänkas intressera 
beteendevetare och allt från vanliga småsparare till institutionella placerare, 
som vill ha lite mer insikt i mänskligt beteende på marknaden. 
Grundläggande kunskaper i statistiskteori är dock fördelaktigt att besitta för 
att kunna tillgodogöra sig studien i detalj.  
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1.7 Disposition 

 
Kapitel 2 behandlar de teoretiska ramverk som uppsatsen rör sig inom. Här 
tar jag upp relevanta teorier för det valda ämnet, givetvis är utförandet av 
överskådlig karaktär, men ändå så komplett att även den oinvigda ska 
kunna tillgodogöra sig innehållet i min studie. I kapitel 3 går jag framför allt 
igenom Werner DeBondt och Richard Thalers studie ”Does the Stock Market 

Overreact?”, en övergripande genomgång av vad contrarian strategies är, 
samt en genomgång den kritik som har riktats mot dessa studier under åren. 
Kapitel 4 ägnas åt att presentera tillvägagångssättet för min undersökning, 
de data jag har använt, hur och varför jag har valt att göra som jag gjort 
under arbetets gång. Kapitel 5 blir det avsnitt som får beskriva mina resultat 
medan kapitel 6 kommer användas för uppsummering och slutdiskussion av 
mina resultat. Vidare kommer jag även att på ett distanserat sätt försöka se 
över tänkbara svagheter med min studie, samt ge förslag på ytterligare 
beröringspunkter för närmare forskning på området. 
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2. Teori 
 

 

I detta kapitel återfinns en kortare genomgång av den nationalekonomiska 

teori som ligger till grund för mitt arbete. Den i ämnet insatte läsaren kan 

givetvis hoppa över kommande avsnitt utan att förlora den röda tråden i 

texten. För den mer intresserade kan givetvis en mer grundläggande 

genomgång av ämnet och teorierna i kommande kapitel med fördel 

kompletteras från läroböcker i mikroekonomisk teori, finansiell ekonomi samt 

refererade artiklar. Mitt mål är att ändå tillhandahålla tillräckligt med teori 

för att den utan förkunskaper ska kunna tillgodogöra sig studien i sin helhet. 
 

 
 
 
 
 

2.1 Rationella individer 

 
Att individer är rationella och alltid väljer de alternativ som maximerar 
nyttan i varje given situation är en grundtanke och grundförutsättning som 
hela tiden återkommer i den klassiska teoribildningen inom 
nationalekonomin. Visst kan de te sig uppenbart att alltid föredra de saker 
som ökar det personliga välbefinnandet maximalt, men det kräver även att 
man har full insikt i vad utfallet av den givna situationen blir, något som 
kanske inte är så uppenbart eftersom endast framtiden skiljer bra från dåliga 
placeringar. 

Daniel Bernoulli skrev i sin artikel ”Exposition of a new theory on the 

measurement” of risk (1738), sin syn på individers inställning och 
förhållningssätt till risk vid investeringar. I sin artikel utvecklar Bernoulli 
varför ett vanligt väntevärde som räknas fram genom att multiplicera 
möjliga utfall med dess sannolikhet, bör anses som ett bristfälligt sätt för 
individer att räkna förväntad avkastning på sina kapitalplaceringar eftersom 
det helt bortser från de särpräglade omständigheter som omger individen i 
den tänkta situationen. Bernoulli föreslog istället att en ökning av tillgångar 
borde mätas efter nyttotillskottet en individ upplever att värdeökningen 
genererar. Han menar vidare att nyttotillskottet från en tillgångsökning 
nödvändigtvis inte alltid behöver ha ett linjärt förhållande till tillgångens 
pris eller värde, utan att nyttan är helt beroende av de individuella 
preferenserna.  

 
“The man who is emotionally less affected by a gain 

will support a loss with grater patience.” 
21
 

- Daniel Bernoulli 

 

                                                 
21 Sid. 26, Bernoulli, Daniel (1738) “Exposition of a new theory on the measurement of risk” 
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Den elementära slutsatsen av studien blev att även om individen alltid 
föredrar en ökning av tillgångar för att öka sitt välbefinnande kommer all 
eventuell risk förenad med sådan handling alltid att minimeras i linje med 
de individuella preferenserna. Detta även om det ibland skulle innebära att 
individen handlar på ett icke-optimalt sett från det förväntade utfallet av 
handlingen. 22   

 

”…consider the following example: Somehow a very poor 

fellow obtains a lottery ticket that will yield with 

equal probability either nothing or twenty thousand 

ducats. Will he evaluate his chance of winning at ten 

thousand ducats? Would he not be ill advised to sell 

this lottery ticket for nine thousand ducats? To me 

it seems that the answer is in the negative.“ 23 

- Daniel Bernoulli 

 
Bernoullis tolkning av individens riskaversion och beslut under risk utgör än 
idag i en grundläggande syn på hur riskpreferenser ser ut, även om tankarna 
raffinerats och vidareutvecklats av en lång rad nationalekonomer som 
exempelvis Allais, Savage, Von Neuman & Morgenstern, m.fl. 

 
 
 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 

 
En effektiv aktiemarknad är något som man i många äldre studier ofta 
förutsatt, även om det läge saknats ett teoretiskt ramverk för att avgöra vad 
som egentligen styr effektiviteten på en marknad. I sin artikel "Efficient 

Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work" från 1970, lägger 
Eugene Fama grunden till det man idag kallar för ”den effektiva 
marknadshypotesen”, vilken knyter samman effektiviteten på en marknad 
med tillgången på relevant information. Resonemanget utgör fortfarande 
den etablerade tolkningen av hur en effektiv marknad fungerar, och enligt 
Fama speglar priserna på aktier och andra tillgångar fullständigt all relevant 
information på den effektiva marknaden. När ny överraskande information 
som på något sätt kan tänkas påverka aktiepriset blir känd når den ut till 
marknaden och alla aktörer samtidigt. En blixtsnabb kursjustering kommer 
direkt att ske, och det blir därmed omöjligt för en placerare att skapa någon 
överavkastning på den nya informationen eftersom marknadens prissättning 
direkt räknar in ny information i priset. Prismekanismens överlägsenhet 
bygger på att alla individer på markanden vet hur man ska tolka den nya 
informationen samt att alla är fullständigt rationella i sina val. Ska man 
bokstavligen tolka Famas resonemang kommer analyser och prognoser av 
tillgångar inte att skapa någon överavkastning för placerarna på en perfekt 
marknad, eftersom analyser bara kan baseras på information som 
marknaden redan har räknat in i dagens priser, detta innefattar även all typ 
av insideinformation. Det är endast oväntad information som kan förändra 
priset och eftersom oväntad information är helt oförutsägbar följer priserna 
på aktiemarknaden en slupvandring eller random-walk. 
 
 

                                                 
22 Bernoulli, Daniel (1738)  
23 Sid. 24, Bernoulli, Daniel (1738)  
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Figur 1 

                      
 

På bilden ovan ser vi marknadens reaktion, på ny positiv information. 

1). Visar tillfällig överreaktion och återjustering på en mindre effektiv marknad  

2). Visar en perfekt marknad där prisjusteringen sker ögonblickligen 
3). Visar en försenad reaktion på en marknad med svagare effektivitet, s.k. post-announcement drift 

Bilden är hämtad ifrån: Robert A. Haugen – Modern Investment Theory (2001) 5th ed. 

 
Famas resonemang tar även hänsyn till hur varianter av mindre effektiva 
marknader fungerar och menar på, att förutom den starkt effektiva 
marknaden kunde man även urskilja två andra typer av marknader, med 
svag respektive halvstark effektivitet. 

Även när en marknad karaktäriseras av halvstark effektivitet, är det inte 
lukrativt att analysera känd information för att försöka göra 
överavkastningar, eftersom all offentlig information igen, redan är speglad i 
tillgångens pris. Det blir därmed omöjligt att överträffa marknaden om man 
endast har allmänt tillgänglig information att analysera. För att skapa 
överavkastning på sina placeringar behövs någon form av information som 
är okänd för marknaden, som att exempelvis känna till en stundande 
vinstvarning, ett uppköp eller samgående före detta offentliggörs. Att handla 
med denna typ av information är dock illegalt i de flesta länder. 

Under den svaga formen av marknadseffektivitet är all information som 
varit offentlig eller känd under ett längre tag meningslös att analysera 
eftersom den redan är återgiven och speglas i tillgångens pris. Dock går det 
på en svagt effektiv marknad att göra övervinster med hjälp 
fundamentalanalys av aktier eller andra placeringsalternativ, baserad på 
nyligen tillgänglig information. Detta eftersom marknaden behöver tid för 
att suga upp och tolka in den nya informationen. Aktier har därmed under 
denna regim en benägenhet att trenda upp mot ett nytt jämviktspris, 
alternativt initialt överreagera för att sedan korrigeras (se även figur 1). Under 
denna marknadsform gäller givetvis analogt resonemang angående handel 
med information som inte offentliggjorts än. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 För djupare förklaring av EMH, läs refererade artiklar eller en bok i modern finansiell ekonomi som 
exempelvis: Haugen, Robert A. (2001) “Modern Investment Theory” 
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2.3 Kognitiv psykologi 
 
Resultat från forskningen inom den kognitiva psykologin (dvs. läran om 

människans beslut, beteende och handlande) har spelat en stor roll för 
utvecklandet av många av teorierna i Behavioral Finance. Det var även de 
tidigare omnämnda Daniel Kahneman och Amos Tvesky, som var bland de 
första beteendevetarna som fick stor uppmärksamhet i den finansiella 
debatten och då i synnerhet med publicerandet av Prospect Theory.25 

 Prospect Theory bygger, till skillnad från många tidigare studier i ämnet, 
på en empirisk undersökning på universitetsstudenter. Man visar här på att 
individer ofta i realiteten, bryter axiomen om att alltid maximera sin egen 
nytta enligt givna preferenser som förväntad nyttoteori föreslår. Individerna 
förändrar istället sin strategi, beroende på hur förutsättningarna ser ut och  
hur de presenteras.  

 

Nedan följer ett litet exempel på typ av frågor.26 Individen ställs här inför ett val mellan att 

delta i två olika spel (A & B) vinsten och sannolikheten ges i parentesen, raden under anger 

hur många av testpersonerna som valt följande alternativ: 

 

Problem i:  
 

Fråga:  A. (€4000, 80%) B: (€3000, 100%) 
Utfall:            20%              80% 
 
Problem j:  
 

Fråga:  A. (€4000, 20%) B: (€3000, 25%) 
Utfall:            65%              35% 
 
 

Exemplet visar tydligt att individer tar det säkra alternativet när 
sannolikheten är stor, medan att man ofta chansar när sannolikheten för 
vinst minskar. För även om alternativ A i Problem j, är det som ger högst 
förväntad avkastning så borde i så fall också ca 65 % av individerna välja A i 
Problem i, om man värderar en ökning av välfärden i enighet med förväntad 
nyttoteori. Slutsatsen blir följaktligen att individer agerar olika beroende på 
hur vissa situationer framstår eller presenteras.  

Liknande studier på området har givetvis genererat en lång rad andra 
bevis på den begräsade rationalitet som individer måste kämpa med vid 
utvärdering av olika val. Exempel på fenomen som upptäckts och 
undersökts är anchoring, gambling, ånger, övermod, magiskt tänkande, Attention 

to anomalies, Irrelevance of History. 
 
 
 
 
 

                                                 
25 D. Kahneman & A. Tversky (1979) 
26 I den ursprungliga artikeln används Israeliska pund där 3000, vid tiden för studien motsvarar detta 
medianinkomsten per månad för en normal familj. Jag har lagt till eurosymbolen, men inte ändrat beloppet 
för att värdet ska förbli ungefär det samma, samtidigt som siffrorna förblir oförändrade.  
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2.4 Behavioral Finance 

 
I en serie artiklar försöker De Long, Shleifer, Summers och Waldmann bygga 
mikroekonomiska modeller som försöker förklara delar av de anomalier och 
irrationella beteenden som har återfunnits vid empiriska studier. 
Resonemanget utgår oftast från att vi har en marknad med två typer av 
aktörer; professionella arbitragörer som är välinformerade och dåligt 
informerade noise traders, som handlar begränsat rationellt och tar sina beslut 
på underlag av hur det har gått i föregående tidsperiod osv. Man säger 
därför att den här typen av investerare endast handlar på brus (noise). 
Modellen innehåller två tillgångar, det finns obegränsat mycket av en riskfri 
tillgång, som har ett förbestämt realt slutvärde motsvarande investeringen. 
Den andra tillgången liknar den första, men det finns dock bara ett begränsat 
ett utbud av den, detta medför även att den innehåller risk, eftersom priset i 
nästa tidsperiod även beror på efterfrågan vid den aktuella tidpunkten.  

I modellen finns varje generation av investerare två tidsperioder, i den 
första utvärderar alla marknadens aktörer (arbitragörer och noise traders) sina 
placeringsalternativ och sedan placerar man i de två tillgångarna enligt 
förväntad nyttoteori. I den andra tidsperioden säljer man av sin investering, 
för att kunna konsumera och på så sätt tillgodogöra sig nyttan. Problemet 
ligger i att varje noise trader gör en normalfördelad felbedömning av det 
framtida priset på den riskfyllda tillgången. Detta leder att priserna ofta 
kommer skena iväg ifrån det som vore värderingsmässigt försvarbart, och 
även till att arbitragörerna alltid kommer löpa denna risk. För även om 
någon skulle vara välinformerad och känna till en värdering som var 
fullständigt korrekt, beror givetvis även priset på efterfrågan hos nästa 
generation investerare.  

En vidareutvecklig av denna modell är humör eller sentiment modellen, 
där noise traders reagerar på en serie av nyheter i någon riktning och tenderar 
sedan att extrapolera detta till en regim, om flera nyheter av samma typ 
kommer i följd. När investeraren väl har fått uppfattningen om att han är 
inne i en trend eller regim, så byter han/hon inte direkt utan hänger kvar i 
samma tro om omvärlden och börsen. Låt oss säga att investerarna tror att vi 
befinner oss i en positiv trend efter en rad goda nyheter, därmed kommer 
ytterligare goda nyheter bara ge marginell påverkan eftersom de är 
förväntade. Dåliga nyheter kommer däremot att ge mer omfattande 
reaktioner eftersom de oväntade. Detta kommer att generera överreaktion, 
ökad turbulens och momentum tills en rad av liknande nyheter medför att 
ett nytt regimskifte sker. Modellens huvudsyfte är att förklara samexistensen 
av överreaktion och momentumeffekt, genom att investeraren tror sig vara 
inne i en viss trend kommer han/hon fortsätta agera efter detta och 
underreagera på nyheter av liknande slag, överreaktion kommer åt andra 
sidan till följd av en bruten trend.  
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2.5 Empiriska anomalistudier 

 
Det i inledningen presenterade fallet med tvillingaktierna Royal Dutch 
Petroleum och Shell Transport & Trading, är ett tydligt bevis på att 
anomalier och skevhet på marknaden existerar och kan bestå, då även under 
en längre tid.  

Andra kända fall av där lagen om ett pris brutits, är exempelvis fallet om 
3Coms spin-off-företag Palm. I mars 2000 säljer 3Com ut 5 % av sitt helägda 
dotterbolag Palm, genom en IPO. Samtidigt meddelar man att de resterande 
95 % av aktierna ska delas ut till 3Comägarna, vilka kommer få 1,5 Palm 
aktie per 3Com aktie inom de närmsta 9 månaderna. Efter första dagens 
handel står Palm i $95, medan 3Com handlas runt blygsamma $82, vilket är 
en indikation på att värdet är negativt, eftersom: 

 
1,5 x 95 + [1st, 3Com aktie] = 82     �      [1st, 3Com aktie] = - 60 

 
Figur 2 

     
Bilden är hämtad ifrån: Thaler & Lamount (2000) 

 

Igen kan vi se en arbitragemöjlighet öppna sig genom att gå kort i Palm och 
köpa 3Com. Men emellertid är dock arbitrage tyvärr kostsamt även i det här 
exemplet. På grund av den begränsade tillgången var det ont om Palmaktier 
att gå kort i och fick man ändå tag på dessa, var de hela ofta en dyr affär. 
Detta exempel är kanske av marginell betydelse i världshistorien, delvis 
eftersom det denhär gången mer handlar om problemet att få tag på 
Palmaktier att gå kort i, men också för att det handlar om ett enstaka mindre 
fall. Implikationer och tankar kring fallet, kan ändå värda att ta med sig. Man 
kan till en början fråga sig vem det var som betalade $95 för de första 
Palmaktierna. För om det inte var spekulanter som letade efter ”a bigger fool”, 
eller noise traders som jagade en trend, så har jag nog inget bra svar. Vi vet 
även att detta delvis ägde rum under it-hysterin, vilket egentligen inte skulle 
rättfärdiga denna typ av beteende utan snarare enbart bekräfta att 
marknadens aktörer är trendsökande. 
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3. Överreaktion 
 

 

I kommande kapitel följer en mer ingående presentation av tidigare studier 

om överreaktion. Givetvis inleder jag med en genomgång av DeBondt & 

Thalers studie från 1985, för att sedan titta på andra studier och teorier om 

överreaktion och contrarian strategies. Kapitlet avslutas med en övegripande 

genomgång av den kritik som har riktats mot ”Does the Stock Market 

Overreact?” samt summering av andra studier. 
 

 
 
 
 
 

3.1 Does the Stock Market Overreact? 

 
Som påpekats tidigare publicerades DeBondt och Thalers studie ”Does the 

Stock Market Overreact?” i Journal of Finance 1985. Oavsett vad man själv 
tycker lär artikeln knappast ha lämnat någon oberörd eftersom den lyckats 
förbli en het potatis ända fram tills idag. 

Inledningsvis redogör de båda författarna för vad som föranledde idén 
om att det skulle kunna finnas överreaktion på aktiemarknaden och redogör 
därmed för vad överreaktionshypotesen innebär. Man börjar med en 
hänvisning till Kahneman och Tverskys tidigare upptäckter om att individer 
ger omotiverat hög prioritet till den information som tillkommit under den 
närliggande tiden, och därmed även ger omotiverat låg prioritet till den 
information som härrör från perioder längre bak i tiden. Detta är den slags 
extrapolering av nyare information som återfinns i tidigare omnämnda 
resonemang som exempelvis Sentiment-modellen av Shleifer et. al. Man 
poängterar även att det finns stöd för att den intuitiva idén om överreaktion  
kan tänkas ha en inverkan på aktiemarknaden som helhet. Detta då 
empiriska iakttagelser i en studie av Kleidon27 visar på att det finns en hög 
korrelation mellan prisökning på en individuell aktie och dess vinsttillväxt 
under det senaste året. DeBondt och Thaler hänvisar även till de upptäckter 
som framkommit i en studie från 1981, där Robert Shiller påvisar här att det 
finns brister i Miller-Modigliani synen på aktievärdering,28 dvs. att en 
tillgång alltid är en samling av de framtida kassaflöden som tillgången 
kommer generera. Slutsatsen blir att aktiepriser svänger alldeles för mycket 
för att kunna förklaras av de framtida utdelningar som de kan tänkas 
generera, vilka i själva verket är ganska stabila över tiden. Detta används 

                                                 
27 Författarna syftar på: Kleidon, A. W. (1981) ”Stock Prices as Rational Forecasts of Future Cash Flows” 
Working Paper, Graduate School of Business, University of Chicago. 
28 Det är: Shiller, R. J. (1981) ”Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in 
Dividends?” American Economic Review, Vol. 71, No. 3, p. 421-36, som författarna syftar på. 
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därmed som en ytterligare tolkning att det skulle kunna finnas någon form 
av överreaktion på aktiemarknaden. 

Överreaktion påverkar de flesta av marknadens aktörer i viss 
utsträckning.  Till följd av detta borde påverkas även marknaden som helhet. 
Överreaktionshypotesen hävdar därmed att marknaden överreagerar på 
information i oväntad riktning under det korta loppet, samtidigt som detta 
ger effekter på längre sikt, genom prisernas återgång till en värdering som är 
mer korrekt. 

DeBondt och Thaler landar därmed i två övergripande hypoteser som 
följer genom det kommande arbetet. Den första hypotesen är att extrema 
rörelser i aktiepriser kommer att följas av en tillbakagång, den andra 
hypotesen formuleras som att ju större den initiala rörelsen är, desto längre 
borde återgången rimligtvis vara. Med detta resonemang kommer man att 
testa om överreaktionshypotesen kan förutse återgången i aktiers pris. 

Till att börja med fokuserar man därmed endast på de aktier som under 
en tidigare period har haft extrema prisavvikelser jämfört med genomsnittet. 
Dessa delas sedan in i vinnare (eller kort och gott W efter engelskans winner) och 
förlorare (L efter loser). De datamaterial man har använt sträcker sig mellan 
1926 till 1982, och är hämtat från Center for Research in Security Prices (CRSP). 
Man har byggt upp testen som icke-överlappande test som spänner över 
varierande tidsperioder. Det är främst skillnaden mellan de gångna 
förlorarna och de före detta vinnarna som testas. 29 

 

Figur 3 
 

 
Bilden är hämtad från DeBondt & Thaler (1985) ”Does the Stock Market Overreact?” 

 

Som vi kan se i tabellen (figur 3) ger skillnaden mellan de olika (W & L) 
portföljerna statistisk signifikans under de längre testperioderna. Ett tränat 
öga kan direkt urskilja att få av portföljerna enskilt är skilda från noll. Detta 
föranleder en direkt misstanke om att man måste mäta skillnaden mellan de 
olika portföljerna samt att det kan behövas längre tidsperioder för att genera 
statistiskt signifikanta resultat. 

                                                 
29 Jag har här valt att begränsa detaljrikedomen till fördel för översikten, genom att inte gå in mer i detalj 
på testperioder och tillvägagångssätt. Men för den intresserade hänvisar jag till DeBondt & Thalers studie. 
För att se mitt tillvägagångssätt som i stora drag är av liknande karaktär, se avsnitt 4.2.  



C. Engdahl – Överreaktion på aktiemarknaden - Myt eller verklighet? 
 

 20 

 
 

3.2 Contrarian Strategies 

 
Som resultat av DeBondt och Thalers studie har investeringsstrategin 
contrarian strategies växt fram som ett mer populärvetenskapligt 
investeringsalternativ som kanske kan jämföras med teknisk analys. 
Strategin bygger på att det precis som i studien skulle gå att tjäna pengar på 
olikheter prisförändring på de gångna förlorarna jämfört med de gångna 
vinnarna. Uppläggen kan vara av lite olika karaktär med avseende på 
tidsperioder och hur man värderar förlorare och vinnare. Huvudprincipen är 
ändå nästan alltid den samma, det gäller att gå kort i de aktier som under en 
period har presterat bra och samtidigt gå lång i de aktier som har haft 
utveckling som har varit sämre än genomsnittet. Strategin har fått ett ganska 
stort genomslag i USA, men börjar även vinna mark här i Skandinavien.  

Detta gör naturligtvis att strategin är intressant att undersöka av flera 
olika anledningar. Till att börja med motsäger en sådan här strategi mycket 
av vedertagen klassisk teori, dvs. random-walk hypotesen, EMH dvs. att 
priser inte går att förutse genom att studera tidigare pris. Vidare är dessa 
intressanta att studera eftersom man därmed kan utvärdera ifall en sådan 
strategi skulle generera överavkastning än idag. 

 
 
 

3.3 Kritik mot överreaktionsteorierna 

 
Zarowin påpekar 1990 att de flesta förloraraktier är småbolag och han menar 
att till följd av detta kan det mesta av DeBondt och Thalers överreaktion 
förklaras med hjälp av småbolagseffekten.30 Vidare hävdas att det mesta av 
avkastningen uppstår i januari, vilket då skulle kunna förklaras med hjälp av 
den tämligen erkända januarieffekten. Zarowin menar således att mycket av 
överreaktionseffekten kan förklaras med andra mer kända fenomen.31 Ball et. 
al. instämmer helt i Zarowins kritik om att valet av formationsperiod skulle 
ha inverkan på resultatet, eftersom man menar att en portföljformation i juli 
istället skulle ge en negativ avkastning. Man pekar även på ytterligare 
svagheter som exempelvis att förloraraktierna är de lägst prissatta aktierna 
på marknaden (i reala termer), vilket skulle ge implikationer på mikroplanet.32 
I en tidigare studie av Ball och Kothari visar man även att vinsterna helt 
försvinner när man tar hänsyn till storlek och riskfaktorer.33 Famas inlägg i 
debatten dröjde fram till 1998, men när det kom hade han givetvis ett och 
annat att säga om teorierna kring Behavioral Finance. Han menade på att 
man måste använda ett bredare perspektiv när man utvärderar effektiviteten 

                                                 
30 Småbolagseffekten kallas det fenomen som förklarar den avvikande höga avkastning som småbolag 
överlag genererar. Först föreslaget av Banz R. W. (1981), men sedermera vida accepterat se exempelvis 
Fama, E. F., French, K. R. (1992) “The Cross-Section of Expected Stock Returns” 
31 Zarowin (1990) “Size, Seasonality, and Stock Market Overreaction”  
32 Ball, R., Kothari, S. & Shanken, J. (1995) ”Problems in Measuring Portfolio Performance: An application 
to Contrarian investment strategies” 
33 Ball, R. &  Kothari, S. (1989) ”Nonstationary Expected returns: Implications for Tests of Market Efficiency 
and Serial Correlation in Returns” 
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på en marknad samt att en jämn fördelning av över och underreaktion skulle 
vara ett bevis på att marknaden fatiskt var effektiv. En invändning som är 
väl värd att ta med sig är givetvis var hans belysande av det faktum att vissa 
anomalier försvinner om man ändrar studieperiod, eller förändrar andra 
delar av utförandet. 
 

“First I doubt that the literature presents a random 

sample of events. Splashy results get more attention, 

and this creates an initiative to find them.[…] Second 

some anomalies may be generated by rational asset 

pricing.[…] Finally, but most important, a roughly 

even split between overreaction and underreaction 

would not be much support for market efficiency if the 

long-term return anomalies are so large they cannot 

possibly be attributed to chance. Section 5 argues, 

however, that even viewed individually, most anomalies 

are shaky. They tend to disappear when reasonable 

alternative approaches are used to measure them.”
34
 

“Now the gloves come of. Examining long-term 

return anomalies one at a time, I argue that most are 

fragile. Abnormal returns often disappear with 

reasonable changes in the way they are measured.”
35
  

- Eugene Fama 

 

Man kan givetvis fråga sig om inte stora delar av artikeln varit skriven för att 
rädda sitt eget anseende, men det får nog förbli mer av en vild spekulation.  

Även om listan på kritik går att göra lång går det att göra en minst lika 
lång lista över artiklar som erkänner de samband som DeBondt & Thaler 
hittar. Man kan hitta exempel på andra nationella marknader, med eller utan 
justering för storlek andra typer av marknader som marknaden för 
obligationer eller derivat osv. 

Den faktor som har debatterats flitigast i samband med överreaktion är 
småbolagseffektens del i sammanhanget, många har hävdat att förlorarna 
framförallt är små. Jag kommer inte att ge mig på någon form av 
storleksjustering, men jag har däremot valt att även testa för hur stor 
avkastning investering i listans minsta bolag skulle ge. Detta för att få en 
möjlighet att göra en jämförelse i min avslutande analys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Sid 287-288. Fama (1998). 
35 Sid 297. Fama (1998) 
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4. Metod och Tillvägagångssätt  
 
 

I följande kapitel kommer jag att börja med en inledande beskrivning för min 

de metodologiska överväganden jag har gjort för min studie. Detta följs tätt 

av presentation över hur jag har gått tillväga under arbetets gång. Slutligen 

kommer jag att mer detaljerat redogöra för de hypotestest som kommer att 

andvändas. 
 

 
 
 
 
 

4.1 Metologiska överväganden 

 
Min studie börjar med insamlingen av kvartalsdata över aktiepris och 
marknadsvärde hämtade från Thomson Datastream™. 
 
� Aktiepris - innebär det genomsnittliga pris som aktien haft under kvartalet 
� Marknadsvärde (MV) – innebär det kvartalsmässiga genomsnittet av totalt 

aktiekapital, dvs. aktie pris x antal aktier. 
 
De aktiedata som används i min studie är aktier listade på amerikanska S&P 

500. Precis som jag nämnt i inledningen, är givetvis val av aktiedata aningen 
komplicerat.  DeBondt och Thaler använde sig av ett datamaterial på mellan 
347 och 1089 aktier som någon gång mellan 1926 och 1982 har handlats på 
NYSE. Det enda kriteriet är att akten måste ha handlats i minst 85 
sammanhängande månader. Jag använder från 324 till 500 aktier på S&P 500 
i min studie. Mitt val av S&P 500 är grundat på att man blir av med extremt 
illikvida bolag och de problem som är relaterade till mikrostrukturen på 
marknaden, vilket varit ett problem i många tidigare studier.36 Listan 
inkluderar ändå en bred variation av bolag och däribland de viktigaste 
bolagen i hela värden. Detta är också en av anledningarna till att jag använt 
mig av amerikansk data, eftersom svensk data över större och mer likvida 
aktier aldrig skulle innefatta mer än maximalt ca 100 bolag. Att använda, 50 
stycken aktier som regel i alla tidsperioder tillskillnad från exempelvis 10 % 
eller DeBondt och Thalers regel som skiftar mellan 35, 50 eller 10 %, är gjort 
för att detta ger en större andel av totala aktierna i början av min 
studieperiod, då man kan tänka sig att risken för fel är störst eftersom 176 
stycken aktier faktiskt saknas. Valet av period för året är inte heller helt 
okomplicerat, men jag har valt kvartal två, eftersom datamaterialet slutar i 
denna period. Enligt Ball et. al. ger förlorarportföljer formade i slutet av juni 

                                                 
36 Ball, R., Kothari, S. & Shanken, J. (1995) ”Problems in Measuring Portfolio Performance: An application 
to Contrarian investment strategies”  
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negativ avkastning, samma portfölj formad i december ger en positiv 
avkastning.37 Jag har även avgränsat min studie tidsmässigt till att använda 
kvartalsdata över den valda perioden 1986-2006. Perioden är vald av tre 
andledningar. Till en början publiceras DeBondt och Thalers studie i Journal 

of Finance under 1985. Den andra aspekten är valet av längd, en 20årig 
tidsperiod är givetvis nödvändig för att täcka in alla tänkbara 
marknadstillstånd, vilket därmed ger utrymme för perioder av extrema bear 
och bull marknader. Det finns också en tanke om att äldre data kan vara 
mindre relevanta i samanhanget, eftersom kraftfullare datorer och nya 
analysmetoder kan tänkas ge en högre förklaringsgrad och därmed mer 
korrekta värderingar av aktier. Detta för att min uppsats är avsedd att skapa 
sig en uppfattning läget idag. 

Kritiken om att mycket av överreaktion/förlorareffekten helt eller delvis 
kommer från framförallt småbolag har givetvis inte undgått mig. Detta är 
ytterligare en anledning till att jag valt regeln 50 aktier över hela 
tidsperioden, för att jag ska fånga upp ett procentuellt större urval, längre 
tillbaka i tiden. Jag tänker även separat titta på småbolagseffekten som 
jämförelse, och utan att göra någon kvantitativ studie mer se på hur dessa 
kan tänkas vara relaterade. 

En annan sak som jag har förändrat en aning från föregående studier år 
valet av perioder. Jag har valt en run-in perioid på ett år och sedan valt att 
titta på resultatet efter tre till fem år. Jag motiverar den kortare run-in 
perioden med att investeringscykler rimligtvis borde gå snabbare nu om 
man skulle jämföra med DeBondt och Thaler som undersöker data som 
sträcker sig ända tillbaka till 1926. Det skulle även ge vissa fördelar då jag 
valt en mindre mängd data som ligger närmare i tiden, eftersom jag på så 
sätt får in fler testperioder och därmed även fler portföljer.  
 
 
 

4.2 Tillvägagångssätt 

 
Med start i andra kvartalet 1986 (där t=0), kommer jag inledningsvis att 
beräkna den marknadsjusterade avkastningen för varje aktie. Det första 
steget blir att beräkna prisförändringen för varje individuell aktie.  
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Ri,t är den procentuella prisförändringen på en aktie i vid tidpunkt t. 

Pi,t är priset i dollar på en aktie i vid tidpunkt t. 

 
Nästa uppgift blir att hitta ett jämförelseindex, så de första jag gör är att 
estimera det totala börsvärdet. En approximation av det totala börsvärdet är 
nödvändigt eftersom jag inte vill att mitt jämförelseindex ska stiga bara för 
att fler företag tillkommer i en viss tidsperiod. Detta har jag löst genom att: 

 
 

                                                 
37 Ball, R., Kothari, S. & Shanken, J. (1995)  
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MVi,t är det marknadsvärdet(aktie pris x antal aktier) för aktie i vid tidpunkten t. 

MVtt är det framräknade totala marknadsvärdet vid tidpunkten t. 
n är här antalet företag vid den aktuella tidpunkten. 

 
Att få fram förändring i börsvärde är nu helt analogt med den framräkning 
jag gjorde för prisförändring på individuella aktier. 
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RMVt,p är den procentuella prisförändringen för jämförelseindex  under perioden. 
 

Nu kan vi få fram den marknadsjusterade avkastningen för varje aktie, samt 
den ackumulerade överavkastningen för det gångna året dvs. vår run-in 
period. 
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ui,t är den procentuella prisförändringen för aktie i relaterat till jämförelseindex. 
CUi är den ackumulerade avkastningen för aktie i under det senaste året för  

 
När detta är gjort placerar jag de 50 aktier som har haft den svagaste 
respektive kraftigaste prisutvecklingen under det senaste året i två olika 
portföljer som jag kallar för vinnarportföljen (W) och förlorarportföljen (L). 
Jag bygger också en portfölj av de 50 akter som är minst räknat i börsvärde 
varje år. Alla dessa aktier följs sedan med start i andra kvartalet 1987 och slut 
i motsvarande kvartal 2006, i minst 3, till maximalt 5 år. Detta skapar 17st 
överlappande treårsperioder med Vinnaraktier, Förloraraktier och S&P500-
listade småbolag samt 16st överlappande fyraårsperioder och 15st 
överlappande femårsperioder för samma kategorier.  
 

Figur 4 

             
Bilden illustrerar run-in-preiod och test, för de sista fem portföljerna. 
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Efter en snabb granskning av materialet indikerar mycket på en stor 
spridning samt ett antal extremvärden, vilket kallar för resning från dessa 
dvs. av de värden som ligger 3 kvartilavstånd under första kvartilen samt de 
som ligger 3 kvartilavstånd över tredje kvartilen.38 Detta görs då en extrem 
observation av femtio ibland kan utgöra, upp mot en tredjedel av den totala 
överavkastningen. Ersättning av dessa observationer görs med, en 
genomsnittsobservation för portföljtyp och tidsperiod. När detta är gjort 
räknar jag fram den genomsnittliga överavkastningen AR för de aktier som 
ingår i någon av mina portföljer i varje tidsperiod, samt den ackumulerade 
överavkastningen för tidsperioden CAR.  
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ARL,j,t är den genomsnittliga prisförändringen för formad portfölj j, vid tidpunkten t 

CAR L,j,t är den ackumulerade genomsnittliga prisförändringen för formad portfölj j, vid t 
 

När vi nu har den ackumulerade överavkastningen CAR för alla testperioder 
är det nu enkelt att få fram den genomsnittliga överavkastningen ACAR, för 
alla år under våra testperioder, exempelvis den genomsnittliga 
ackumulerade överavkastningen efter de tre första åren. 
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   där   N = 15,16,17, beroende på t 

 
När även detta är gjort, kan jag summera och ta fram standardavvikelser och 
t-värden för all undersökt data då detta behövs i min slutliga undersökning. 
 
 
 

4.3 Hypotestest 

 
För att testa om de finns överreaktion på aktiemarknaden, kommer jag i 
följande kapitel presentera de tre hypotestester jag har tänkt använda mig av 
för mina tester. Slutligen kommer jag även att titta på hur småbolagseffekten 
(Hypotes iii) förhåller sig till mina övriga hypoteser: 
 

(i.) H0 : ACARL = 0  mot H1 : ACARL > 0  
 

Den första av mina hypoteser svarar på frågan ifall förloraraktierna på sikt 
genererar en avkastning som högre än genomsnittet. 
 

(ii.) H0 : ACARW = 0  mot H1 : ACARW < 0   
 

Den andra hypotesen är tänkt att svara på frågan om vinnaraktierna med 
tiden skapar negativ avkastning jämfört med genomsnittet. 

                                                 
38 Se exempelvis; Kap 6.3.3, Frennelius, Arne (2000) ”Sannolikhetslära och statistisk inferens för tekniska 
utbildningar” 
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(iii.) H0 : ACARS = 0  mot H1 : ACARS  > 0  

 

Den tredje hypotesen ska testa om den erkända småbolagseffekten är 
närvarande även i detta material. Detta mest för att få en uppfattning om hur 
starka de olika effekterna är. 
 
Alla dessa hypoteser testas med: 
 

                      
NACARSe

ACAR
t

L

L
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1 =−       där     N = 15,16,17 

 
 

Vilket genererar t-statistikan för angiven tidpunkt. I alla mina tester kommer 
jag att använda mig av en konfidensgrad på 95 % (α=5%), vilket ger följande 
kritiska t-värden.39 
 

t16= 1,746 t15= 1,753 t14= 1,761 
 

Värdena för vinnarportföljen blir jämförbart negativa (t.ex. -1,746), eftersom 
vi testar om vi testar om denna portfölj har en negativ avkastning. En 
överskådlig metod för att få fram den dubbelsidiga hypotesen, att värdet är 
skiljt från noll, är annars att undersöka om båda sidorna av de 
konfidensintervall (KI) som Excel räknar fram, ligger på samma sida om noll.  

 
(iv.) H0 : ACARL = ACARW  mot H1 : ACARL > ACARW   

 

Den fjärde och sista hypotesen ska testa contrarian-investeringen, att blanka 
vinnare och gå lång i förlorare genererar en positiv avkastning. 
 
Detta testas genom40: 
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                Vilket är t-fördelat med N1+N2-2 frihetsgrader, samt har en beräknad varians:  
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Vilket ganska exakt ger tco= 1,700, som kritiska t-värden för alla tre testen.41 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Hämtade ifrån: Körner, Svante (2000) ”Tabeller och formler för statistiska beräkningar” 
40 Ibid. 
41 ibid. 
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5. Resultat 
 
 

I mitt näst sista kapitel följer en genomgång och presentation av de resultat 

jag har fått ifrån de hypotestester som utförs. Varje avsnitt i kapitlet inleds 

med en grafisk överblick av den ackumulerade överavkastningen som de olika 

portföljerna har genererat, efter detta följer deskriptiv statistik och t-test. 

 
 
 
 
 
 

5.1 Resultat år 3 
 

  

Ackumulerad avkastning för alla aktier efter 3år

0

10

20

30

40

50

60

-2
,7
0

-2
,3
0

-1
,9
0

-1
,5
0

-1
,1
0

-0
,7
0

-0
,3
0
0,
10
0,
50
0,
90
1,
30
1,
70
2,
10
2,
50
2,
90
3,
30
3,
70
4,
10
4,
50
4,
90
5,
30

Loser

Winner

Small-Cap

 
 
Jag börjar min presentation av resultaten med en granskning av frekvensen 
från de serier jag sedan mer ingående kommer att studera. Här ovan ser vi 
den ackumulerade överavkastningen för alla individuella aktier, som ingår i 
någon av de 17 portföljer som undersöks efter tre år. Hur de olika serierna 
grafiskt ser ut efter tre år, kan ge en indikation om vad vi bör få för resultat 
på vår djupare analys. Man ska dock vara uppmärksam på att diagrammet 
kan vara något missvisande. Spridningen i observationer gör att man lätt kan 
få intrycket av att vissa serier ligger nära varandra, men man måste ta i 
beaktning att diagrammet sträcker sig mellan -2,3 till 5,3 dvs. mellan -230% 
till +530%.  
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5.2 Hypotesprövning år 3 

 
I tabellen nedan ser vi alla ACARs medelvärde efter tre år (angivet i procent), 
Standardavvikelse (STD), t-statistika för utfallet (t), den årliga 
överavkastning som motsvaras av medlet, övre och undre konfidensintervall 
(KI), samt utfallet för contrarian-portföljen. Här tillämpas t16= 1,746 och 1,700 
 

  Efter 3År Top 50 Losers Top 50 Winners Top 50 Small-Cap 

    ACAR   ACAR    ACAR    

  MEDEL  17,87%  -31,09%  86,11%  

  STD 0,9147  0,8378  0,3458  

  t 0,8055  -1,5299  10,2683  

  MEDEL p år 5,6%  -11,7%  23,0%  

          

  KI max 0,6135  -0,0032  1,0255  

  KI min -25,61%  -61,86%  69,68%  

    Contrarian           

  Se(co3)2 0,7693      

  t(co) 2,2327      

          

 
 

(i.) H0 : ACARL = 0  mot H1 : ACARL > 0  
Nollhypotesen kan inte förkastas, eftersom t-värdet inte tyder på att 
förloraraktierna definitivt skulle ge en positiv avkastning efter tre år. 

 
(ii.)  H0 : ACARW = 0  mot H1 : ACARW < 0   

Nollhypotesen ska inte förkastas här heller, men signifikansen är kanske i 
det lägsta laget. En sänkning av signifikansnivån till 90 procent, skulle ge ett 
kritiskt t-värde på -1,34, och därmed en förkastad nollhypotes. 

 
(iii.) H0 : ACARS = 0  mot H1 : ACARS < 0   

Småbolagseffekten kan nästan antas vara ett faktum. Fantastiskt hög 
avkastning, förhållandevis låg standardavvikelse och nollhypotesen bör 
givetvis förkastas, tillfördel för att småbolagen ger positiv avkastning, på 95 
procents nivån. 

 
(iv.) H0 : ACARL = ACARW  mot H1 : ACARL > ACARW   

Ett förhållandevis högt t-värde på 2,2327 gör att vi måste förkasta 
nollhypotesen, till fördel för hypotesen att contrarian-investeringen 
genererar en positiv avkastning. 
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5.3 Resultat år 4 
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En grafisk granskning av de olika serierna efter fyra år indikerar att de olika 
portföljerna har glidit ifrån varandra något. Vi ska nog som tidigare nämnts, 
inte överdimensionera den information vi får genom den grafiska analysen.  
 
 
 

5.4 Hypotesprövning år 4 

 
I tabellen nedan ser vi alla ACARs medelvärde efter fyra år, 
standardavvikelse (STD), t-statistika för utfallet (t), den årliga överavkastning 
som motsvaras av medlet, övre och undre konfidensintervall (KI), samt 
utfallet för contrarian-portföljen. Här tillämpas t15= 1,753 och tco= 1,700 

 
  Efter 4År Top 50 Losers Top 50 Winners Top 50 Small-Cap 

    ACAR   ACAR    ACAR    

  MEDEL  20,33%  -46,89%  120,09%  

  STD 1,1128  1,0094  1,7836  

  t 0,7307  -1,8581  2,6932  

  MEDEL p år 4,73%  -14,63%  21,80%  

          

  KI max 74,85%  2,57%  204,88%  

  KI min -34,20%  -96,35%  35,30%  

    Contrarian           

  Se(co4)2 1,1286      

  t(co) 2,4505      
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(v.)  H0 : ACARL = 0  mot H1 : ACARL > 0  

Även efter fyra år finns det få indikationer som tyder på att förloraraktierna 
definitivt skulle ge en positiv avkastning. Nollhypotesen kan därmed inte 
förkastas, och är det något som hänt så är det spridningen som ökat något. 

 
(vi.) H0 : ACARW = 0  mot H1 : ACARW < 0  

Vinnaraktiernas nollhypotes; att vinnaraktierna har samma avkastning som 
genomsnittet ska förkastas, när α= 5 %. 

 
(vii.) H0 : ACARS  = 0  mot H1 : ACARS > 0  

Den allmänt erkända småbolagseffekten förblir ett faktum även detta 
datamaterial. Nollhypotesen ska förkastas till fördel för hypotesen att 
småbolag ger en positiv avkastning. 

 
(viii.) H0 : ACARL = ACARW  mot H1 : ACARL > ACARW   

Ett t-värde på 2,4505 gör att vi måste förkasta att förloraraktierna har samma 
avkastning som vinnaraktierna, contrarian-portföljen förblir därmed positiv 
och skiljd från noll. 
 
 
 

5.5 Resultat år 5 

 

Ackumulerad avkastning för alla aktier efter 5år
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En grafisk granskning av de olika serierna efter fem år. Nedan ser vi samma 
serie där avkastning i jämförelse med index (angivet i procent), 
Standardavvikelse (STD), och aktuella konfidensintervall för angivna serier. 
Vi ser att småbolagen har dragit sig en aning längre in på den positiva sidan, 
men spridningen är som tidigare mycket stor. 
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5.6 Hypotesprövning år 5 

 
I tabellen nedan ser vi alla ACARs medelvärde efter fem år, 
standardavvikelse (STD), t-statistika för utfallet (t), den årliga överavkastning 
som motsvaras av medlet, övre och undre konfidensintervall (KI), samt 
utfallet för contrarian-portföljen. Här tillämpas t14= 1,761 och tco= 1,700 
 
 

  Efter 5År Top 50 Losers Top 50 Winners Top 50 Small-Cap 

    ACAR   ACAR    ACAR    

  MEDEL  24,98%  -59,15%  163,75%  

  STD 1,3554  1,0766  2,2928  

  t 0,7137  -2,1277  2,7661  

  MEDEL p år 4,56%  -16,39%  21,41%  

          

  KI max 93,57%  -4,66%  272,74%  

  KI min -43,61%  -113,63%  54,76%  

    Contrarian           

  Se(co5)2 1,4981      

  t(co) 2,5717      

          

 
 

(ix.) H0 : ACARL = 0  mot H1 : ACARL > 0   
Nollhypotesen kan inte förkastas i likhet med tidigare, inget tyder heller på 
att det skulle vara nära, skulle det ha skett någon förändring så har 
konfidensintervallet blivit en ännu större. 

 
(x.) H0 : ACARW = 0  mot H1 : ACARW < 0   

Även här kan vi förkasta nollhypotesen att vinnarportföljen skulle ha samma 
avkastning som genomsnittet dvs. ACARW < 0. 

 
(xi.) H0 : ACARS = 0  mot H1 : ACARS  > 0   

Den allmänt erkända småbolagseffekten förblir ett statistiskt skiljd från noll 
även efter denna undersökning. Nollhypotesen ska givetvis förkastas. 
 

(xii.)  H0 : ACARL = ACARW  mot H1 : ACARL > ACARW   
Nollhypotesen förkastas även denna gång till fördel för contrarian hypotesen 
att före detta vinnare har en svagare utveckling än före detta förlorare. 
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6. Sammanfattning och slutsats 
 
 

I detta avslutande kapitel sammanfattar jag de resultat som framkommit och 

drar mina slutsatser. Jag kommer slutligen även ge mina förslag på framtida 

forskning inom ämnet. 

 
 
 
 
 
 

6.1 En tillbakablick 

 
Genom tidigare studier har det framkommit att människor inte alltid är 
rationella, andra studier har även pekat på att arbitrage sällan är helt 
riskfritt. Den stora frågan är givetvis om irrationella individer kan driva iväg 
priser från ett värde som står i relation till den underliggande tillgången. 
DeBondt och Thalers studie gav en fingervisning om att detta kan vara fallet. 
Studien har dock ifrågasatts på en rad olika punkter, däribland inte minst 
dess reliabilitet. Hur som helst verkar detta fenomen inte sluta engagera 
forskare och lekmän värden över, eftersom studien förblir ett underlag för 
debatt. Mina tester i likhet med DeBondt och Thaler indikerar att det går att 
göra övervinster genom att köpa förloraraktier och gå kort i vinnaraktier. 
Studerar man mina resultat närmare kan man antyda att den mesta 
förtjänsten i den affären kommer ifrån överreaktion i vinnaraktier snarare än 
från för lågt värderade förloraraktier.  
 
 
 

6.2 En avslutande analys 

 
Inledningsvis måste jag understryka min egen förvåning över de resultat 
mina tester har genererat. Man kan direkt fråga sig om det är så att 
marknaden har lärt sig när det är tal om överreaktion på för lågt värderade 
aktier, men inte räknat in den överreaktion som uppstår vid för högt 
värderade aktier. En fundering skulle vara att det i realiteten kan vara både 
krångligt och dyrt att blanka aktier, jämför exempelvis med exemplen 
3Com/Palm eller Royal Dutch/Shell ovan.  

Jämför man överreaktionsfenomenet med den överavkastning som den 
föregående periodens minsta aktier genererar så ser det ut som småbolagen, 
tillsammans med en bättre t-statistik, har den största individuella positiva 
avkastningen. Därmed skulle överreaktion vara ett mindre framträdande 
fenomen och därför även betydelsemässigt mindre. Anklagelserna om att 
överreaktion framförallt är ett småbolagsfenomen är antagligen inte helt 
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ogrundade även om det större bolag här också. Vidare bör även tilläggas att 
spridingen på materialet är extremt stort, och rensningen för avlägsna 
uteliggare, dvs. när man tagit bort ca 2 av sina 50 aktier, har ibland gjort 
förändringar i avkastningen på upp mot 75 %. Man ska givetvis också fråga 
sig huruvida tidsaspekten är av betydelse för denna typ av investeringar, då 
en likvidation på 3-5år kanske kan kännas lång. Vi vet exempelvis att 
vinnaraktierna ger ett signifikant negativt resultat först efter 4år, och hur 
många procent kostar det att blanka dessa aktier? Ett varningens finger bör 
även höjas eftersom man inte bör glömma bort att vi talar om värdepapper 
som är knutna bolag med underliggande affärsmodeller. Med detta sagt vill 
jag bara poängtera att varje bolag givetvis är en separat historia och man inte 
bör bilda sig en uppfattning på generaliserade bedömningar. 

För att själv sammanfatta hela min studie, vill jag att hävda att 
vinnaraktier tenderar att vara överprissatta och på sikt att underprestera 
marknaden då effekten är för stor för att man helt ska kunna avfärda den. 
Jag tycker dock att man bör ta överreaktionseffektens inverkan i beaktning, 
innan man baserar ett beslut på ett sådant här underlag. 

Avslutningsvis måste det även tilläggas att alla dessa fenomen skulle 
kunna vara genererade av slumpen även om statistiken talar för att det inte 
är så.  

 
 
 

6.3 Förslag på framtida forskning 

 
Mina studieresultat har kanske inte har genererat resultat som kommer att 
revolutionera den finansiella teorin, men visar ändå på att det fortfarande 
existerar en fördröjd prisjustering. I min studie representeras i 
underpresterande före detta vinnaraktier. Kan man peka på ett område som 
behöver utforskas vidare. Är det kanske så att blankning är för dyrt och svårt 
eller ser inte investerare möjligheter i övervärderade aktier, dvs. lockas man 
mer av avkastningar som växer med investeringen, tillskillnad från 
blankningen som växer, när den underliggande tillgången krymper. Jag 
välkomnar även andra typer av studier på överreaktionsområdet som 
exempelvis Coval & Shumways studie ”Do behavioral biases affect prices?”, 
som undersöker beteendet hos traders på CBOT. 
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