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Syfte: Vårt syfte är att undersöka om det existerar 
momentumeffekter på den svenska aktiemarknaden för att 
därefter analysera ett antal tänkbara orsaker som tidigare har 
lyfts fram inom forskningen kring momentum. 

 
Metod: Denna uppsats tar en deduktiv ansats och genomför en 

kvantitativ undersökning som syftar till att applicera 
existerande teorier inom ramen för momentum på två 
separata populationer. Detta görs för att testa teorin och, i 
förlängningen, bidra till ny förståelse.  

 

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska perspektiv har för avsikt att avspegla 
tidigare forskning på momentum och de implikationer som 
existensen av momentum medför för den effektiva 
marknadshypotesen. 

 

Empiri:  Med hjälp av databasen Datastream (Thomson Financial) har 
vi undersökt avkastningen för 16 olika momentumstrategier 
på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap respektive Small 
Cap. 

 

Resultat: Vi finner att momentum existerar under perioden 2000-2007. 
Den mest framgångsrika strategin genererade en 
genomsnittlig avkastning på 1,87 procent per månad. Den 
volatila utvecklingen under åren 2008-2009 har en kraftigt 
negativ inverkan på momentumstrategier. Av de undersökta 
faktorerna bakom momentum kan enbart handelsvolym bistå 
i förklaringen till dess existens.  
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Purpose: Our purpose is to examine the existence of momentum 

effects on the Swedish stock market and thereafter to analyze 

a number of possible causes that have previously been 

highlighted in research on momentum. 

 

Methodology: This paper uses a deductive approach and carry out a 

quantitative survey designed to apply existing theories within 

the field of momentum on two separate populations. This is 

done to test the theory and, by extension, contribute to new 

understanding.  

 

Theoretical perspectives: The theoretical perspective is intended to reflect previous 

research within the field of momentum as well as the 

implications that the existence of momentum has for the 

efficient market hypothesis. 

 

Empirical foundation: Using the database Datastream (Thomson Financial) we have 

examined the yield of 16 different momentum strategies on 

the NASDAQ OMX Stockholm Large Cap and Small Cap. 

 

Conclusions: We find that momentum is present between 2000-2007. The 

most successful strategy generated an average return of 1.87 

percent per month. The volatility in the years 2008-2009 has 

a significant negative impact on momentum strategies. Of the 

investigated factors underlying momentum trading volume is 

the only one that can assist in the explanation of why 

momentum exists.  
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Begreppslista 

 
Momentum 
Effekter av vidhållande kursrörelser. Om en aktie har gått i en viss riktning, antingen upp eller 
ner, under period A så kommer aktien att fortsätta röra sig i samma riktning under period B. 

 
Momentumstrategi 
Investeringsstrategi som utnyttjar effekterna av momentum. 

 
P10, Vinnarportfölj 
Den decil av aktiepopulationen som har presterat bäst under utvärderingsperioden. 

 
P1, Förlorarportfölj 
Den decil av aktiepopulationen som har presterat sämst under utvärderingsperioden. 

 
P10-P1, Nollkostnadsstrategi 
Kombinerar vinnarportföljen och förlorarportföljen genom att ta en lång position i P10 och en 
kort position i P1. Resultatet är en ”nollkostnad” eftersom kapitalplaceringen som kommer av 
att köpa vinnarportföljen kvittas mot det inflöde av likvida medel som kommer av att sälja 
förlorarportföljen. 

 
J/K Strategi 
”J” betecknar den utvärderingsperiod under vilken populationen rankas för att delas in i de 
deciler som sedan kommer att utgöra bland annat P10 och P1. ”K” representerar 
innehavsperioden under vilken positionen hålls innan den avslutas. Detta innebär att till 
exempel att en strategi som bygger på J3K9 har utvärderats under 3 månader före 
investeringen för att sedan hållas under kommande 9 månader.  

 
Contrarian 
Effekter av rekylerande kursrörelser. Om en aktie har gått i en viss riktning, antingen upp 
eller ner, under period A så kommer aktien att röra sig i motsatt riktning under period B. 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel definieras bakgrunden till vårt intresseområde samt en 

problemdiskussion som leder fram till problemformulering och syfte. Därefter redogörs för de 

avgränsningar som har gjorts och vår målgrupp. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Momentumstrategier utnyttjar avvikelser från de traditionella prissättningsteorierna i syfte att 

exploatera dessa möjligheter och skapa avkastningar som överstiger vad som teoretiskt kan 

förväntas. Grunden och upprinnelsen till vår uppsats finner vi i samspelet mellan teori och 

verklighet där vi med hjälp av tidigare forskning kan studera hur momentumeffekter 

beskrivits och analyserats och vilka faktorer som ansetts varit drivande.  Interaktionen så väl 

som distinktionen mellan teori och verklighet leder oss vidare i vårt sökande efter bättre 

förklaringar till vad som sker på de finansiella marknaderna. Detta samspel kan sammanfattas 

i det följande: 

 

”It is quite wrong to try founding a theory on observable magnitudes 

alone… It is the theory which decides what we can observe.” 

- Albert Einstein i Heisenberg, 1971, s. 63 

 

År 1970 introducerade Eugene Fama den effektiva marknadshypotesen (EMH) som erbjuder 

möjligheten att observera de finansiella marknaderna utifrån tanken att ny information direkt 

införlivas i aktuell prissättning givet teorins antaganden. Implikationen av detta är att ingen 

investerare, med hjälp av historisk information, kan skapa en avkastning som överstiger vad 

som kan motiveras av tillhörande risk.  

 

Med hjälp av EMH kan vi studera de finansiella marknaderna och observera avvikelser från 

teorin. I de fall då det visar sig att teorins antaganden inte håller kan vi, tack vare dess 

förenklande struktur, tolka och förstå varför dessa potentiella avvikelser förekommer. Ett 

sådant framsteg kom då Jegadeesh och Titman (1993) utförde en studie som undersökte 

lönsamheten hos en investeringsstrategi baserad på tanken kring vidhållande kursrörelser där 

aktier som tidigare har uppvisat positiv (negativ) avkastning antas fortsätta överprestera 
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(underprestera) mot förväntad avkastning. Framgången hos en sådan strategi bryter emot 

EMH där morgondagens kursrörelser förväntas te sig helt slumpmässiga och följa en så kallad 

random walk givet dagens information (Fama, 1970). Jegadeesh och Titmans (1993) strategi 

visade sig generera en överavkastning på i genomsnitt 1 procent per månad och företeelsen 

med vidhållande kursrörelser kom att kallas för momentum. 

 

Betydelsen av kunskapen om momentum är stor eftersom den kan exploateras av investerare i 

syfte att erhålla en onormalt hög avkastning. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt de traditionella teorierna så som EMH (Fama, 1970) och CAPM (Lintner, 1965; 

Sharpe, 1964) måste momentumeffekter spåras till meningsfulla riskfaktorer i form av 

uppmätt betavärde. Det finns dessvärre få bevis för att detta faktiskt är möjligt (Hong och 

Stein, 1999). Tidigare forskning har därför lyft fram en rad faktorer som kan tänkas driva 

momentum. Tre av dessa är; marknadsvärde (Banz, 1981), handelsvolym (Lee och 

Swaminathan, 2000) och analytikerbevakning (Hong et al., 2000). Resultaten är emellertid 

inte entydiga och den dynamiska omgivning som samhällsvetenskaperna verkar inom leder 

till kontinuerligt förändrade villkor vilket gör forskningen inom området till en ständigt 

pågående process.  På senare tid har förklaringen i allt högre grad kommit att sökas inom den 

finansiella beteendevetenskapliga teorin och tanken om att investerare inte är fullt rationella. 

Förutsättningarna för momentum skiftar i takt med utvecklingen på de finansiella 

marknaderna. De drivande faktorerna kan tänkas variera över tiden och den fortsatta 

förekomsten av momentum är inte självklar i samband med nya företeelser på marknaden. 

Exempelvis kan algoritmhandeln, då institutionella placerare agerar i enlighet med 

förutbestämda åtgärder genom automatiserad handel, tänkas påverka kursrörelser och i 

förlängningen existensen av bland annat momentum. Det är därför av betydelse att ständigt 

utvärdera framförda teorier kring varför momentum existerar. Vi anser att vi, inom ramen för 

momentum, har identifierat en kunskapslucka (Rienecker och Stray Jørgensen, 2008) där 

orsaken till momentum fortfarande utgör ett debatterat och fortsatt föränderligt 

forskningsområde.  
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1.3 Problemformulering 

 

Vi kommer att utreda följande två frågeställningar i denna uppsats: 

 

o Kan momentum observeras på den svenska marknaden? 

 

o Kan de fyra faktorerna; beta, marknadsvärde, handelsvolym och analytikerbevakning 

bistå i förklaringen till den potentiella förekomsten av momentum? 

 

1.4 Syfte 

 

Vårt syfte är att testa förekomsten av momentumeffekter på den svenska aktiemarknaden för 

att därefter undersöka huruvida ett antal tidigare framförda faktorer kan hjälpa till att förklara 

varför momentum existerar. Utöver detta ämnar vi föra en diskussion utifrån finansiell 

beteendevetenskaplig teori. Det kunskapsmässiga intresset i detta ligger i möjligheten att 

uppnå en bättre förståelse för vad som driver den potentiella förekomsten av momentum. Att 

vid upprepade tillfällen studera momentumstrategier för oss möjligtvis inte närmare 

slutpunkten i sökandet efter en heltäckande teori som kan förklara momentum, men det för 

oss närmare en djupare insikt i dagens situation och den verklighet som vi investerare verkar 

i, oavsett hur flyktig denna verklighet är.  

 

Om vi i de undersökta faktorerna inte finner en drivande orsak till momentum anstår det på 

vidare forskning att fortsätta sökandet efter nya tänkbara faktorer. Det ligger även ett praktiskt 

intresse i uppsatsen då vidare kunskap inom området är av intresse för en hel bransch som 

önskar exploatera effekter likt momentum i vinstsyfte.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen avgränsas genom att vi enbart studerar två populationer, NASDAQ OMX 

Stockholm Large Cap respektive Small Cap. Vidare avgränsas undersökningen så till vida att 

orsaken till momentum söks inom ett begränsat antal tänkbara faktorer. Detta är endast ett 

urval av de faktorer som kan tänkas bistå i förklaringen till varför momentum existerar. Vi har 

även avgränsat oss genom att vi studerar tidsperioden 2000-2009. Dessa avgränsningar görs 
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med hänsyn till uppsatsens omfång (både i tid och skrift). 

 

1.6 Målgrupp 
 

Vi riktar oss främst till personer med ett starkt intresse för aktiemarknaden och för finansiella 

investeringar så som forskare inom finansiell ekonomi, börsmäklare, lärare samt studenter på 

kandidatnivå och däröver. Vi hoppas även kunna bidra till ökad förståelse hos 

privatinvesterare med grundläggande kunskap i finansiell teori. 

 

1.7 Disposition 
 

Nedan redogörs för hur återstoden av vår uppsats har organiserats. Motivet till att vi har valt 

att presentera relevant teori före det att vi beskriver uppsatsens metod är att ge läsaren den 

förståelse för ämnet som krävs för att utan svårighet kunna ta till sig de portföljvalsstrategier 

som förklaras under metodavsnittet. Empiri och analys presenteras löpande i samma kapitel i 

syfte att ge läsaren en tydlig visuell överblick av den del som analyseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tillvägagångssätt för genomförande av undersökning och analys. 

• Beskrivning av portföljvalsmetod och statistiska tester. 

    METOD 

• Presentation av uppsatsens teoretiska referensram.  

• Erbjuder läsaren en inblick i tidigare forskning på området. 
    TEORI 

• Delger resultaten av undersökningen. 

• Kopplar teori och empiri genom att applicera relevant teori på resultaten. 

    

EMPIRI 
& 

ANALYS 

• Summering och redogörelse för våra egna slutsatser inom ramen för   
   den kunskapslucka som vi har identifierat. 

• Förslag till framtida forskning. 

    SLUTSATS 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel ämnar vi introducera den teoretiska referensram som vår uppsats grundar sig 

på. Nedan presenteras och förklaras den effektiva marknadshypotesen (EMH). Därefter 

redogörs för två portföljvalsstrategier som avviker från EMH, dessa är momentum och 

contrarian. Avslutningsvis introduceras relevant beteendevetenskaplig teori. Tidigare 

forskning lyfts fram för att ge ökad förståelse för ämnet samt för att bidra till uppsatsens 

analys. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen  
 

Den effektiva marknadshypotesen är en grundläggande finansiell teori som menar att om 

investerare är rationella så kommer aktiepriser alltid att återspegla all tillgänglig information i 

en värld utan transaktionskostnader. Givet att all information är kostnadsfritt tillgänglig och 

samtliga är överens om vilken påverkan ny information har på prissättningen av aktier (Fama, 

1970). Fama (1970) argumenterar att även om dessa grundantaganden inte till fullo 

återspeglas i verkligheten så räcker det med att investerarna är medvetna om dessa kostnader 

och tar dem i beaktande för att marknaden ska vara effektiv. Den framtida utvecklingen för 

aktiepriser ska därmed te sig fullständigt slumpmässig och omöjlig att förutsäga, vilket får 

implikationen att ingen aktiv placerare ska kunna generera överavkastning. För att testa 

graden av marknadseffektivitet skiljer Fama (1970) på tre olika former.  

 

Svagt effektiv, innebär att aktiepriser följer en random walk där all historisk information 

återspeglas i det aktuella aktiepriset. Detta medför att spekulativa investerare inte kan 

generera överavkastning genom att studera historiska mönster. Svag marknadseffektivitet 

testas därmed genom att studera hur väl tidigare avkastning förutsäger framtida utveckling 

(Fama, 1991). Momentum som bygger på ihållande kursrörelser motsäger därmed den 

svagaste formen av EMH.  

 

Semi-starkt effektiv, innebär att utöver all historisk information så reflekterar även priset på en 

tillgång all allmänt tillgänglig information. Detta innebär att när ny och offentlig information 

görs tillgänglig så kommer alla investerare att agera rationellt och direkt korrigera priserna i 

linje med betydelsen av den nya informationen. På så sätt finns det inget utrymme för en 

investerare att med hjälp av offentligt tillgänglig information generera överavkastning. Semi-
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stark marknadseffektivitet testas därmed genom att studera hur snabbt en akties pris anpassar 

sig efter ny offentlig information (Fama, 1991). Det har gjorts empiriska studier som 

konstaterar att finansiella marknader uppvisar semi-stark effektivitet. Dahlquist et al. (2000) 

belyser att aktivt förvaltade aktiefonder upprepat ger en lägre avkastning än index vilket 

styrker existensen av semi-stark effektivitet. Med hjälp av offentligt tillgänglig information 

ska det inte gå att överprestera mot index över tiden om marknaden är semi-starkt effektiv. 

 

Starkt effektiv, innebär att marknaden inte enbart återspeglar historiska kursrörelser och 

allmänt tillgänglig information utan även att inga investerare har monopolistisk tillgång till 

relevant information. Detta gör att ingen investerare kan generera överavkastning med hjälp 

av insiderinformation. Stark effektivitet testas därmed genom att studera huruvida investerare 

har privat information som inte avspeglas i marknadspriserna (Fama, 1991).  

 

Enligt Fama (1970) så är det svårt att anta att stark marknadseffektivitet existerar i 

verkligheten och att denna form snarare skall ses som ett riktmärke som eventuella avvikelser 

från den effektiva marknaden kan mätas mot. Han klargör dock, med stöd i sin forskning, att 

åtminstone de två första nivåerna av marknadseffektivitet existerar. (Fama, 1970) 

 

2.1.1 Betydelsen av EMH för denna uppsats 
 

Enligt EMH kan momentumeffekter inte existera då åtminstone all historisk information 

återspeglas i aktuella aktiekurser. Skulle vi dock i denna studie finna att en momentumstrategi 

genererar en signifikant överavkastning på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap respektive 

Large Cap är det en indikation på att den svenska aktiemarknaden inte är effektiv och att 

historiska kursrörelser är positivt korrelerade med framtida kursutveckling. 

  

2.2 Momentum 
 

Grundidén bakom momentum bygger på vidhållande kursrörelser vilket innebär att det 

existerar en positiv korrelation mellan historiska kursrörelser och framtida avkastning. 

Investeraren tar med utgångspunkt i detta en lång (kort) position i historiskt starka (svaga) 

aktier. En strategi som bygger på momentum kan vara en nollkostnadsstrategi där 

investeraren simultant tar en lång position i historiskt starka aktier och en kort position i 

historiskt svaga aktier och således skapar en portfölj som finansieras med egna medel. 
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I det följande kommer vi att redogöra för relevant och aktuell forskning kring 

momentumeffekten på den internationella och svenska marknaden samt studier som undersökt 

kopplingen mellan momentum och handelsvolym, marknadsvärde och analytikerbevakning.  

 

2.2.1 Momentum internationellt 
 

En av de viktigaste studierna av momentumstrategier på den amerikanska marknaden 

genomfördes av Jegadeesh och Titman (1993). Strategin de applicerade byggde på att de, 

efter att ha studerat historiska data, delade upp marknaden i vinnar- och förlorarportföljer där 

vinnarportföljerna utgjordes av den decil med högst historisk avkastning och 

förlorarportföljerna av den decil med lägst historisk avkastning. Genom att ta en lång position 

i vinnarportföljen och en kort position i förlorarportföljen skapade Jegadeesh och Titman 

(1993) en nollkostnadsstrategi som genererade en överavkastning på i genomsnitt 1 procent 

per månad. Den data som användes hämtades från New York Stock Exchange (NYSE) och 

American Stock Exchange (AMEX) under perioden 1965 till 1989. 

 

Författarna använde sig av utvärderings- och innehavsperioder som sträckte sig mellan 3 och 

12 månader. Detta gav totalt 16 kombinationer av nollkostnadsstrategier med varierande 

utvärderings- och innehavsperioder. Vid jämförelse mellan strategiernas avkastning fann 

författarna att, med undantag för den första månaden, genererade samtliga strategier en 

överavkastning. Resultatet visade att momentumeffekten var starkast när 

utvärderingsperioden var 12 månader med efterföljande innehavsperiod på 3 månader, vilket 

gav en genomsnittlig månadsavkastning på 1,31%. Jegadeesh och Titman (1993) konstaterade 

att de observerade överavkastningarna från momentumstrategierna inte kunde förklaras med 

systematisk risk eller storlekseffekt. Vidare fann de att deras momentumstrategier genererade 

överavkastning på medellång sikt (3-12 månader) medan de visade sig vara ineffektiva på 

kort (<1 månad) och på längre sikt (>2 år).  

 

En studie som fokuserar på den europeiska marknaden och som tillämpar samma metod som 

Jeegadesh och Titman (1993) genomfördes av Rouwenhorst (1998). Författaren fann, genom 

att studera tolv länder på europeiska marknaden under perioden 1978 till 1995, att 

nollkostnadsstrategier i genomsnitt genererar en överavkastning på 1 procent per månad och 

att denna effekt inte kan förklaras med systematisk risk eller storlekseffekt. Den mest 
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lönsamma portföljen hade en utvärderingsperiod på tolv månader och en innehavsperiod på 

tre månader. Resultaten från den europeiska marknaden stämde således överens med de 

slutsatser som Jegadeesh och Titman (1993) nådde på den amerikanska marknaden. Likt 

tidigare studier på området visade Rouwenhorst (1998) att momentumeffekten kraftigt avtog 

när innehavsperioden sträckte sig längre än 11 månader för att istället påvisa rekylerande 

effekter och negativ avkastning. Rouwenhorst (1998) upptäckte även att en del av 

överavkastningen berodde på landspecifika faktorer vilka kan diversifieras bort genom att 

använda ett internationellt urval.  

 

Griffin et al.(2003) undersökte med ett internationellt perspektiv om makroekonomisk risk 

kan vara förklaringen till momentumeffekter. Med hjälp av data från 40 olika marknader som 

åtminstone bestod av 50 noterade aktier under perioden 1926 till 2000 skapade de likt tidigare 

studier vinnar- och förlorarportföljer. De fann på samtliga 40 marknader att vinnarportföljerna 

uppvisade en avkastning som var signifikant högre än motsvarande förlorarportfölj, vilket 

bevisar momentumstrategiernas effektivitet även internationellt. Likt tidigare studier fann de 

även att denna effekt kraftigt avtog för tidshorisonter mellan 1 och 5 år. Resultatet tydde 

dessutom endast på en mindre samvariation mellan momentumavkastningen på de olika 

marknaderna. Griffin et al. (2003) ansåg att dessa resultat måste innebära att om momentum 

drivs av risk så måste denna risk vara landsspecifik. I sin studie testade Griffin et al. (2003) 

även momentumeffekten i olika marknadsförhållanden baserat på ett urval av 

makroekonomiska faktorer. Resultatet visade på att momentumeffekten var positiv i samtliga 

marknadstillstånd vilket enligt författarna innebär att momentum inte kan förklaras med 

åtminstone deras urval av makroekonomiska faktorer.  

 

2.2.2 Momentumeffekter på den svenska marknaden 
 

Varken Griffin et al. (2003) eller Rouwenhorst (1998) kunde i sina studier säkerhetsställa att 

momentum existerar på den svenska marknaden. Griffin et al.s (2003) resultat visade snarare 

att momentum genererade en genomsnittlig negativ avkastning på minus 1 procent per månad 

på den svenska marknaden, men att avkastningen inte var statiskt säkerställd.  

 

Söderström (i Hagwall och Lundén 2008) kom till en annan slutsats när han tillämpade 

samma metod som Rouwenhorst (1998) på den svenska marknaden men tog hänsyn till 

devalveringen av den svenska kronan som skedde 1992. Studien använde sig av data från 
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perioden 1980 till 1999 och fann att om ingen hänsyn togs till devalveringen så gav endast 2 

av de 16 strategierna en signifikant avkastning medan resterande strategier endast var svagt 

positiva. Undantaget var strategin med en utvärderings- och innehavsperiod på 3 månader 

som uppvisade negativ avkastning. Om hänsyn däremot togs till devalveringen konstaterades 

att 15 av de 16 portföljerna genererade en signifikant avkastning. Söderström fann även att 

överavkastningen var betydligt större under perioden efter devalveringen än under perioden 

före devalveringen och att överavkastningen inte kan förklaras med systematisk risk.  

 

2.2.3 Marknadsvärde 
 

Tidigare forskning (Banz, 1981) har visat på att företag med låga marknadsvärden tenderar att 

generera högre riskjusterad avkastning än företag med höga marknadsvärden. En tänkbar 

förklaring till detta är att de mindre bolagen är utsatta för en högre risk som är kopplad till just 

deras storlek. Banz (1981) kunde dock inte dra någon slutsats kring huruvida den höga 

avkastningen var direkt kopplad till marknadsvärdet eller om det uppvisade sambandet enbart 

avspeglade en annan faktor som är positivt korrelerad med marknadsstorleken. Sambandet 

kan även observeras i Fama och Frenchs (1995) trefaktormodell som inkluderar avvikelser 

från EMH. Den första av två anomalier som ingår i modellen är att ett högt bokfört värde i 

förhållande till marknadsvärde är positivt korrelerat med hög avkastning, den andra är 

storlekseffekten där små bolag tenderar att ge högre avkastning än bolag med höga 

marknadsvärden. Fama och French (1996) menar att många av de anomalier som avviker 

ifrån EMH är relaterade till varandra. Författarna lyckades dock inte förklara 

momentumeffekter som går emot deras trefaktormodell och konstaterar att orsaken till detta 

inte är uppenbar. Carharts (1997) vidareutveckling av Fama och Frenchs trefaktormodell 

adderar just Jegadeesh och Titmans (1993) observationer genom att inkludera avkastningen 

under det senaste året som en faktor i modellen.  

 

2.2.4 Handelsvolym 
 

En intressant studie av sambandet mellan handelsvolym och momentum genomfördes av Lee 

et al. (2000) på den amerikanska marknaden. Författarna använde sig av data från AMEX 

samt NYSE från perioden 1965 till 1995 och baserade sin metod till huvuddel på Jegadeesh 

och Titmans (1993) studie. Författarna gjorde dock en ytterligare indelning av aktierna. 

Denna indelning gick efter handelsvolym i hög-, medel-, och lågvolymsaktier. Genom att ta 
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lång position i lågvolymvinnare och kort position i högvolymförlorare skapade författarna en 

strategi som genererade signifikant överavkastning i upp till 4 år. Detta står i stark kontrast till 

tidigare studier som har visat att momentum endast är effektiv på medellångsikt (3-12 

månader).  

 

Lee et al. (2000) försökte utifrån sina resultat skapa en modell som kunde illustrera 

förhållandet mellan momentum, rekylerande effekter och handelsvolym. Enligt modellen ses 

högvolymvinnare och lågvolymförlorare som late stage vilket enligt Lee et al. (2000) innebär 

att de inom den närmsta framtiden kommer att uppvisa rekylerande effekter. Omvänt ses 

lågvolymvinnare och högvolymförlorare som early stage varpå det är att vänta att dessa 

kommer att ge goda momentumeffekter i framtiden.  

 

2.2.5 Analytikerbevakning 
 

Hong et al. (2000) studerade sambandet mellan momentum och antalet analytiker som följer 

en aktie. Författarna delade upp marknaden baserat på aktiernas historiska avkastning och 

grupperade också dessa i 3 olika kategorier baserat på graden av analytikerbevakning. Hong 

et al.s (2000) resultat visar att aktier med låg analytikerbevakning har starkare momentum än 

aktier med hög analytikerbevakning. Förklaringen beror enligt författarna på att en lägre grad 

av analytikerbevakning medför att information sprids långsammare till marknaden vilket i sin 

tur resulterar i att aktien tar längre tid på sig att anta sitt fundamentala värde. Därmed kommer 

antalet analytiker att påverka hur väl priset på en aktie återspeglar dess fundamentala värde då 

antalet analytiker, enligt författarna, är positivt korrelerat med graden av 

informationsspridning till marknaden. Hong et al. (2000) visade dessutom att analytiker i 

betydligt större utsträckning bevakar stora företag med en likvid aktie. Detta för att 

investerare ska kunna ta betydande positioner i de företag som rekommenderas. 

 

En studie som skänker ytterligare ljus över analytikers inverkan på momentum genomfördes 

av Chan et al. (1996). Författarnas resultat indikerar att analytiker har en särskilt konservativ 

inställning till information om historiska vinster och endast gradvis justerar sina förväntningar 

över tiden. Enligt författarna beror detta på att det inte finns några direkta incitament för 

analytiker att sänka sina prognoser. Detta då en sådan åtgärd dels kan skada relationen mellan 

analytikern och företaget och dels eftersom denne vill att nya köpare ska ta positioner i den 

rekommenderade aktien i syfte att öka sitt mäklararvode. Analytikers konservativa 
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förhållningssätt leder således till att aktiepriser inte återspeglar sina fundamentala värden 

varpå momentumeffekter uppstår.  

 

2.2.6 Betydelsen av tidigare forskning på momentum för denna uppsats 
 

Tidigare forskning inom ramen för momentum utgör grundstommen i vår analys och de 

teorier som ovan har presenterats ligger till grund för de drivande faktorer bakom momentum 

vars validitet vi ämnar undersöka. Jegadeesh och Titmans (1993) undersökningsmetod ligger 

även till grund för vårt eget tillvägagångssätt vid portföljbildning. 

 

2.3 Contrarian 
 

Då uppsatsens fokus ligger vid att testa och förklara förekomsten av momentum på Small Cap 

och Large Cap har vi valt att endast presentera en kortare genomgång av contrarian som står 

för de rekylerande effekter som har observerats i tidigare forskning och vars implikationer 

står i rak motsats till momentum. Motivet till att vi överhuvudtaget väljer att redogöra för 

contrarian är att detta ger en ökad förståelse för över- och underreaktionsfenomenet som vi 

kommer att redogöra för inom området finansiell beteendevetenskaplig teori. I en 

contrarianstrategi tar investeraren en exakt motsatt position mot momentum, det vill säga en 

lång position i tidigare förloraraktier och en motsvarande kort position i tidigare vinnaraktier.  

 

2.3.1 Tidigare forskning på contrarian 
 

En av de mest kända studierna på contrarianfenomenet genomfördes av De Bondt och Thaler 

(1985) där de studerade contrarian på den amerikanska marknaden. I sin studie använde de sig 

av historisk data från NYSE från perioden 1926 till 1982. Med utvärderings- och 

innehavsperioder mellan 3 till 5 år skapade De Bondt och Thaler (1985) vinnarportföljer 

bestående av den övre decilen aktier som demonstrerade högst historisk avkastning och 

förlorarportföljer med den nedersta decilen aktier som uppvisade den historiskt lägsta 

avkastningen. Resultatet av studien visade att förlorarportföljerna slog marknaden med 19,6 

procent på årsbasis medan vinnarportföljerna underpresterade mot marknaden med 5 procent. 

Intressant med dessa resultat är att överreaktionerna var betydligt synligare i 

förlorarportföljerna och att contrarianeffekten var mindre när det gällde vinnarportföljerna. 

Dessutom fann de inte bara bevis för att förlorarportföljerna slog vinnareportföljerna under 
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mätperioden utan även att dessa hade lägre beta och därmed var mindre riskfyllda än 

vinnarportföljerna.  

 

2.4 Finansiell beteendevetenskaplig teori 
 

På senare tid har det blivit allt tydligare att de traditionella prissättningsteorierna har svårt att 

förklara den ökande mängden bevis för att en investerare kan generera överavkastning baserat 

på historisk och allmänt tillgänglig information. Enligt de traditionella teorierna måste dessa 

anomalier spåras till meningsfulla riskfaktorer. Dock finns det få bevis som tyder på att det är 

möjligt i dagsläget. (Hong och Stein, 1999) Därför söker alltfler forskare efter alternativa 

teorier inom den beteendevetenskapliga forskningen som tar ett tydligt avstånd från den 

grundläggande uppfattningen om att alla investerare är fullt rationella. Detta 

forskningsområde ämnar genom att applicera mänsklig psykologi ge ökad förståelse för 

marknadens beteende. Nedan redogör vi för aktuell och relevant forskning inom området som 

sedan kommer att bidra till vår uppsats analys.  

 

2.4.1 Heuristik och beslut under risk 
 

En av de grundläggande teorierna om beslutsfattande under risk kallas för nyttoteorin. Denna 

teori utgår ifrån att alla människor är rationella nyttomaximerare som fattar beslut efter noga 

övervägande av sannolikheter och relevant information. Senare års studier har dock påvisat att 

människor inte tycks följa ett sådant beteende. Istället tycks vi utgå från en begränsad 

heuristik som leder till systematiska fel och irrationella reaktioner på oväntade händelser. 

(Kahneman och Tversky, 1972)  

 

Kahneman och Tversky (1979) utvecklade utsiktsteorin som ett alternativ till den traditionella 

nyttoteorin. Teorin förklarar hur individer fattar beslut under risk genom en tvåstegsmodell. I 

det första steget skapas ett riktmärke där utfall som ligger över (under) detta riktmärke anses 

som vinster (förluster). I det andra steget så utvärderas värdet av de olika fallen varpå det med 

högst värde väljs. Teorin bygger därmed på att vikta potentiella vinster och förluster. 

Intressant med Kahneman Tversky (1979) studie var dessutom att de fann en förklaring till 

varför människor utsätter sig för risk och samtidigt försäkrar sig då de observerade att en 

individ tycks fästa olika vikt vid olika typer av vinster och förluster. 
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Kahneman och Tversky (1979) fann dessutom att individer tycks fatta beslut på hur nära 

besläktad situationen är med tidigare upplevda situationer snarare än att utgå från aktuella 

sannolikheter. En konsekvens av detta blir att människor tenderar att se mönster när de utsätts 

för slumpmässig information och att de därmed tenderar att överreagera på ny och oväntad 

information. Denna heuristik kallas inom beteendeforskningen för representativ heuristik. En 

annan heuristik som är närabesläktad med den representativa heuristiken är 

tillgänglighetsheuristiken. Den utgår ifrån att människan fattar sina beslut baserat på vad som 

är mest greppbart, eller vad som finns närmast till hands, vilket gör att det mest rationella 

beslutet inte alltid fattas.  

 

2.4.2 Kognitiva snedvridningar 
 

En möjlig förklaring till varför momentum existerar är att människor underreagerar på ny och 

oväntad information. Barberis et al. (1998) förklarar detta med hjälp av att det existerar en 

konservativ snedvridning på marknaden. De fann att människor i stor utsträckning bemöter ny 

information som strider mot tidigare uppfattningar med ett konservativt ställningstagande 

vilket inom beteendeforskningen benämns kognitiv dissonans. Resultatet blir att ny 

information som avviker från aktiens förväntade och långsiktiga rörelsemönster tillmäts 

enbart vikten av temporära avvikelser vilket innebär att investeraren enbart gör små 

justeringar i sina långsiktiga förväntningar (Bernard, 1992). Investerare tycks således hålla 

fast vid sina prognoser och förväntningar och finner det svårt att ändra sina uppfattningar. 

Denna försiktighet leder till att priserna inte justeras korrekt vilket i sin tur leder till en 

underreaktion och momentumeffekt. Dessutom tycks individer inte enbart förhålla sig 

konservativt till ny information utan även söka efter information och bevis som styrker 

befintliga uppfattningar. Denna snedvridning kallas för bekräftelse snedvridning.  

 

Studier visar dock att investerare som följer företag som under en längre tid presenterar 

positiva rapporter omvärderar sitt konservativa ställningstagande och istället inkluderar all ny 

information i sina långsiktiga förväntningar. Då investeraren i det här fallet antas bortse från 

det faktum att den positiva utvecklingen inte är hållbar på längre sikt resulterar det i en 

övervärdering av aktien.  Denna syn på överreaktion stöds bland annat av Zarowin (1989) 

som i sin studie fann att företag som upprepat redovisar negativa resultat på lång sikt ger en 

högre avkastning än företag som uppvisar en rad positiva resultat då de förstnämnda tenderar 

att undervärderas.  
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En annan förklaring till varför marknaden överreagerar kan vara att marknaden besitter 

kognitiva snedvridningar i form av övermod och självtilldelning. Detta innebär att investerare 

tenderar att överskatta sin egen förmåga att förstå och tolka marknaden och privat tillgänglig 

information samt ser framgångar som bevis på sin egen skicklighet och motgångar som otur. 

En intressant studie på människans övermod utfördes av Lichtenstein och Fischhoff (1977). 

Författarnas resultat styrker tanken om att människor tenderar att uppvisa övermod och 

övervärdera sin förmåga att förutspå utfall. I sin studie ställde Lichtenstein och Fischhoff 

(1977) en rad frågor till en grupp testpersoner om huruvida de ansåg att ett urval av 12 aktier 

kommer att sjunka alternativt stiga i värde samt hur säkra de var på sin prognos. Resultatet 

tydde entydigt på att samtliga tillfrågade överskattade sin förmåga att förutspå marknaden.  

 

Enligt Daniel et al. (1998) så får dessa snedvridningar effekten att den enskilde investeraren 

överskattar sin förmåga att själv tolka och förstå marknaden varpå denne kommer att 

underreagera på offentlig information. Denna effekt förstärks ytterligare av marknadens 

självtilldelning, då investerare överskattar privat information så fort de har fått den bekräftad. 

Detta kommer således leda till att när endast privat information är tillgänglig så överreagerar 

marknaden medan offentlig information tenderar att leda till en underreaktion.   

 

2.4.3 Heterogen marknad 
 

De ovan nämnda teorierna utgår ifrån att marknaden ses som en homogen grupp där 

anledningen till att momentum och långsiktiga rekylerande contrarianeffekter uppstår är 

kognitiva snedvridningar och att människan följer en heuristik som inte är i linje med den 

traditionella nyttomaximeringsteorin.  

 

Hong och Stein (1999) förklarade existensen av både momentum och contrarian genom en 

modell som beskriver hur grupper på en heterogen marknad interagerar med varandra och hur 

det ger upphov till över- och underreaktioner. I sin studie delade Hong och Stein (1999) in 

marknaden i två huvudgrupper och antog att ingen av dessa var fullt rationell och endast 

besatt en begränsad förmåga att ta till vara på allmänt tillgänglig information.  
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Dessa grupper var: 

 

1. Nyhetsbevakare som baserar sina förväntningar på privat information beträffande 

framtida grundläggande information om företaget och ignorerar nuvarande och 

historiska priser.  

 

2. Momentuminvesterare som grundar sina beslut på historisk information om aktiers 

avkastning men som begränsar sig i att deras beslut baseras på enkla strategier kring 

historiska priser.  

 

Med utgångspunkt i antagandet om att information sprids successivt bland nyhetsbevakare 

fann författarna att om enbart denna grupp vore aktiv på marknaden skulle det resultera i att 

marknaden underreagerar på ny information. Detta eftersom information då sprids långsamt 

och att investerarna inte tar all tillgänglig information i beaktande. Dock blir situationen en 

annan om båda grupperna antas verka simultant. Konsekvensen blir då att när 

momentuminvesteraren identifierar att marknaden underreagerar kommer de att ta tillvara på 

arbitragemöjligheten och därmed påskynda prisjusteringen. Därmed skulle det kunna tänkas 

att detta leder till att marknaden blir relativt effektiv. Författarna menar dock att marknaden 

då istället tenderar att överreagera på den nya informationen till följd av att 

momentuminvesterarna använder sig av allt för enkla strategier och inte tar tillvara på all 

tillgänglig information. Resultatet är att existensen av momentuminvesterare förkortar 

tidshorisonten under vilken momentumeffekten kan observeras. (Hong och Stein, 1999)  

 

2.4.4 Flockbeteende 
  

Flockbeteende uppstår när en investerare frångår sina grundläggande uppfattningar och istället 

agerar utifrån sin omgivnings reaktioner. I de fall då detta beteende baseras på felaktiga grunder 

så för det marknaden bort från dess fundamentala värde. Flockbeteendet uppstår vanligtvis i 

emotionellt laddade situationer så som under perioder av kraftig upp- och nedgång (Gyllenram, 

1998).  
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2.4.5 Betydelsen av finansiell beteendevetenskaplig teori för denna uppsats 
 

Då vi ämnar undersöka existensen av momentumeffekter på Large Cap och Small Cap är den 

beteendevetenskapliga teorin en viktig del i förklaringen av dess potentiella förekomst. Detta 

eftersom närvaron av momentum strider mot EMH och tanken om den rationella investeraren. 

 

2.5 Momentum och contrarian, kan de existera simultant?  
 

Momentum- och contrarianeffekter motsäger inte varandras existens. En momentumstrategi 

bygger på tanken att investerare inte direkt reagerar på ny och oväntad information, vilket 

resulterar i en fördröjd prisjustering. Konsekvensen av detta är således att aktiepriser fortsätter 

att följa samma positiva alternativ negativa utveckling under en längre tid. En 

contrarianstrategi bygger däremot på tanken att investerare överreagerar vid ny och oväntad 

information men att när de väl inser att en överreaktion har skett och därmed att aktuella 

aktiepriser avviker från sina fundamentala värden så kommer en rekylering att ske.  

 

Anledningen till varför marknaden på kortare perioder (3-12 månader) tycks underreagera i 

linje med momentum för att sedan på länge perioder (3-5 år) överreagera i linje med 

contrarian har som ovan nämnt en möjlig förklaring i den beteendevetenskapliga teorin. 

Investerare bemöter i stor utsträckning ny information med ett konservativt hållningssätt 

vilket leder till underreaktion och därmed vidhållande kursrörelser en tid framöver. Dock 

kommer upprepade positiva alternativt negativa nyheter att leda till att investeraren 

omvärderar sitt ställningstagande och istället övervärderar sin förmåga att förutspå den 

fortsatta utvecklingen. Investerare tenderar nämligen att ignorera möjligheten att de positiva 

alternativt negativa nyheterna enbart beror på temporära avvikelser. Därmed kommer 

marknaden att överreagera.  

 

Med den beteendevetenskapliga teorin som riktmärke ter det sig därmed helt naturligt att 

marknaden uppvisar kortsiktiga momentumeffekter och långsiktiga contrarianeffekter. Att 

tidigare forskning har visat på att en contrarianstrategi är effektiv på så korta horisonter som 

under 1 månad strider dock mot ovanstående resonemang kring att marknaden bemöter ny 

information med konservatism. Jegadeesh och Titman (1995) menar att detta beror på att 

vissa aktier reagerar snabbare på ny information än andra. Därav kommer vissa aktier att 
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uppvisa kortsiktiga contrarianeffekter då de överreagerar på företagsspecifik information men 

underreagerar på allmänna faktorer (Jegadeesh och Titman, 1995). 

 

I Figur 1 nedan så sammanfattas hur momentum- och contrarianeffekter kan samexistera 

under olika tidsperioder. 

 

 
Figur 1: Översikt över de olika tidsperioder under vilka momentum respektive contrarian har observerats i tidigare 
forskning. 
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3. Metod 

Detta kapitel ämnar redogöra för uppsatsens ansats- och metodval. Kapitlet inleds med en 

presentation av vår forskningsstrategi samt vald metod för insamling av material. Därefter 

presenteras hur de studerade strategierna har skapats samt hur de tänkbara orsaker till 

momentum som lyfts fram i denna uppsats har undersökts. Kapitlet syftar även till att ge 

läsaren en förståelse för de avgränsningar som har gjorts inom det empiriska materialet och 

hur dessa kan komma att påverka kvaliteten i resultaten.  

 

3.1 Ansats och metod 
 

Vi använder oss av en positivistisk och deduktiv ansats (Bryman och Bell, 2005) som syftar 

till att applicera existerande teorier inom ramen för momentum på två separata populationer. 

Detta görs för att testa teorins validitet och, i förlängningen, bidra till ny förståelse. Den 

metod som använts vid datagenerering är uteslutande kvantitativ vilket ter sig naturligt då den 

empiri som ligger till grund för vår uppsats utgörs av historisk finansiell data.  

 

3.2 Datainsamlig 
 

3.2.1 Primärdata 
 

Det finns ett flertal finansiella marknadsplatser för aktiehandel i Sverige men urvalet till 

denna uppsats har begränsats till NASDAQ OMX Stockholm. Vår primärdata består av 

sammanställningen av historiska kurser på listorna Large Cap och Small Cap.  Motiveringen 

till detta ligger i marknadsplatsens tillgång till ett brett urval av bolag som möjliggör två 

distinkta populationer. Noterade företag vars marknadsvärde överstiger 1 miljard Euro tillhör 

Large Cap medan företag vars marknadsvärde understiger 150 miljoner Euro tillhör Small 

Cap (NASDAQ OMX). Dessutom erbjuder NASDAQ OMX Stockholm en högre likviditet än 

övriga marknadsplatser. All data som använts för att skapa portföljer är insamlad från 

databasen Datastream, tillhandahållen av Thomson Financial. De aktier som har använts 

utgörs av de aktier som har varit noterade under hela undersökningsperioden som sträcker sig 

från år 2000 till och med år 2009. Redovisade kurser har justerats för splittar. Uppgifter om 

antalet analytiker som följer ett visst bolag är hämtade från den svenska tidskriften Privata 

Affärers nätupplaga som ges ut av Bonnier Tidskrifter. 
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3.2.2 Sekundärdata 
 

Utöver primärdata har vi använt oss av sekundärdata i form av finansiella artiklar från ledande 

facktidningar samt erkänd litteratur inom området. Dessa redogör för tidigare forskning samt 

tolkningar och teorier kring momentum och marknadseffektivitet. Den beteendevetenskapliga 

referensram som använts i uppsatsen bygger på tidigare erkänd forskning inom området. 

Denna insamling har främst kommit till stånd genom efterforskningar med hjälp av Lunds 

universitets sökmotorer ELIN och LOVISA.  

 

3.3 Källkritik 
 

De historiska data som har använts i denna studie har hämtats ifrån Datastream (Thomson 

Financial).  Resultaten är direkt beroende av tillförlitligheten hos Datastream. Så långt vi kan 

utröna så kan Datastream anses uppfylla de krav som ställs på kvaliteten hos historisk data 

med reservation för risken att felaktigheter kan förekomma i källmaterialet.  

 

Tillförlitligheten hos de publicerade källor som har används har utvärderats dels utifrån deras 

ursprung men även genom att studera förekomsten av dessa i tidigare uppsatser inom ämnet. 

Materialet har valts ut efter bästa förmåga för att representera den senaste och mest beprövade 

kunskapen inom området. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 

Då vi studerar en specifik marknad och mer exakt en unik marknadsplats kan detta i viss mån 

ses som en fallstudie tillämpad på den svenska marknaden. Vi har efter bästa förmåga sett 

över de otaliga beräkningar som gjorts för att testa våra hypoteser. Så långt vi kunnat 

säkerställa förekommer det inga brister i dessa beräkningar men vi reserverar oss för att 

felaktigheter kan ha begåtts. Orsaken är i så fall våra egna tillkortakommanden. Att tillämpa 

våra resultat på en vidare population än den som har studerats bör givetvis göras med 

försiktighet. Vi uppmanar läsaren att notera att förändrade förhållanden så som rådande 

marknadssituation kan komma att påverka validiteten hos våra resultat. 

 

Vi vill här upplysa om att hänsyn inte har tagits till transaktionskostnader. Dessutom har 

ingen hänsyn tagits till svårigheten i att ta en kort position i vissa aktier. Dessa begränsningar 
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gör att resultaten av denna studie bör ses ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

3.4.1 Survivourship bias 
 

Vi kommer enbart att studera aktier som har varit noterade under hela undersökningsperioden, 

2000-2009. Det medför att de aktier som har noterats under år 2000 eller senare samt de aktier 

som har avnoterats under perioden inte inkluderas i vår analys. Risken med detta är att 

undersökningen snedvrids i den meningen att de aktier som har överlevt inte till fullo 

avspeglar den verklighet som rådde vid den tidpunkt som de undersökta strategierna 

genomfördes. Även om detta är missvisande så påverkas troligtvis inte våra resultat i positiv 

bemärkelse eftersom att företag som avnoteras tenderar att uppvisa en sämre avkastning än de 

företag som överlever (Brown et al.,1992). Det innebär att i och med att vi inte inkluderar 

avnoterade företag så kommer avkastningen från våra nollkostnadsstrategier att dämpas 

eftersom dessa strategier tar en kort position i de aktier som uppvisat svagast utveckling.  

 

3.5 Replikerbarhet 
 

För att underlätta replikerbarheten har vi, efter bästa förmåga, redogjort för de metoder som 

använts under arbetets gång. Detta i syfte att framtida studier ska kunna genomföra 

tillförlitliga jämförelser. Eftersom det studerade datamaterialet är enkelt tillgängligt genom 

databaser likt Datastream (Thomson Financial) är möjligheten till replikering stor. 

 

3.6 Portföljvalsstrategi 
 

I det följande redogörs för den första delen av denna uppsats praktiska tillvägagångssätt. Här 

beskrivs hur vi har undersökt själva förekomsten av momentum på Large Cap respektive 

Small Cap. Syftet är här att ge läsaren en tydlig inblick i den metod som har använts vid 

undersökningen. Det innefattar såväl investeringsstrategi som signifikanstest. Betydelsen av 

detta är stor eftersom resultaten sedan ligger till grund för uppsatsens andra del där vi ämnar 

söka orsaken till momentumeffekter. 

 



Momentumstrategier – Vad får historien att upprepa sig? 
 

 24 

3.6.1 Portföljbildning 
 

Den metod som använts för att undersöka det empiriska materialet baseras på Jegadeesh och 

Titman (1993). Genom att beräkna den historiska avkastningen på månadsbasis för aktierna 

inom de två separata populationerna skapas portföljer innehållande högpresterande alternativt 

lågpresterande aktier för respektive population. För att beräkna den månatliga avkastningen 

för varje aktie tillämpar vi den utdelningsjusterade formeln för avkastning (Berk och 

DeMarzo, 2007): 
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En akties kurs månad t bestäms av stängningskursen den sista handelsdagen i månad t-1. 

 

I början av varje månad t rangordnas populationernas aktier efter deras historiska avkastning. 

De valda utvärderingsperioderna bestäms till 3, 6, 9 och 12 månader, dessa kommer i 

fortsättningen att benämnas J3, J6, J9 respektive J12.  Den rangordnade populationen delas 

därefter upp i 10 deciler, avrundade till närmsta heltal. Den första decilen består av de aktier 

med svagast avkastning under aktuell utvärderingsperiod och dessa bildar förlorarportföljen. 

Den tionde decilen utgörs av de aktier med högst avkastning under samma utvärderingsperiod 

och dessa bildar därmed vinnarportföljen.  

 

En lång position tas i vinnarportföljen samtidigt som en kort position tas i förlorarportföljen. 

Detta skapar en nollkostnadsstrategi. Positionen hålls sedan mellan 3 och 12 månader 

uppdelat likt de olika utvärderingsperioderna. Positionens innehavsperiod benämns hädanefter 

K3, K6, K9 respektive K12. I slutet av innehavsperioden balanseras positionerna om efter 

samma metod som den initiala urvalsprocessen. Denna process upprepas så många gånger 

som möjligt från 2000-01-01 till och med 2009-12-31, med frekvensen K månader. Den långa 

och motsvarande korta position som tas för att skapa en nollkostnadsstrategi har alltid samma 

J och K. Detta medför 16 olika nollkostnadsstrategier inom vardera av de bägge 

populationerna Large Cap respektive Small Cap. Nedan visualiseras de aktuella utvärderings- 
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och innehavsperioderna. Exempelvis så skapas 1 av de 16 strategierna genom att tillämpa en 

utvärderingsperiod på 12 månader och en innehavsperiod på 3 månader, denna strategi 

kommer i fortsättningen att benämnas J12K3.  

 

 

 
Figur 2: Visualisering av de olika utvärderings- respektive innehavsperioder 
som denna uppsats momentumstrategier utgår ifrån, sammanlagt skapas 
därmed 16 olika strategier. 

 

Likt Jegadeesh och Titman (1993) har vi valt att undersöka överlappande innehavsperioder 

där varje position förnyas en gång i månaden. Detta innebär att till exempel position J3K3 

återskapas varje månad och att det därmed förekommer tre stycken J3K3 simultant. Detta 

ökar antalet tillgängliga observationer vilket stärker den statistiska säkerheten i våra tester. 

 

Inom gruppen av aktier som tillhör en portfölj viktas aktierna lika, det vill säga, strategin 

investerar (säljer) samma belopp i alla aktierna som tillhör vinnarportföljen 

(förlorarportföljen). Jegadeesh och Titman (1993) förklarar att denna metod ger ett mycket 

liknande resultat som en värdeviktad portfölj där hänsyn tas till marknadsvärde. Att fokus 

enbart ligger på en av dessa metoder är för att tillåta en mer djupgående analys inom ramen 

för uppsatsens syfte. 

 

3.6.2 Signifikans 
 

Inferens görs med ett t-test där vi testar signifikansen i resultaten. Eftersom att 

nollkostnadsstrategierna inte medför någon initial kapitalförbrukning, då en sådan strategi inte 

använder något alternativavkastat kapital, är den förväntade avkastningen lika med noll. Med 

det som utgångsläge undersöker vi om vi kan påvisa en signifikant avkastning i våra 

nollkostnadsstrategier genom att ställa upp följande hypoteser där nollhypotesen säger att 

avkastningen är lika med noll (Körner, 2000):  
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Testet genomförs sedan med nedanstående teststatistika: 
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Enligt den centrala gränsvärdessatsen gör omfattningen hos antalet observationer att det kan 

antas att observationerna är normalfördelade. Observerade t-värden redovisas även för 

respektive vinnar- och förlorarportfölj. 

 

3.7 Tänkbara orsaker 
 

I denna andra del av redogörelsen för den praktiska metod som har använts beskrivs hur vi, 

efter att studerat förekomsten av momentum, går till väga för att besvara vår huvudsakliga 

forskningsfråga genom att testa validiteten hos ett antal tänkbara orsaker till varför 

momentumeffekter uppstår. Vår ambition är att undersöka validiteten hos fyra skilda faktorer 

som tidigare har lyfts fram inom forskning kring momentum för att därefter avsluta med en 

mer allmän diskussion utifrån finansiell beteendevetenskaplig teori. De fyra faktorerna som 

ska undersökas är beta, marknadsvärde, handelsvolym och analytikerbevakning. Dessa 

faktorer har i enlighet med tidigare forskning (Jegadeesh och Titman, 1993) analyserats på 

strategin J6K6. Strategin delas upp i 10 portföljer (P), varje portfölj innehåller 10 procent av 

populationen rangordnade efter genererad avkastning under utvärderingsperioden.  Dessa går 

från P10 som utgör vinnarportföljen till P1 som utgör förlorarportföljen. P10 och P1 har 

tidigare använts i nollkostnadsstrategin men utöver dessa skapas alltså 8 stycken portföljer. 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de tillvägagångssätt som har tillämpats vid 

analysen av dessa faktorer. 
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3.7.1 Urval 
 

De fyra faktorerna (beta, handelsvolym, marknadsvärde och analytikerbevakning) har valts ut 

efter en omfattande genomgång av tidigare forskning på området. Beta testas för att 

säkerställa att potentiella momentumeffekter verkligen bryter med EMH. Urvalet av övriga tre 

faktorer har grundats på två saker. För det första har vi valt att testa tänkbara orsaker 

presenterade i framstående studier på området för att säkerställa betydelsen av dessa inom 

momentumforskningen. För det andra har vi baserat urvalet på vilka av tidigare framförda 

faktorer som mest effektivt kan utvärderas med hjälp av denna uppsats metod att studera två 

separata populationer med tydlig skild karaktäristika.  

 

3.7.2 Beta 
 

Beta mäter graden av systematisk risk hos en tillgång genom att jämföra dess samvariation 

med marknadsportföljen. Av detta kommer att beta för marknadsportföljen är lika med 1 och 

att en tillgång vars beta överstiger 1 antas vara mer riskfylld och bör därmed kompenseras 

med en högre förväntad avkastning (Berk och DeMarzo, 2007). Vid analys av en strategi som 

är självfinansierad genom att samtidigt ta en lång och en kort position finns risken att en 

positiv avkastning identifieras tack vare att strategin gynnar aktier med hög risk. Detta är i 

linje med den effektiva marknadshypotesen och skulle därmed medföra ett missvisande 

resultat till stöd för identifierad momentumeffekt. För att undersöka om så är fallet genomför 

vi följande skattning av beta (Berk och DeMarzo, 2007): 
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Om en momentumstrategi slår marknaden och det visar sig att momentumeffekten beror på 

ökad risk så ska erhållet betavärde överstiga 1. I annat fall kan vi dra slutsatsen att 

momentumeffekten inte beror på kompensation för ökad risk. Vid skattning av beta använder 

vi oss av historisk data från en period av 24 månader innan portföljbildningsdagen. 



Momentumstrategier – Vad får historien att upprepa sig? 
 

 28 

Marknadens avkastning mäts med Affärsvärldens Generalindex (AFGX). Index beräknas med 

återläggning av utdelningar för att vara konsekvent med beräknad avkastning för portfölj i. 

 

3.7.3 Marknadsvärde 
 

Fama och French (1996) menade att flera av de avvikelser från EMH som kan observeras 

eventuellt har ett gemensamt ursprung. Genom att studera kopplingen mellan två av de 

faktorer som ingår i Fama, French (1995) och Carharts (1997) multifaktormodell hoppas vi 

kunna dra en slutsats kring huruvida faktorerna momentum och marknadsstorlek är relaterade 

till varandra. Banz (1981) menar att små bolag besitter en högre risk som inte återspeglas i 

dess beta vilket bör kompenseras med en högre avkastning. Vi ämnar testa detta genom att 

jämföra de 10 olika portföljerna inom strategin J6K6. Vi beräknar marknadsvärdet för alla de 

aktier som ingår i respektive portfölj och relaterar det till hela populationens marknadsvärde. 

På så sätt kan vi se om momentumeffekten uppvisar ett samband med marknadsvärdet på 

innehaven. 

 

3.7.4 Handelsvolym 
 

Lee och Swaminathens studie (2000) visar på ett samband mellan momentum och historiska 

handelsvolymer. För att testa om det finns något samband i detta undersöker vi skillnaden 

mellan de 10 portföljerna inom J6K6. Handelsvolymen mäts som ett genomsnitt för portföljen 

genom att dividera antalet omsatta aktier med totalt utestående aktier. Detta för att få ett 

relativt mått som tillåter jämförelse mellan populationerna.  

 

3.7.5 Analytikerbevakning 
 

Med utgångspunkt i Hong et al. (1999) undersöker vi sambandet mellan antalet analytiker 

som bevakar ett bolag och uppvisad momentumeffekt. Författarna menade att det finns ett 

positivt samband mellan antalet analytiker som följer ett bolag och hur snabbt ny information 

når ut till marknaden. Implikationen av detta blir att bolag som följs av ett stort antal 

analytiker borde uppvisa mindre momentumeffekter. Vi testar detta genom att först kartlägga 

genomsnittligt antal analytiker under det senaste året hos nollkostnadsstrategin J6K6 inom de 

bägge populationerna, därefter jämföra strategiernas uppvisade momentumeffekt.  
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3.7.6 Finansiell beteendevetenskaplig teori 
 

Avslutningsvis så har vi för avsikt att föra en diskussion kring våra resultat utifrån finansiell 

beteendevetenskaplig teori. Slutsatser inom detta område baseras på uppvisade skillnader 

mellan de båda populationerna Large Cap och Small Cap. Vi hoppas i detta kunna föra ett 

resonemang som styrker alternativt förkastar framförda teorier utifrån vad vi i denna studie 

har kunnat observera.  

 

3.8 Sammanfattning av uppsatsens undersökningsmetod 
 
Nedan sammanfattas den metod som används vid tillkomsten av vår uppsats. Här summeras 

detta kapitel för att ge läsaren en tydligare förståelse för hur dess olika delar är 

sammankopplade. Enkelt sett kan undersökningen ses som uppdelad i två avsnitt där vi i det 

första studerar själva förekomsten av momentum för att sedan analysera tänkbara orsaker. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi undersöker om momentumeffekter existerar på Large Cap och Small 
Cap. Därefter studeras skillnader mellan de båda populationerna.     MOMENTUM 

Betavärden jämförs för att se om den observerade överavkastningen 
beror på systematisk risk vilket i så fall talar emot beviset att 
momentum existerar. 

    BETA 

En tänkbar orsak till momentumeffekter testas genom att undersöka om 
avkastningen beror på den högre risk som enligt tidigare forskning är 
förknippad med mindre bolag (Banz, 1981). 

    STORLEK 

Vi testar sambandet mellan momentum och handelsvolym (Lee och 
Swaminathen, 2000) på de bägge populationerna.     VOLYM 

Teorin om att antalet analytiker som bevakar ett företag inverkar på 
momentumeffekten (Hong et al., 1999) undersöks.     ANALYTIKER 

Avslutningsvis diskuteras orsaken till momentumeffekter genom att 
jämföra våra resultat med de förklaringar som finns inom beteende-
vetenskaplig teori. 
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4. Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av vår studie. Inledningsvis analyseras förekomsten av 

momentum på Large Cap respektive Small Cap. Kapitlet fortsätter sedan med en analys av de 

tänkbara orsaker till momentum som vi har för avsikt att undersöka. Den senare delen av vår 

analys fokuserar på strategin J6K6 för att öka jämförbarheten med tidigare studier. 

Avslutningsvis analyseras momentumeffekten utifrån finansiell beteendevetenskaplig teori. 

 

4.1 Momentumeffekter på Large Cap och Small Cap 
 

I denna del redovisar vi resultaten av vår undersökning kring huruvida momentum existerar 

inom de bägge populationerna. Till att börja med presenteras avkastning och signifikans för 

samtliga strategier på Large Cap och Small Cap. Vi har valt att redovisa avkastningen för 

såväl vinnarportföljerna (VP) som förlorarportföljerna (FP) och nollkostnadsstrategierna (VP-

FP). Under varje portfölj redovisas strategins signifikans i form av uppmätt t-värde.  

 

Avslutningsvis analyseras skillnader och likheter mellan de båda populationerna med 

avseende på avkastning. 
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4.1.1 Avkastning och signifikans på Large Cap 
 

Tabell 1 presenterar resultaten för hela perioden 2000-2009 för samtliga strategier på Large 

Cap.  

 
Månadsavkastning på Large Cap under perioden 2000-2009 

Genomsnittlig månadsavkastning för hela populationen: 1,19% (ej värdeviktad)    

           

  Innehavsperiod 
Utvärderingsperiod 

 
Strategi 

 K3  K6  K9  K12 

 VP  1,61%  1,82%  1,80%  1,67% 

 t-stat  3,97  4,83  5,36  5,62 

 FP  0,95%  1,34%  1,36%  1,20% 

 t-stat  (1,54)  2,79  3,33  3,67 

 VP-FP  0,66%  0,48%  0,45%  0,48% 

J3 

 t-stat  (1,27)  (1,10)  (1,17)  (1,48) 

 VP  1,99%  2,10%  1,95%  1,83% 

 t-stat  4,57  5,40  5,44  5,52 

 FP  1,42%  1,51%  1,50%  1,20% 

 t-stat  2,27  3,13  3,46  3,72 

 VP-FP  0,58%  0,59%  0,44%  0,63% 

J6 

 t-stat  (1,03)  (1,23)  (0,99)  (1,76)* 

 VP  1,98%  1,87%  1,84%  1,75% 

 t-stat  4,86  5,09  5,68  5,83 

 FP  1,49%  1,52%  1,32%  1,06% 

 t-stat  2,19  2,87  2,87  2,85 

 VP-FP  0,49%  0,35%  0,52%  0,69% 

J9 

 t-stat  (0,80)  (0,68)  (1,12)  (1,74)* 

 VP  1,23%  1,31%  1,29%  1,26% 

 t-stat  2,88  3,40  3,69  3,87 

 FP  1,51%  1,54%  1,55%  1,31% 

 t-stat  2,31  2,99  3,30  3,37 

 VP-FP  -0,28%  -0,23%  -0,27%  -0,05% 

J12 

 t-stat  (-0,45)  (-0,43)  -(0,54)  (-0,11) 

Tabell 1: Månadsavkastning för vinnar- och förlorarportföljer samt de 16 nollkostnadsstrategierna på Large Cap under 
perioden 2000-2009. Under respektive avkastning redovisas uppmätt t-statistika, ej signifikanta värden vid 
signifikansnivån 5 procent redovisas inom parantes. Avkastningar som ej är signifikanta på femprocentsnivån men som 
uppvisar en signifikant avkastning vid signifikansnivån 10 procent har markeras med *.   

 

Som framgår av Tabell 1 så uppvisar ingen av nollkostnadsstrategierna en avkastning som är 

signifikant skild från noll då vi använder oss av signifikansnivån 5 procent. Om vi istället 

använder signifikansnivån 10 procent uppvisar nollkostnadsstrategierna J6K12 och J9K12 

signifikanta avkastningar. Sammantaget så kan vi inte påvisa att avkastningen för 

nollkostnadsstrategierna är skild från noll. Det i sin tur medför att vi inte kan styrka 

existensen av momentumeffekter för nollkostnadsstrategierna under denna period på Large 
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Cap. Vi ser emellertid att samtliga nollkostnadsstrategier förutom de med 

utvärderingsperioder på 12 månader ger en positiv avkastning. Bästa nollkostnadsstrategi är 

J6K6 (0,59%) medan den nollkostnadsstrategi som uppvisar lägst avkastning är J12K3 ( -

0,28%) vilket står i stark kontrast till tidigare studier. Bland annat så fann Jegadeesh och 

Titman (1993) att denna portfölj var den mest lönsamma med en genomsnittlig 

månadsavkastning på 1,31%.  

 

Vid jämförelse med populationens genomsnittliga avkastning så ser vi att samtliga 

vinnarportföljer uppvisar god avkastning. Vinnarportföljerna uppvisar signifikanta t-värden 

under hela perioden och genererar en avkastning som varierar mellan 1,23% och 2,10%. 

Resultaten är i linje med momentum då samtliga vinnarportföljer överträffar populationens 

genomsnittliga månadsavkastning (1,19%) även om trenden dämpas hos portföljerna med 

utvärderingsperioder på 12 månader. Även förlorarportföljerna överträffar populationens 

genomsnittliga avkastning i 14 av 16 fall. I detta ser vi att förlorarportföljerna går emot 

momentum och visar snarare prov på rekylerande mönster i linje med teorin kring contrarian. 

Detta är ett väldigt motsägelsefullt resultat då det strider mot tanken om ihållande 

kursrörelser. Kravet för att en nollkostnadsstrategi ska generera avkastning är dock enbart att 

vinnarportföljen ska slå förlorarportföljen. Detta är fallet för samtliga strategier förutom de 

som baseras på en utvärderingsperiod på 12 månader. För dessa strategier skulle således en 

nollkostnadsposition baserad på contrarianstrategin vara det mest lönsamma. Detta strider i 

viss bemärkelse mot tidigare studier som påvisat rekylerande effekter först på perioder som 

sträcker sig till 3-5 år (DeBont och Thaler, 1985) eller som är kortare än 1 månad (Jeegadesh 

och Titman, 1995).  

 

Sammanfattningsvis så tyder resultaten för denna period på att momentumeffekter existerar 

inom vinnarportföljerna. Däremot går förlorarportföljerna emot teorin kring vidhållande 

kursrörelser vilket bryter med momentum. Konsekvensen av detta är att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen att avkastningen för en nollkostnadsstrategi är skild från noll.  

 

De svaga bevisen för momentum ledde oss till att göra en mera djupgående analys av våra 

resultat. Vi upptäckte att momentumeffekten och därmed signifikansen i våra resultat starkt 

påverkades av 2008 och 2009 års volatila kursrörelser där vårt marknadsindex AFGX sjönk 

med 41 procent år 2008 för att sedan stiga med 40 procent året därpå. Särskilt tydlig påverkan 

hade denna period på Large Caps vinnarportföljer, se Graf 1 nedan, vars avkastning kraftigt 
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sjönk under 2008 vilket starkt motverkar momentumeffekten.  

 
Graf 1: Månadsavkastning för vinnar-(VP) och förlorarportföljen (FP) samt nollkostnads-
strategin (VP-FP) på Large Cap under perioden 2000-2009 för strategin J6K6. 

 

På grund av detta har vi även valt att presentera avkastning och signifikans för perioden 2000-

2007. Detta för att undersöka om de svaga t-värdena under perioden 2000-2009 för 

nollkostnadsstrategierna beror på 2008 och 2009 års volatila kursrörelser. Månadsavkastning 

och t-värden för 2000-2007 presenteras i Tabell 2 nedan.  
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Månadsavkastning på Large Cap under perioden 2000-2007 

Genomsnittlig månadsavkastning för hela populationen: 1,35% (ej värdeviktad)    

           

  Innehavsperiod 
Utvärderingsperiod 

 
Strategi 

 K3  K6  K9  K12 

 VP  2,12%  2,53%  2,70%  2,62% 

 t-stat  5,86  7,20  8,12  8,85 

 FP  0,78%  1,17%  1,36%  1,71% 

 t-stat  (1,41)  3,05  4,06  4,98 

 VP-FP  1,34%  1,36%  1,34%  0,91% 

J3 

 t-stat  2,62  3,45  3,64  2,42 

 VP  2,95%  3,05%  3,02%  2,91% 

 t-stat  7,16  8,04  8,56  8,88 

 FP  1,14%  1,18%  1,52%  1,65% 

 t-stat  2,13  3,32  4,40  4,91 

 VP-FP  1,81%  1,87%  1,50%  1,26% 

J6 

 t-stat  3,67  4,93  3,71  3,09 

 VP  2,65%  2,71%  2,83%  2,77% 

 t-stat  6,69  7,58  9,04  9,69 

 FP  1,00%  1,10%  1,14%  1,40% 

 t-stat  (1,57)  2,49  2,80  3,30 

 VP-FP  1,65%  1,62%  1,69%  1,38% 

J9 

 t-stat  2,78  3,43  3,86  3,02 

 VP  1,91%  2,11%  2,15%  2,15% 

 t-stat  4,31  5,21  5,77  6,17 

 FP  1,08%  1,13%  1,50%  1,78% 

 t-stat  (1,81)*  2,66  3,59  4,02 

 VP-FP  0,84%  0,98%  0,65%  0,36% 

J12 

 t-stat  (1,35)  (1,90)*  (1,28)  (0,69) 

Tabell 2: Månadsavkastning för vinnar- och förlorarportföljer samt de 16 nollkostnadsstrategierna på Large Cap under 
perioden 2000-2007. Under respektive avkastning redovisas uppmätt t-statistika, ej signifikanta värden vid 
signifikansnivån 5 procent redovisas inom parantes. Avkastningar som ej är signifikanta på femprocentsnivån men som 
uppvisar en signifikant avkastning vid signifikansnivån 10 procent har markeras med *.   

 

Under den justerade utvärderingsperioden (2000-2007) så uppvisar vinnarportföljerna en 

betydligt högre avkastning samtidigt som den överlag positiva avkastningen hos 

förlorarportföljerna dämpas något. Det medför att avkastningen hos nollkostnadsstrategierna 

stärks. Signifikanstesterna visar att avkastningen nu är tydligt skild från noll och vi kan 

förkasta 

! 

H
0
 på femprocentsnivån för alla nollkostnadsstrategier undantaget de med 

utvärderingsperioder på 12 månader. Nollkostnadsstrategin J12K6 uppvisar dock en 

signifikant avkastning vid signifikansnivån 10 procent. Högst avkastning bland 

nollkostnadsstrategierna uppvisar J6K6 med en genomsnittlig avkastning på 1,87% medan de 

längre utvärderings- och innehavsperioderna (9-12 månader) uppvisar sjunkande avkastning 

vilket går emot tidigare forskning kring momentum (Jegadeesh och Titman, 1993; 
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Rouwenhorst, 1998). Sammantaget tyder resultaten från perioden 2000-2007 på starka 

momentumeffekter för nollkostnadsstrategierna och vinnarportföljerna. 9 av de 16 

förlorarportföljerna uppvisar en genomsnittlig avkastning som understiger genomsnittet för 

populationen vilket är i linje med vidhållande kursrörelser och därmed momentum.  

 

Resultaten under denna period talar för momentum, vinnarportföljerna uppvisar en avkastning 

som överträffar populationens genomsnitt samtidigt som förlorarportföljerna överlag 

genererar en lägre avkastning än genomsnittet. Dessa rörelser stärker nollkostnadsstrategierna 

som uppvisar en signifikant avkastning för 12 av de 16 strategierna på femprocentsnivån 

vilket stödjer existensen av momentum.  
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4.1.2 Avkastning och signifikans på Small Cap 
 

I Tabell 3 presenteras resultaten för samtliga strategier under perioden 2000-2009 på Small 

Cap. 

 

Månadsavkastning på Small Cap under perioden 2000-2009 

Genomsnittlig månadsavkastning för hela populationen: 0,62% (ej värdeviktad)    

            

  Innehavsperiod 
Utvärderingsperiod 

 
Strategi 

 K3  K6  K9  K12 

 VP  0,53%  0,82%  0,75%  0,64% 

 t-stat  (0,99)  (1,81)*  1,97  (1,94)* 

 FP  0,07%  -0,27%  0,04%  0,20% 

 t-stat  (0,09)  (-0,53)  (0,10)  (0,48) 

 VP-FP  0,47%  1,09%  0,70%  0,43% 

J3 

 t-stat  (0,84)  2,56  (1,85)*  (1,27) 

 VP  0,95%  1,17%  1,03%  0,69% 

 t-stat  (1,75)*  2,61  2,77  2,30 

 FP  0,00%  -0,08%  0,26%  0,50% 

 t-stat  (0,01)  (-0,15)  (0,56)  (1,14) 

 VP-FP  0,95%  1,27%  0,77%  0,19% 

J6 

 t-stat  (1,55)  3,01  (1,91)*  (0,53) 

 VP  1,01%  0,83%  0,62%  0,58% 

 t-stat  2,13  2,23  (1,88)*  2,00 

 FP  -0,24%  -0,24%  0,20%  0,56% 

 t-stat  (-0,34)  (-0,50)  (0,45)  (1,33) 

 VP-FP  1,25%  1,07%  0,42%  0,02% 

J9 

 t-stat  2,05  2,53  (1,14)  (0,06) 

 VP  0,86%  0,72%  0,62%  0,59% 

 t-stat  (1,94)*  2,14  2,01  2,05 

 FP  -0,29%  0,10%  0,85%  0,64% 

 t-stat  (-0,42)  (0,20)  (1,94)*  (1,68)* 

 VP-FP  1,14%  0,62%  -0,23%  -0,05% 

J12 

 t-stat  (1,88)*  (1,49)  (-0,65)  (-0,16) 

Tabell 3: Månadsavkastning för vinnar- och förlorarportföljer samt de 16 nollkostnadsstrategierna på Small Cap under 
perioden 2000-2009. Under respektive avkastning redovisas uppmätt t-statistika, ej signifikanta värden vid 
signifikansnivån 5 procent redovisas inom parantes. Avkastningar som ej är signifikanta på femprocentsnivån men som 
uppvisar en signifikant avkastning vid signifikansnivån 10 procent har markeras med *.   

 

Som framgår av Tabell 3 så uppvisar endast 4 av nollkostnadsstrategierna en avkastning som 

är signifikant skild från noll vid signifikansnivån 5 procent. Om signifikansnivån istället 

bestäms till 10 procent uppvisar 7 av nollkostnadsstrategierna en signifikant avkastning. 

Resultatet är att vi inte kan stärka momentumeffektens existens på Small Cap under den givna 

perioden. Bästa nollkostnadsstrategi är J6K6 som har genererat en signifikant avkastning på 

1,27%. Vidare talar resultaten för ett tydligt samband med avtagande momentumeffekter för 
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strategier med längre utvärderingsperioder (9-12 månader) där J12K9 och J12K12 uppvisar 

negativ avkastning för nollkostnadsstrategierna.  

 

Vid jämförelse med populationens genomsnittliga avkastning ser vi att 13 av 

vinnarportföljerna uppvisar en god avkastning. Majoriteten av vinnarportföljerna visar på 

signifikanta t-värden under hela perioden och uppvisar en månadsavkastning mellan 0,53% 

till 1,17%. Resultaten är i linje med momentum då hela 13 av de 16 vinnarportföljerna 

överträffar populationens genomsnittliga månadsavkastning. Förlorarportföljerna talar även 

de för momentum då 14 av 16 strategier uppvisar en avkastning som är lägre än populationens 

genomsnitt. Dessvärre så uppvisar ingen av förlorarportföljerna signifikanta t-värden vilket 

innebär att momentumeffekten för dessa inte kan säkerställas.  

 

Sammantaget tyder resultaten under 2000-2009 att momentum existerar inom 

vinnarportföljerna och förlorarportföljerna. Dock så kan momentum inte säkerställas inom 

förlorarportföljerna till följd av dess svaga t-värden. De svaga t-värdena påverkar dessutom 

signifikansen hos nollkostnadsstrategierna vilket gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen att 

avkastning för nollkostnadsstrategierna är skild från noll under denna period.  

 

För att likt på Large Cap undersöka om anledningen till nollkostnadsstrategiernas låga t-

värden beror på de senaste årens volatila kursrörelser exkluderades åren 2008 och 2009. I 

Tabell 4 nedan redovisar vi månadsavkastning och t-värden för perioden 2000-2007 på Small 

Cap.  
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Månadsavkastning på Small Cap under perioden 2000-2007 

Genomsnittlig månadsavkastning för hela populationen: 0,76% (ej värdeviktad)    

           

  Innehavsperiod 
Utvärderingsperiod 

 
Strategi 

 K3  K6  K9  K12 

 VP  0,96%  1,30%  1,13%  1,14% 

 t-stat  (1,50)  2,41  2,48  2,90 

 FP  0,19%  -0,25%  0,19%  0,59% 

 t-stat  (0,23)  (-0,48)  (0,38)  (1,19) 

 VP-FP  0,77%  1,56%  0,94%  0,55% 

J3 

 t-stat  (1,29)  3,27  2,13  (1,34) 

 VP  1,48%  1,58%  1,43%  1,14% 

 t-stat  2,30  2,94  3,24  3,18 

 FP  -0,03%  -0,23%  0,30%  0,93% 

 t-stat  (-0,04)  (-0,42)  (0,59)  (1,79)* 

 VP-FP  1,51%  1,84%  1,12%  0,21% 

J6 

 t-stat  2,23  3,99  2,44  (0,48) 

 VP  1,09%  0,92%  0,87%  1,03% 

 t-stat  1,98  2,12  2,32  3,04 

 FP  -0,29%  -0,39%  0,28%  0,97% 

 t-stat  (-0,38)  (-0,76)  (0,58)  (1,95)* 

 VP-FP  1,38%  1,30%  0,59%  0,06% 

J9 

 t-stat  2,02  2,80  (1,39)  (0,13) 

 VP  0,79%  0,81%  0,90%  1,01% 

 t-stat  (1,62)  2,14  2,51  3,00 

 FP  -0,48%  0,09%  1,06%  1,12% 

 t-stat  (-0,66)  (0,17)  2,24  2,61 

 VP-FP  1,27%  0,73%  -0,16%  -0,11% 

J12 

 t-stat  (1,92)*  (1,66)*  (-0,39)  (-0,30) 

Tabell 4: Månadsavkastning för vinnar- och förlorarportföljer samt de 16 nollkostnadsstrategierna på Small Cap under 
perioden 2000-2007. Under respektive avkastning redovisas uppmätt t-statistika, ej signifikanta värden vid 
signifikansnivån 5 procent redovisas inom parantes. Avkastningar som ej är signifikanta på femprocentsnivån men som 
uppvisar en signifikant avkastning vid signifikansnivån 10 procent har markeras med *.   

 

Tabell 4 visar att standardavvikelsen i avkastningen hos nollkostnadsstrategierna är betydligt 

lägre än för perioden 2000-2009 och att vi i större utsträckning kan säkerställa att 

avkastningen är signifikant skild från noll. 7 av de 16 nollkostnadsstrategierna uppvisar en 

signifikant månadsavkastning vid signifikansnivån på 5 procent. Den bästa 

nollkostnadsstrategin (J6K6) uppvisar en månadsavkastning på 1,84% vilket kan jämföras 

med perioden 2000-2009 då samma strategi gav 1,27%. Likt för perioden 2000-2009 så tycks 

momentumeffekten verka på en kortare horisont då de längre utvärderings- och 

innehavsperioderna visar på avtagande avkastning för nollkostnadsstrategierna.  Sammantaget 

tyder resultaten på starka momentumeffekter då samtliga vinnarportföljer uppvisar en 

avkastning som överträffar populationens genomsnitt, samtidigt som 12 av de 16 
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förlorarportföljerna uppvisar en lägre avkastning än genomsnittet. Dessvärre så uppvisar 

förlorarportföljerna även under denna period på svaga t-värden vilket gör att momentum för 

dessa inte kan säkerställas.  

 

Sammanfattningsvis så visar Small Cap under perioden 2000-2007 på starkare 

momentumeffekter då vi kan förkasta nollhypotesen för 7 av de 16 strategierna på 

femprocentsnivån, samtidigt som vinnarportföljerna visar på starkare t-värden. Endast 

förlorarportföljerna uppvisar fortsatt svaga t-värden. Resultaten är inte entydiga men vi ser en 

trend där längre utvärderings- och innehavsperioder uppvisar en lägre avkastning vilket är i 

linje med våra tidigare resultat men i motsats till tidigare studier (Jegadeesh och Titman, 

1993; Rouwenhorst, 1998). 

 
4.1.3 Likheter och skillnader mellan Large Cap och Small Cap  
 

Resultatet från perioden 2000-2007 visar på att momentum existerar på både Small Cap och 

Large Cap. Genomsnittlig avkastning för samtliga nollkostnadsstrategier på Large Cap uppgår 

till 1,27% och för Small Cap till 0,85% under perioden 2000-2007 vilket kan jämföras med 

Jegadeesh och Titman (1993) och Rouwenhorst (1998) genomsnitt på 1%. För samtliga 

strategier som har analyserats, förutom J12K9 och J12K12 på Small Cap, så slog 

vinnarportföljerna förlorarportföljerna och 19 av de 32 nollkostnadsstrategierna uppvisar 

signifikant avkastning vid signifikansnivån 5 procent. Resultatet är dessvärre betydligt 

svagare för perioden 2000-2009. Visserligen så överträffade vinnarportföljerna 

förlorarportföljerna under samtliga strategier, förutom J12K3-K12 på Large Cap samt J12K9 

och J12K12 på Small Cap, men endast 4 av de 32 strategierna visar på avkastning som är 

signifikant skild från noll när signifikansnivån bestäms till 5 procent. Samtliga av de 

signifikanta strategierna återfinns inom gruppen Small Cap. Sammantaget så tyder detta på en 

gemensam faktor i det att en orolig aktiemarknad kraftigt påverkar momentumeffekten även 

om inverkan tycks vara betydligt mindre på Small Cap. Detta resultat strider i viss bemärkelse 

mot Griffin et al. (2003) som menade att momentum existerar i samtliga marknadstillstånd 

och att den inte påverkas av makroekonomiska faktorer.  

 

På både Small Cap och Large Cap ger nollkostnadsstrategin baserad på J6K6 den bästa 

månadsavkastningen samtidigt som båda populationerna uppvisar en avtagande 

momentumeffekt och en tendens till svaga rekylerande effekter för längre utvärderings- och 
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innehavsperioder. Detta tyder på att dessa populationer har en eller flera gemensamma 

faktorer som driver momentum. Till skillnad från tidigare studier visar resultaten på att 

momentumeffekten på den svenska marknaden avtar snabbare än vad som tidigare har 

observerats. Detta mönster håller i sig även då vi utesluter åren 2008 och 2009 vilket tyder på 

att observationen är robust och inte har påverkats negativt av det två senare årens negativa 

inverkan på momentumeffekter. Jegadeesh och Titman (1993) och Rouwenhorst (1998) fann 

exempelvis att den effektivaste strategin baseras på J12K3 vilket i vår studie hör till de sämre 

strategierna. Våra observerade rekylerande effekter för de längre utvärderings- och 

innehavsperioderna strider dessutom mot De Bondt och Thaler (1985) som kom till slutsatsen 

att contrarianeffekter först uppstår på perioder om 3-5 år. Värt att notera är att för perioden 

2000-2007 så uppvisar nollkostnadsstrategin J6K6 för Large Cap och Small Cap en liknande 

avkastning på 1,87% respektive 1,84%.  

 

Vinnarportföljerna inom Large Cap visar på starka momentumeffekter med hög 

månadsavkastning medan förlorarportföljerna talar emot ihållande kursrörelser för perioden 

2000-2009 då de tenderar att överträffa populationens genomsnittliga avkastning. Annorlunda 

är det för Small Cap där 14 av förlorarportföljerna underpresterar mot populationen under 

perioden 2000-2009 samtidigt som vinnarportföljerna överträffar genomsnittet i samtliga 

strategier. Dock så uppvisar inga av förlorarportföljerna på Small Cap en signifikant 

avkastning varför den observerade momentumeffekten bland dessa inte kan säkerställas. 

Vinnarportföljerna på Large Cap uppvisar en högre månadsavkastning än de på Small Cap, 

för nollkostnadsstrategierna dämpas denna effekt av att förlorarportföljerna på Large Cap slår 

populationens genomsnitt och bryter med momentumteorins tankar kring vidhållande 

kursrörelser. För längre utvärderings- så väl som innehavsperioder ser vi ett samband i det att 

momentumeffekten avtar i och med att vinnarportföljernas avkastning minskar samtidigt som 

förlorarportföljernas avkastning ökar.  

 

Avslutningsvis tyder våra resultat på att momenutm existerar under perioden 2000-2007 

vilket bryter mot den svagaste formen av EMH och står i kontrast till Dahlquist et al. (2000) 

som finner bevis för semistark effektivitet då stora aktiefonder överlag underpresterar mot 

index. 
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4.2 Test av fyra tänkbara orsaker till momentum 
 

Nedan kommer vi att analysera de fyra faktorer som denna uppsats har valt att undersöka när 

vi nu i nästa steg ska söka potentiella orsaker till varför momentumeffekter uppstår. De fyra 

drivande faktorerna vi ämnar analysera är, likt tidigare framställt, beta, handelsvolym, 

marknadsvärde och analytikerbevakning. För att öka jämförbarheten med tidigare studier har 

vi i denna del valt att presentera resultaten för portföljerna P10 till P1 inom strategin J6K6. 

De 10 portföljerna P10 till och med P1 är populationen uppdelad i tio deciler som vardera 

representerar en portfölj. P10 utgör vinnarportföljen innehållande den decil av populationen 

som har uppvisat högst avkastning under utvärderingsperioden medan P1 utgör 

förlorarportföljen innehållande den decil som har genererat lägst avkastning under 

utvärderingsperioden.  

 

4.2.1 Beta 
 

I Diagram 1 nedan presenteras betavärden på Large Cap och Small Cap för strategin J6K6. 

Betavärdena representerar respektive portföljs (P10-P1) genomsnittliga samvariation med 

marknaden under mätperioden 2000-2009.  

 
Diagram 1: Genomsnittligt betavärde för samtliga portföljer inom strategi J6K6 
på Large Cap och Small Cap. 

 

Enligt de traditionella prissättningsteorierna förklaras nollkostnadsstrategiernas 

överavkastning med att en lång position tas i aktier med hög systematisk risk och en kort 

position i aktier med låg systematisk risk. Betavärden redovisade i Diagram 1 visar emellertid 
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på endast små skillnader mellan portföljerna på Large Cap och Small Cap. P10 uppvisar 

visserligen ett högre snittbeta än genomsnittet men detta stämmer även för P1 trots att P1 

uppvisar en betydligt lägre avkastning än P10. Detta resultat är i överensstämmelse med 

Jegadeesh och Titmans (1993) studie.  

 

Skillnaden mellan portföljerna P10 och P1 är dessutom mycket liten vilket får effekten att 

betavärdet för nollkostnadsportföljen blir låga. För Large Cap är nollkostnadsstrategins beta 

endast -0,03 och för Small Cap -0,05. Resultaten ligger relativt nära Jegadeesh och Titmans 

(1993) uppmätta nollkostnadsbeta på -0,08. Dessa värden erhålls genom att betavärdet för P1 

subtraheras från betavärdet för P10, detta då strategin tar en lång position i P10 och en kort 

position i P1.  

 

Med tanke på att nollkostnadsstrategin för J6K6 genererade en genomsnittlig 

månadsavkastning på 1,87% för Large Cap respektive 1,84% för Small Cap under perioden 

2000-2007 framgår det tydligt att marknadsrisk mätt i beta inte kan förklara förekomsten av 

överavkastningen. Detta då en förhöjd avkastning enligt CAPM (Lintner, 1965; Sharpe, 1964) 

är en kompensation för en högre grad av systematisk risk (beta), vilket våra låga betavärden 

för nollkostnadsstrategierna starkt motsäger. Implikationen av detta blir att momentum tycks 

existera och att den observerade överavkastningen inte går att förklara med att en lång 

position tas i aktier med hög systematisk risk och en kort position i aktier med låg systematisk 

risk.  

 

4.2.2 Marknadsvärde 
 

Diagram 2 visar marknadsvärdet för respektive portfölj i procent av det totala marknadsvärdet 

av populationen för strategi J6K6 på Small Cap och Large Cap. Marknadsvärdena är baserade 

på genomsnittlig portföljstorlek under mätperioden 2000-2009 och är beräknade på de 

nominella värden som rådde när portföljerna bildades.   
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Diagram 2: Genomsnittligt marknadsvärde, angivet i procent av populationens 
totala marknadsvärde för samtliga portföljer inom strategi J6K6 på Large Cap 
och Small Cap. 

 

Tidigare forskning, däribland Banz (1981), har visat på att företag med låga marknadsvärden 

tenderar att generera högre riskjusterad avkastning än företag med höga marknadsvärden. Den 

överavkastning som vi har observerat skulle således kunna bero på det faktum att positioner 

tagits i företag med låga marknadsvärden. För Large Cap är emellertid skillnaderna i 

portföljerna relativt små och P10 och P1 har samma genomsnittliga marknadsvärde. Trots det 

har P10 en betydligt högre månadsavkastning än P1, vilket kan ses i Diagram 4 nedan. 

Därmed kan marknadsvärde inte anses vara en drivande faktor för momentum på Large Cap.  

 

För Small Cap är dock skillnaderna mellan P10 och P1 påtagliga varpå det skulle kunna 

tänkas att överavkastning drivs av faktorn marknadsvärde. Dessvärre så uppvisar P1 inte 

enbart lägst marknadsvärde utan även vid en närmare granskning (Diagram 4) en negativ 

månadsavkastning för strategi J6K6 medan P10 för samma strategi visar på en starkt positiv 

månadsavkastning. Därmed står detta i rak motsats till Banz (1981) teori och således kan inte 

överavkastningen på Small Cap förklaras med faktorn marknadsvärde. 

 

Emot teorin (Banz, 1981) talar även resultatet att vinnarportföljerna på Large Cap genererar 

en betydligt högre avkastning än på Small Cap trots deras högre genomsnittliga 

marknadsvärden. Sammantaget ger detta att marknadsvärde inte kan ses som en drivande 

faktor bakom observerade överavkastningar på Large Cap och Small Cap, vilket är i linje med 

tidigare forskning (Jegadeesh och Titman, 1993; Rouwenhorst, 1998) 
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 4.2.3 Handelsvolym 
 

Diagram 3 redogör för skillnaderna i handelsvolym under utvärderingsperioden för de 10 

portföljerna baserade på strategin J6K6 på Small Cap och Large Cap. Handelsvolymen 

beräknades med genomsnittlig omsättningsvolym i procent av det totala antalet utestående 

aktier för respektive portfölj. Detta eftersom vi enbart är intresserade av den relativa 

skillnaden mellan portföljerna. Handelsvolymen analyseras sedan i relation till genomsnittlig 

månadsavkastning under innehavsperioden för samtliga portföljer inom strategin J6K6 i 

Diagram 4, detta för att utvärdera validiteten i modellen utarbetad av Lee och Swaminathan 

(2000) som kopplar historisk handelsvolym till momentum. 

 

 
Diagram 3: Genomsnittlig handelsvolym, angiven i procent av antal 
utstående aktier för respektive portfölj under utvärderingsperioden inom 
strategi J6K6 på Large Cap och Small Cap. 
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Diagram 4: Genomsnittlig månadsavkastning, angiven i procent, för samtliga 
portföljer inom strategi J6K6 på Large Cap och Small Cap. 

 

På Small Cap ser vi under utvärderingsperioden en stor variation i handelsvolym bland 

portföljerna där vinnar- och förlorarportföljen handlas mer än genomsnittet. De två portföljer 

(P10 och P9) som utgör de 20 procent av populationen som presterade bäst under 

utvärderingsperioden skiljer sig tydligt från varandra i handelsvolym där vinnarportföljen P10 

har handlats i större utsträckning. Vidare visar avkastningen under innehavsperioden 

(Diagram 4) att P9 som uppvisade den lägre handelsvolymen ger en något bättre avkastning 

än P10. Resultatet, även om det är svagt, stämmer överens med Lee och Swaminathan (2000) 

teori om early stage som menar att lågvolymvinnare, dvs. vinnaraktier som har handlats i låga 

volymer under utvärderingsperioden, ska visa på starkast momentumeffekt under 

innehavsperioden.  

 

Om vi istället analyserar de 20 procent av populationen som presterade sämst (P1 och P2) 

under utvärderingsperioden så ser vi att resultatet går emot Lee och Swaminathan (2000) teori 

om early stage som menar att högvolymförlorare ska visa på starkast momentumeffekt. Detta 

då förlorarportföljen P1 handlades i större volym än P2 samtidigt som P1 uppvisar en något 

bättre avkastning.  

 

På Large Cap ser vi likt för Small Cap en stor variation i handelsvolym mellan portföljerna 

där framförallt förlorarportföljerna handlas mindre än genomsnittet. Bland de bäst presterande 

20 procenten (P10 och P9) ser vi en marginell skillnad där P10 handlas i något mindre volym 

under utvärderingsperioden än P9. Sätter vi detta i relation till avkastning under 
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innehavsperioden (Diagram 4) ser vi att P10 även visar på en högre avkastning än P9 vilket är 

i enlighet med Lee och Swaminathan (2000) då lågvolymvinnare ska generera starkast 

momentumeffekt. Analyser vi istället de lägst presterande 20 procenten ser vi inget samband 

med Lee och Swaminathan (2000). P1 och P2 uppvisar en likartad handelsvolym under 

utvärderingsperioden men skiljer sig trots det i avkastning under innehavsperioden vilket 

strider mot Lee och Swaminathan (2000).  

 

De varierande resultaten mellan populationerna tyder på att vi inte säkert kan särskilja en 

tänkbar orsak till momentum i faktorn handelsvolym i enlighet med Lee och Swaminathan 

(2000). Däremot ser vi ett liknande mönster hos både högpresterare och lågpresterare i bägge 

populationerna där de aktier som handlas i lägre volym under utvärderingsperioden uppvisar 

starkare momentum.  

 

4.2.4 Analytikerbevakning 
 

Nedan presenteras analysen av den potentiellt drivande faktorn analytikerbevakning. Antalet 

analytiker är baserat på det genomsnittliga antalet analytiker för respektive portfölj (P10-P1) 

under det senaste året för strategi J6K6.  

 
Diagram 5: Genomsnittligt antal analytiker för samtliga portföljer inom strategi 
J6K6 på Large Cap och Small Cap. 

 

Huruvida antalet bevakande analytiker påverkar graden av momentum har diskuterats i 

tidigare studier (Chan et al. 1996; Hong et al. 2000). Hong et al. (2000) menar att färre 

analytiker resulterar i större momentumeffekter då information sprids långsammare till 
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marknaden vilket resulterar i att aktien tar längre tid på sig att anta sitt fundamentala värde. I 

vår analys av momentumstrategier på Large Cap kan vi ej påvisa ett sådant samband.  

 

Sett till de två högst presterande portföljerna för Large Cap (P10 och P9) i Diagram 6 ser vi 

en viss skillnad i antalet analytiker där P10 har ett något högre antal analytiker än 

genomsnittet för Large Cap. Relaterat till månadsavkastningen ser vi att vinnarportföljen trots 

detta genererar den högsta avkastningen. Samma mönster återfinns hos den lägst presterande 

delen av populationen. Därmed kan analytikertäckning inte ses som en drivande faktor bakom 

momentum på Large Cap.  

 

Om vi istället studerar populationen Small Cap kan vi endast se en marginell skillnad inom 

den högpresterande gruppen P10 och P9 och även inom den lågpresterande gruppen P1 och 

P2. Snarare tycks ett större antal analytiker vara positivt korrelerat med en högre grad av 

momentum då P10 och P1 uppvisar en något lägre momentumeffekt än P9 och P2 under 

innehavsperioden. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att antalet analytiker och därmed graden av 

informationsspridning inte kan ses som en drivande faktor bakom den observerade 

momentumeffekten för respektive population. Inte heller tycks Small Cap uppvisa en starkare 

momentumeffekt än Large Cap trots att Small Cap har väsentligt lägre analytikerbevakning.  

  

 4.3 Kan finansiell beteendevetenskaplig teori vara förklaringen? 
 

Resultaten som har presenterats i detta kapitel tyder på att marknaden inte är effektiv i 

enlighet med EMH då vi med hjälp av en momentumstrategi baserad på historisk data kunde 

generera signifikant överavkastning på Large Cap och Small Cap under perioden 2000-2007. 

I analysens andra del sökte vi en förklaring till detta i fyra tänkbara faktorer. Emellertid kunde 

enbart handelsvolym ge en tänkbar förklaring till varför momentumeffekten existerar. Därav 

ämnar vi i denna del av vår analys presentera ett antal tänkbara förklaringar till varför 

momentumeffekten uppstår inom de bägge populationerna baserat på finansiell 

beteendevetenskaplig teori.  

 

Enligt finansiell beteendevetenskaplig teori förklaras fenomenet momentum (contrarian) med 

att marknaden tenderar att underreagera (överreagera) på ny information. Detta på grund av 
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att investeraren antas frångå det mest grundläggande antagandet inom EMH och nyttoteorin, 

nämligen att alla människor är rationella nyttomaximerare som fattar de mest rationella 

besluten baserat på sannolikheter för utfall och relevant information. Inom finansiell 

beteendevetenskaplig teori antas individen istället fatta sina beslut med begränsad heuristik.  

 

Då momentum observerades inom de båda populationerna men är mer signifikant på Large 

Cap, under perioden 2000-2007, tyder detta på att det för dessa populationer kan finnas olika 

beteendevetenskapliga faktorer som driver momentumeffekten. En tänkbar faktor kan vara att 

investerare förhåller sig mer konservativt till ny information som berör stora bolag och inte 

inkluderar denna i sina långsiktiga förväntningar. Denna kognitiva dissonans gör att de blir 

begränsade i sin förmåga att ta till vara på ny information och gärna förkastar den som 

oväsentlig. Resultatet av detta blir att marknaden inte omedelbart inkluderar informationen i 

marknadspriserna varpå momentum uppstår. En annan potentiell förklaring är att investerare 

på Large Cap i större utsträckning visar prov på övermod. Detta innebär att dessa investerare 

har en tendens att övervärdera sin förmåga att förstå och tolka marknaden varpå de i större 

utsträckning kommer att underreagera på offentlig tillgänglig information.  

 

Intressant är att förhållandet är det omvända under perioden 2000-2009. Under denna period 

uppvisar Small Cap betydligt fler momentumstrategier med signifikant avkastning än Large 

Cap. Konsekvensen av detta är att investeraren i volatila perioder tycks förhålla sig mer 

konservativt och sätta större tillit till sig själv när de tar positioner i små bolag än i stora 

bolag.  Förklaringen kan också tänkas ligga i det att det existerar två grupper av investerare 

som skiljer sig i bemärkelsen av vilken information de baserar sina beslut på. Det kan tänkas 

att investerare på Small Cap i större utsträckning baserar sina beslut på framtida fundamenta 

och inte tar hänsyn till historiska kursrörelser då många av företagen är relativt nynoterade. 

Effekten av det är att då denna information förväntas spridas relativt långsamt så kommer 

dessa investerare att underreagera. Hong et al. (2000) menar att momentum är starkare för 

små bolag till följd av att dessa aktier inte följs av lika många analytiker vilket gör att det tar 

längre tid för informationen att nå marknaden och när den väl gör det tenderar investerarna på 

de små bolagen till följd av osäkerheten att underreagera på informationen. 

 

En annan tänkbar förklaring kan enligt beteendeteorin vara att människor tenderar att se 

mönster när de utsätts för ny och oväntad information och till viss del baserar sina beslut på 

irrelevant information.  Det kan således tänkas att det har skett en överreaktion på de båda 
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populationerna under perioden 2008-2009 men att överreaktionen har skett långsammare på 

Small Cap. Det resulterar i att momentumeffekten på Small Cap till viss del kan fortsätta 

under den volatila perioden.  

 

De båda populationerna har påverkats kraftigt av den volatila utvecklingen under åren 2008-

2009. En möjlig förklaring inom finansiell beteendeforskning är ett så kallat flockbeteende 

där samtliga investerare frångår sina grundläggande uppfattningar och istället agerar 

irrationellt utifrån dess omgivnings reaktioner (Gyllenram, 1998). Flockbeteendet är särskilt 

förekommande i emotionellt laddade situationer vilket kan tänkas ha varit fallet under 

börskraschen 2008.  

 

På både Small Cap och Large Cap kan vi observera en tydlig trend där momentumeffekten 

tycks minska redan efter 9 månader. Detta strider mot tidigare forskning (Jegadeesh och 

Titman, 1993; Rouwenhorst, 1998) på den internationella marknaden som har funnit att den 

mest effektiva strategin är J12K3 vilket anmärkningsvärt nog är vår svagaste strategi. 

Resultatet kan förklaras med hjälp av Hong och Steins (1999) teori. Enligt dem så innebär 

närvaron av momentuminvesterare att momentumeffekten avtar i takt med att de utnyttjar 

denna arbitragemöjlighet. Därmed kan det, med utgångspunkt i denna teori, tänkas existera ett 

större antal momentuminvesterare på Large Cap och Small Cap än vad som var fallet i 

tidigare forskning. Detta medför att de två populationerna i dagsläget uppvisar en högre grad 

av effektivitet.  
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5. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser och reflektioner utifrån den analys vi 

har genomfört baserat på uppsatsens syfte och problemformulering. Vi inleder med en 

diskussion kring existensen av momentum för att därefter utvärdera de faktorer som har 

undersökts. Vi har även för avsikt att sätta denna uppsats i perspektiv till en större kontext 

genom förslag på vidare forskning inom området. 
 

5.1 Slutsats 
 

Vårt syfte har varit att testa förekomsten av momentum och undersöka huruvida fyra tidigare 

framförda faktorer kan tänkas förklara varför momentum existerar. Dessa faktorer valdes ut 

efter en genomgång av dess betydelse inom tidigare forskning på området. Undersökningen 

inleddes med en utvärdering av lönsamheten hos momentumstrategier med skiftande 

tidshorisont under perioden 2000-2009, detta för att säkerställa att momentumeffekter 

existerar inom valda populationer. De två populationer som har utforskats, NASDAQ OMX 

Stockholm Large Cap och Small Cap, valdes ut för dess skilda karaktäristika. De mindre 

bolagen inom populationen Small Cap skiljer sig i fler avseenden än marknadsvärde från 

bolagen inom populationen Large Cap. Detta bidrog till möjligheten att utvärdera validiteten 

hos de fyra faktorerna; beta, marknadsvärde, handelsvolym och analytikerbevakning.  

 

Vår uppsats bidrar till forskningen kring momentum genom att applicera en liknande studie 

som den utförd av Jegadeesh och Titman (1993) på två skilda populationer på den svenska 

marknaden. Till vår vetskap så har detta inte gjorts förut. Denna uppsats tillför därmed en 

utvärdering av momentums fortsatta existens och i förlängningen en uppdatering av de 

drivande faktorerna bakom momentum.  

 

5.1.1 Förekomsten av momentum 
 

Våra resultat visar på att endast 4 av de totalt 32 strategierna på Large Cap och Small Cap 

uppvisar en signifikant månadsavkastning under perioden 2000-2009 och dessa återfinns 

uteslutande på Small Cap. Slutsatsen därav är att vi inte kan säkerhetsställa att 

momentumstrategier fungerar inom dessa populationer under aktuell tidsperiod. Däremot så 

framträder ett annorlunda resultat då de volatila börsåren 2008 och 2009 exkluderas ur 
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beräkningarna. Då visar hela 19 av de 32 strategierna på en månadsavkastning som är 

signifikant skild från noll. Large Cap visar på en genomsnittlig månadsavkastning för 

nollkostnadsstrategierna på 1,29% medan Small Cap visar på en genomsnittlig 

månadsavkastning på 0,85% vilket kan jämföras med Jegadeesh och Titman (1993) som fann 

att nollkostnadsstrategierna på den amerikanska marknaden gav en genomsnittlig 

månadsavkastning på 1%. Den mest effektiva strategin är densamma för de båda 

populationerna och baseras på strategin J6K6. Denna nollkostnadsstrategi genererade en 

genomsnittlig månadsavkastning på 1,87% respektive 1,84%, på Large Cap respektive Small 

Cap. Vi drar därmed slutsatsen att momentum existerar inom de bägge populationerna under 

perioder som inte uppvisar kraftigt volatila rörelser. Detta leder i sin tur till att studerade 

populationer inte kan sägas vara effektiva och att EMH inte håller i dess svagaste form. Vi 

drar även slutsatsen att momentum verkar med en något kortare tidshorisont på Large Cap och 

Small Cap än vad som tidigare har påvisats internationellt. Detta då strategierna baserade på 

längre utvärderings- och innehavsperioder uppvisar svagast avkastning.  

 

5.1.2 Orsaker till momentum 
 

För att försöka förklara de bakomliggande orsakerna till varför momentumstrategier genererar 

en överavkastning undersökte vi fyra tänkbara faktorer.  Dessa är beta, marknadsvärde, 

handelsvolym samt analytikerbevakning.  

 

Vid analys av portföljernas betavärden inom de bägge populationerna kan vi inte se något 

samband och därmed drar vi slutsatsen att systematisk risk inte är en drivande faktor. 

Nollkostnadsstrategierna visar på svagt negativa beta, vilket är i linje med tidigare studier och 

stärker existensen av signifikanta överavkastningar.  

 

Marknadsvärde tycks likaså inte vara en drivande faktor bakom momentum då varken Large 

Cap eller Small Cap visar på några tydliga samband. Vinnarportföljen och förlorarportföljen 

uppvisar på Large Cap mycket lika marknadsvärden men skiljer sig trots det avsevärt 

beträffande månadsavkastning, av detta kan vi varken förkasta eller styrka teorin i annat än 

det att momentumstrategier på Large Cap inte tenderar att ta en lång position i små bolag och 

en motsvarande kort i stora bolag. Inte heller framträder det något samband på Small Cap där 

förlorarportföljen uppvisar ett betydligt lägre marknadsvärde än vinnarportföljen trots att 

förlorarportföljen uppvisar en signifikant lägre avkastning. Av detta drar vi slutsatsen att 
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marknadsvärde inte kan ses som en drivande faktor bakom momentum.  

 

Faktorn handelsvolym visar på ett visst samband med teorin inom de bägge populationerna. 

Både Large Cap och Small Cap visar på starkare momentumeffekt för vinnarportföljer med 

låga handelsvolymer vilket är i överensstämmelse med Lee och Swaminathan (2000). 

Emellertid bryter våra resultat med teorin vad gäller förlorarportföljerna som visar på starkast 

momentumeffekt för låga handelsvolymer vilket strider mot Lee och Swaminathan (2000). 

Detta då de menade att förlorarportföljer med hög handelsvolym visar på starkast momentum. 

Vi drar trots det slutsatsen att det förekommer ett samband men att detta delvis bryter med 

teorin. Låga handelsvolymer tycks över lag ha en positiv inverkan på momentumeffekten. Vi 

kunde observera att de vinnar- och förlorarportföljer som har lägst handelsvolym visar på 

starkast momentum. Detta kan förklaras i det att den lägre volymen gör att det tar längre tid 

för aktiepriserna att nå sina fundamentala värden vid ny information varpå 

momentumeffekten förstärks.  

 

Vid analys av faktorn analytikerbevakning och därmed graden av informationsspridning tyder 

resultaten på att detta inte kan ses som en orsak till förekomsten av momentum. Portföljer 

med ett lägre antal analytiker förväntas enligt teorin visa på en högre grad av momentum, ett 

samband som vi inte kan styrka med våra resultat. Vår slutsats att antalet analytiker inte 

påverkar existensen av momentum stärks även vid en jämförelse mellan populationerna.  

Detta då populationen Small Cap inte uppvisar en högre grad av momentum trots dess 

väsentligt lägre antal analytiker.  

 

Även om handelsvolym tycks vara en drivande faktor bakom momentum är det trots allt svårt 

att finna en entydig förklaring till dess förekomst. En möjlig tanke baserad på finansiell 

beteendevetenskaplig teori är att investerare baserar sina beslut på begränsad heuristik och 

bemöter ny och åsiktsomvändande information med ett konservativt förhållningssätt varpå 

marknaden underreagerar. Denna underreaktion gör att priserna avviker från sitt fundamentala 

värde varefter endast en gradvis justering av aktievärdena sker i takt med att marknaden tar 

till sig den nya informationen. I vår uppsats är detta den enda förklaring vi har till vårt 

förfogande som kan bidra med en heltäckande beskrivning av varför momentum uppstår. Vi 

drar slutsatsen att investerare konsekvent tenderar att underreagera på ny information men att 

orsaken till detta kan ha sin förklaring inom flera delar av den beteendevetenskapliga teorin. 
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Sammanfattningsvis så ser vi endast ett samband mellan momentum och faktorn 

handelsvolym. Övriga faktorer bidrar inte till ökad förståelse för varför momentum existerar. 

Vi drar därmed slutsatsen att den huvudsakliga drivkraften står att finna inom finansiell 

beteendevetenskaplig teori där den irrationelle investeraren förklarar varför avvikelser från 

EHM och dess antagande om rationella investerare förekommer. Det anstår på framtida 

forskning att söka ytterligare faktorer som kan tänkas förklara förekomsten av momentum på 

dagens finansiell marknader. 

 

5.1.3 Övriga slutsatser 
 

I vår uppsats fann vi, likt tidigare nämnt, att momentum tycks existera under en kortare 

tidsperiod än vad som tidigare har observerats. En tänkbar förklaring är att det idag råder 

andra förhållanden än när tidigare studier genomförts och att det finns en ökad närvaro av 

momentuminvesterare som förkortat tiden som momentum verkar under. Detta då existensen 

av investerare som utnyttjar avvikelser från EMH bidrar till att snabbare föra marknaden 

närmare ett effektivt läge. En ytterligare förklaring kan vara att utvecklingen av ny teknik, så 

som Internet, ökar informationsspridningen och stärker effektiviteten på de finansiella 

marknaderna. Ett sådant samband stärker i sin tur den grundläggande tanken bakom EMH 

men att marknaden på grund av dess trögrörlighet fortfarande inte hinner nå dess 

fundamentala värde där all information reflekteras i aktuell prissättning.  

 

Våra resultat tyder dessutom på att momentum inte fungerar under volatila perioder eftersom 

resultaten kraftigt försvagades under perioden 2008-2009. Detta resultat står i kontrast med 

Griffin et al. (2003) som kom till slutsatsen att förändrade marknadstillstånd inte påverkar 

momentum. En tänkbar förklaring till varför momentum påverkas av volatila perioder kan 

enligt den finansiella beteendevetenskapliga teorin vara att investerare under oroliga tider 

uppvisar ett så kallat flockbeteende. Flockbeteendet innebär att investeraren frångår sina 

grundläggande uppfattningar och förväntningar och istället agerar utifrån sin omgivnings 

reaktioner. En vidare reflektion är att ett flockbeteende ytterligare kan ha förstärkts genom 

algoritmhandeln som gör att en påbörjad nedgång snabbt förstärks om kurserna sjunker under 

de förutbestämda försäljningsnivåerna. Institutionella algoritmhandlare kan tänkas ta fler 

positioner i stora företag än i små företag varpå en kraftigt volatil period påverkar 

momentumeffekten på Large Cap i större utsträckning. Detta kan således vara en förklaring 

till varför momentum tycks försvinna fortare på Large Cap än på Small Cap. 
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Vi drar även slutsatsen att momentumeffekten tenderar att vara mer trögrörlig för små bolag 

än för stora då Small Cap uppvisade en mer robust momentumeffekt under 2008-2009. Detta 

kan dels ha sin förklaring i att aktier på Small Cap överlag handlas i lägre volymer än på 

Large Cap varpå det tar längre tid för aktier på Small Cap att anta sitt fundamentala värde. 

Dessutom skulle den låga volymen och den förlängda momentumeffekten kunna förstärkas 

ytterligare av det lägre antalet analytiker som följer bolag på Small Cap. Detta eftersom de 

teorier vi har applicerat på området talar för att ett lägre antal analytiker försvårar 

informationsspridningen till marknaden vilket får effekten att marknaden lättare 

underreagerar. Dessutom talar teorierna för att ett lägre antal analytiker faktiskt bidrar till en 

lägre handelsvolym.  Därmed kan det tänkas att det låga antalet analytiker bidrar till att Small 

Cap uppvisar fler strategier med en genomsnittlig månadsavkastning som är signifikant skild 

från noll under perioden 2000-2009 än vad Large Cap gör.  

 

Intressant med våra resultat är att vi med hjälp av en enkel momentumstrategi kunde slå 

marknadsindex samtidigt som stora aktiefonder och institutionella placerare upprepat 

underpresterar mot index (Dahlquist et al., 2000). En tänkbar förklaring till detta skulle kunna 

vara att momentumeffekter uppstår till följd av att dessa fonder vid upprepade tillfällen gör 

systematiska fel och fattar irrationella beslut. Detta för i sin tur aktiekurserna bort från sina 

fundamentala värden och ger möjligheten åt mindre investerare att utnyttja den resulterande 

momentumeffekten.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att momentum tycks existera men att de bakomliggande 

faktorerna sannolikt är många och potentiellt varierande över tiden.  Detta gör forskningen på 

momentum till ett dynamiskt område och det kommer med största säkerhet att krävas otaligt 

fler studier på området innan vi kan säkerhetsställa dessa faktorer. Faktum kvarstår att de 

traditionella prissättningsteorierna inte tycks återspegla verkligheten och att marknaden inte 

kan sägas vara effektiv ens i dess svagaste form då det enligt våra resultat tycks existera en 

positiv korrelation mellan historiska kursrörelser och framtida avkastning, vilket får tanken 

om den rationella investeraren att kännas avlägsen.  
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5.2 Förslag på vidare forskning 
 

Under arbetet med denna uppsats har vi vid upprepade tillfällen reflekterat över hur en ökad 

förståelse inom området kan nås genom fortsatta studier av momentumeffekter. Först och 

främst vore det av stort intresse att inkludera de begränsningar som existerar i verkligheten i 

form av skatter, transaktionskostnader och framförallt svårigheten i att ta en kort position i 

vissa bolag, främst bland de med låga marknadsvärden. Det skulle medföra en studie som 

testar hur väl en momentumstrategi fungerar i verkligheten vilket är av stort intresse. Det vore 

i en sådan uppsats även av betydelse att inkludera samtliga bolag som har varit noterade under 

undersökningsperioden för att undvika effekterna av survivourship bias.  

 

Inom teorin kring faktorn analytikerbevakning har vi reflekterat över teorins fokus på det 

absoluta antalet analytiker. Detta kan i viss mån tänkas vara missvisande då större företag 

rimligtvis kräver fler analytiker för att överskåda mängden ny information. Istället borde en 

jämförelse göras med ett relativt mått där handelsvolym sätts i relation till marknadsvärde för 

att fånga tiden det tar för ny information att nå marknaden. 

 

Vidare så ser vi att momentumstrategier fungerar med kortare tidshorisonter än vad som har 

påvisats i tidigare studier. Orsaken till detta är intressant och kan tänkas bidra till förståelsen 

kring anomalier likt momentum. Ett område som kan tänkas vara kopplat till denna utveckling 

är algoritmhandelns framväxt och dess inverkan på volatiliteten på marknaden under 

framförallt kraftiga upp- och nedgångar. Dessa rörelser påverkar med största sannolikhet 

momentumstrategier och existensen av momentum kan komma att förändras i takt med denna 

utveckling. Därför vore det av intresse att studera algoritmhandelns inverkan på existensen av 

ihållande kursrörelser eftersom vi misstänker att den automatiserade handeln kan verka för en 

trend med ihållande kursrörelser i tider med en uppåtgående marknad men även det motsatta i 

tider med en fallande marknad. Det skulle i så fall förstärka momentum i uppgång och det 

motsatta, det vill säga contrarian, i nedgång. Detta är givetvis enbart en fri reflektion men vars 

validitet vore ett intressant område för fortsatt forskning. 
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