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1. Inledning 
I detta avsnitt redogör vi för bakgrund, problemdiskussion och syfte med vår uppsats. Avsnittet fungerar 

som en inledning till arbetet som helhet. 

 

1.1 Bakgrund 

Att investera i en obligation innebär att låna ut pengar till en låntagare med en förväntan 

att få pengarna tillbaka, ofta med en viss avkastning. Återbetalning sker typiskt med ett 

regelbundet kassaflöde under återbetalningsperioden. Ett riskfritt avtal förutsatt att 

ingenting förhindrar låntagaren från att betala tillbaka, exempelvis en konkurs. Den risk 

som långivaren utsätter sig för kompenseras med en premie på avkastningen, något som i 

teorin är ett rimligt system men som i praktiken naturligtvis innebär vissa problem. 

(Campbell 2005) 

 

Den senaste tidens finanskris har inneburit att vissa forskningsområden inom ekonomi 

blivit än mer aktuella, ett sådant område är just konkursrisk med tanke på de 

konkursrykten som fyller finanspressen. Processen att kvantifiera konkursrisk ligger till 

grund för flertalet helt andra typer av modeller såsom exempelvis yield spread-

estimeringar. Konkursrisk återspeglas också i de kreditratingbetyg som ratingbyråerna 

Standard and Poor’s, Moody’s och Fitch publicerar. De spektakulära konkurserna i Enron 

och WorldCom 2001 respektive 2002 satte stor press på dessa mått och ratingbyråerna 

fick ta emot berättigad kritik för sin ovilja i att sänka krisföretagens kreditrating och ge 

investerarna en rättvisande bild. (Arnold 2005 sid. 526) och (Kim & Nofsinger 2007 s.82) 

 

Stora konkurser har bara ökat i antal och storlek, under IT-krisen 2001 ansökte 39 

amerikanska företag om konkursskydd, alla med en balansräkning värd över en miljard 

dollar! (Altman, 2002 sid. 3) Idag är det dock inte bara oetiska företagsledningar utan 

också konjunkturen som pressar gigantiska företag mot ruinens brant. Bilindustrin är i 

skrivande stund hårt drabbad med flertalet rykten och faktiska konkurser. (CNN, 2009) 
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1.2 Problematisering 

Konkursrisk är ett område som till stor del utelämnas åt ratingbyråer att uppskatta (s 525 

Elton & Gruber, 2007). Inom den akademiska världen publicerade Edward I. Altman 

1968 Financial Ratios, Disciminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy 

där han introducerar sin Z-scoremetod, denna beskrivs mer på djupet i teorikapitlet. 

Studier på senare tid använder fortfarande sig av Altmans artikel från 1968 och 

uppskattar konkursrisk med hjälp av hans Z-scoremodell (Griffin & Lemmon 2002 och 

Dichev 1998). Där finns ett antal ytterligare och varierande modeller för att estimera 

konkursrisk exempelvis Ohlson 1980 och Zmijewski 1984, för dessa redogör vi även i 

teorikapitlet.  

 

Frågan är om utökad insyn ger möjlighet till en bättre uppskattning, räcker det inte bara 

med att studera nyckeltal, företagsledning och andra externa faktorer? Skapar den insyn 

ratingbyråerna har en, för ratingprodukten, skadlig jävposition? Ger en objektiv 

bedömning, med vedertagna akademiska modeller, en annorlunda bild än den bild som 

ratingbyråerna publicerar? Hur varierar kreditbetyg och Z-score i förhållande till varandra 

när företag får försämrade förutsättningar?  

  

Vi avser studera den situation som bilföretagen befann sig i utifrån deras Z-score och 

deras Standard & Poor’s-rating. För fordonsindustrin slår krisen hårt i ett tidigt skede 

(2007) och föreslår därför ett bra studieobjekt för den kris som präglar oss idag, 

fordonsindustrin emitterar obligationer för gigantiska belopp och är därför känslig för 

ratingförändringar. Har ratingbyråernas kreditvärdering försämrats av deras nära kontakt 

med företagen?  

 

Hur skiljer sig utvecklingen av bilföretagens kreditbetyg mot hur deras Z-score sett ut 

under de senaste 5 åren. Kan man se skillnader eller likheter? Vad kan man tro att dessa 

skillnader tyder på? 
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1.3 Syftesformulering 

Vi avser tyda sambandet mellan Edward I. Altmans Z-score och de ratingvärderingar som 

ratingbolaget Standard & Poor’s utför och publicerar för företag inom transportindustrin. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till en femårsperiod. 2003-09-30-2008-12-31. Orsaken till detta är att vi 

vill få med ett par år innan den nuvarande krisen uppstod och fram till dags datum. Vi 

avgränsar oss dessutom till fordonstillverkare enligt OICA (The International 

Organization of Motor Vehicle Manufacturers).  

 

Rating, Z-score och övrig data hämtas ifrån Bloomberg Professional. Därför avgränsar vi 

oss till de begränsningar som finns i Bloombergs data, detta resonerar vi ytterligare om i 

metodavsnittet. Vi valde att gå på Standard & Poor’s rating rakt igenom, detta för att 

undvika översättningsproblematik och övriga faktorer som skiljer sig åt i ratingbyråernas 

bedömning. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2: I kapitel två presenteras vårt metodologiska angreppssätt. Vi för även en 

diskussion om reliabilitet och validitet. 

 

Kapitel 3: Kapitel tre redogör för den teori vi använt oss av till att underbygga och 

analysera våra resultat. Här presenterar vi Altman 1968 och även andra centrala artiklar 

lite mer på djupet. 

 

Kapitel 4: I detta kapitel sammanställer och presenterar vi vår empiri samt analyserar vår 

empiri med stöd i teorin ur kapitel tre.  
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Kapitel 5: Slutligen knyter vi ihop säcken i kapitel sex och redogör för våra resultat i 

förhållande till syfte och problemformulering. Här ger vi dessutom förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Kapitel 6: Här presenteras källhänvisningar och referenser. 

 

Kapitel 7: Bilagor. 

 

1.6 Terminologi 

Genomgående i arbetet försöker vi använda svensk terminologi så långt det går. I vissa 

undantagsfall använder vi dock engelska begrepp för att undvika missförstånd. 
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2. Teori 

I detta avsnitt redogör vi för den forskning och teori vi grundar vår analys på. Vi presenterar 

nyckelartiklar och annan relevant forskning 
 

2.1 Ratingbyråerna och problematiken 

Ratingbyråerna har en lång historia, i början på 1900-talet grundlade Standard and 

Poor’s, Moody’s och Fitch sina verksamheter och de är idag marknadsledande i en 

bransch som i hög grad ifrågasätts för sin monopolistiska struktur (Telegraph, 2007). I sin 

artikel ”The Credit Rating Agencies, How they Work and How they Might Work”, 

beskriver Borrus, McNamee och Timmons (2002) ett alternativt sätt att se på 

ratingindustrins monopolistiska struktur. De menar att om det skulle råda fri konkurrens 

på marknaden så skulle det kunna dyka upp oseriösa aktörer som skulle sälja kreditbetyg 

till högstbjudande. Vidare diskuterar författarna problematiken rörande fördröjda 

uppdateringar av ratingbetyg för företag, enligt dem är denna fördröjning något som stora 

institutionella investerare ser positivt på. Flera uppdateringar skulle innebära en mer 

volatil marknad vilket i sin tur skulle betyda att deras verksamhet skulle bli dyrare. 

Ratingbyråerna är dock en nödvändig del utav det finansiella systemet, eller som 

Barclays Capital uttrycker det: ”Love them or loathe them, if they did not exist, we would 

have to invent them” (Arnold 2005, s. 529).  

 

Ratingbyråerna har som ambition att ge en objektiv bedömning av ett företags, en banks 

eller ett lands kreditvärdighet. Det vill säga, hur sannolikt det är att låntagaren ska kunna 

fullfölja sina åtaganden till långivaren samt till hur stor del långivaren får betalning om 

det trots allt blir konkurs. (Arnold 2005, 526)  

 

Ett problem som uppstår är att det är låntagarna, alltså de som slutligen får ratingbetyget, 

som betalar ratingbyråerna för ratingtjänsten. ”The biggest concern among regulators is 

that credit ratings are paid for by the companies selling debt, not the buyers.” (Telegraph) 

Dessutom sysslar ratingbyråerna med rådgivning och andra tjänster, vilket skapar ett 

relationsförhållande till stora företag. Relationer som naturligtvis ratingbyråerna helst 
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undviker att förstöra eller försumma genom att ge dåliga ratingbetyg. (Kim & Nofsinger 

2007, s.81) 

 

2.1.1 Ratingprocessen hos Standard and Poor’s 

Ratingbyråerna redogör naturligtvis inte för helt och hållet hur deras ratingprocess ser ut, 

Horrigan (1966) belyser dock processen något. Standard & Poor’s delar upp analysen i 

två steg, steg ett kallas ”earnings protection” och innebär att analytikerna bland annat 

tittar på företagets produkt, konkurrenssituation och branschtillväxt. Steg två kallas 

”assets protection” och fokuserar på tillgångsstruktur och hur effektivt företaget hanterar 

sina tillgångar. Det är dock inte endast kvantitativa mått som tillåts styra, utan Horrigan 

pekar på att ratingbyråerna gärna understryker den mer kvalitativa analys som deras 

analytiker utför. Eller som Edmund Vogelius, chef för rating på Moody’s, citeras i 

Horrigan: ”It is a judgement of analysts. No computer can come up with a rating.”. 

Horrigan menar att ratingbyråerna inte är sena att understryka dess betydelse och 

överlägsenhet över de mer kvantitativa mått, som exempelvis Altmans Z-score, för att 

marknadsföra sin egen verksamhet. (Horrigan 1966 s. 47-48) 

 

2.1.2 Ratingbetygen 

Standard and Poor’s klassificerar ”investment grade”-obligationer med en skala från 

AAA till BBB- och Moody’s från Aaa till Baa3. Det som populärt kallas ”junk bonds”, 

eller ”non-investment grade”-obligationer faller för Standard and Poor’s mellan BB+ och 

C och för Moody’s Ba1 till C. Distinktionen mellan investment grade och non-investment 

grade är viktig eftersom flertalet institutionella investerare inte tillåts investera i 

obligationer som inte är investment grade och därför blir skillnaden stor för efterfrågan 

på obligationen. (Arnold 2005, s. 526) 
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2.2 Altman Z-score och konkurrerande forskning 

De akademiska modeller vi väljer att avgränsa oss mot är de som baseras på offentligt 

tillgänglig information, detta för att få till en jämförelse insiders mot outsiders. Just 

Altmans artikel från 1968 är den vi finner mest citerad inom området med 626 citeringar 

följt av Ohlson (1980) på 267, Zmijewski (1984) på 144, Shumway (2001) 85, Hillegeist, 

Cram, Keating and Lunstedt (2004) på 39. Delvis kan detta ha sin grund i att Altmans 

artikel är avsevärt äldre än dessa andra, grundläggande för vår jämförelse är dock insider 

mot outsider, för att se huruvida den information som outsiders har ger samma 

bedömning som den som insiders har. Exakt vilken utav de externa modeller som står till 

hands är inte det viktigaste beslutet vi har att fatta. Dessutom tillhandahåller Bloomberg 

Z-score, vilket dels ger styrka åt måttet samt minskar risken för fel i våra beräkningar.  

 

Altmans Z-scoremodell publicerades för första gången 1968 i The Journal of Finance av 

Professor Edward I. Altman. Tanken bakom modellen var att försöka förena traditionell 

fundamentalanalys med de mer tekniska metoder som hade fått ett stort inflytande som 

analytiskt verktyg. Genom att undersöka ett företags konkursrisk med hjälp av 

fundamentalanalys ville han påvisa dess betydelse. För att få fram de finansiella nyckeltal 

som bäst verkar som indikatorer för konkurs så använde sig Altman av MDA, multiple 

discrimant statistical-analys. Denna metod innebär att en observation placeras i en av 

flera förutbestämda grupper, beroende på den specifika observationens karaktäristiska. I 

denna studie delas den beroende variabeln i två grupper, företag som hade gått bankrutt 

samt företag som fortfarande var verksamma. Med hjälp av MDA så försöker man sedan 

finna karaktäristiska som kan appliceras på alla företag, dessa blir sedan de koefficienter 

som används för att placera ett företag i en av de ovan nämnda grupperna. Genom att 

använda sig av MDA så söker man efter de variabler som ”diskrimineras” mellan 

grupperna men samtidigt är lika inom gruppen. Genom att använda sig av MDA så 

reduceras också antalet dimensioner för de oberoende variablerna till G -1 där G är 

antalet grupper, vilket innebar att denna studie blev den första grads ekvation. Ekvationen 
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får följande utseende, Z= v�*x�+v�*x�+……+vn*xn där V är de koefficienter som MDA 

beräknar åt dig och X är de faktiska värdena.  

 

För att utveckla sin modell så använde sig Altman av 66 företag, 33 tillverkande företag 

som hade lämnat in konkursansökan mellan åren 1946-1965 samt 33 företag som 

fortfarande var verksamma under 1966. De data som användes i undersökningen kom 

ifrån företagens årsredovisningar. Vid val av företag som ej hade ansökt om konkurs så 

baserades valet på tillgångsstorlek. Storleken på tillgångarna skulle ligga i linje med 

gruppen företag som hade ansökt om konkurs. Vid val av nyckletal som skulle användas 

som indikatorer för konkursrisk så använde sig Altman av tidigare studiers resultat samt 

deras betydelse för studien. Nyckeltalen in dessa i fem grupper, likviditet, lönsamhet, 

betalningsförmåga, skuldsättningsgrad samt effektivitetsmått. För att få fram de variabler 

som gav den mest tillfredsställande estimering så användes följande kriterier: den 

oberoende variabelns relativa betydelse, utvärdering av inter-korrelation mellan de 

betydelsefulla variablerna, prediktionsförmågan hos de olika profilerna samt 

subjektivbedömning av författaren. De finansiella mått som påvisade störst betydelse 

samt signifikans till den övertäckande Z-scoren var: 

 

• (X�) Working Capital / Total Assets 

• (X�) Retained Earnings / Total Assets 

• (X�) EBIT / Total Assets 

• (X�) Market Value of Equity / Book Value of Debt 

• (X�) Sales / Total Assets 

Den slutgiltiga Z-score-ekvationen såg ut enligt följande: Z = 0,012 X1 + 0,014 X2 + 

0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,999 X5, de olika vikterna som används genererades av det 

datorprogram som användes i studien. Altman fann att modellen med 95 % säkerhet 

kunde klassificera ett företag korrekt 1 år i förväg. Om tidsperspektivet utökades till 2 år 

så sjönk säkerheten till 72 %. Om tidsperspektivet utökas ytterligare så blir säkerheten i 
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modellen mindre och ett två årigt perspektiv är därför att föredra. Företag som har en Z-

score under 1,81 ses som konkursföretag medan företag med en Z-score över 2.99 ses 

som icke- konkursföretag. Emellan dessa båda värden finns en gråzon där det inte går att 

bestämma vilken grupp ett företag tillhör, Altman tog däremot fram riktlinjer för hur 

företag inom detta område skulle klassificeras. Ett företag med en Z-score under 2,675 

faller inom konkursmässiga företag och ett värde över 2,675 placerar företaget bland 

icke-konkursmässiga företag. Altman menar att hans modell kan användas som ett 

verktyg för att avgöra ett företags kreditvärdighet men modellen kan också användas av 

företagsledningar för att avgöra huruvida företaget är vitalt eller ej. 

 

2.2.1 Nyckeltal 

I följande delkapitel redogör vi för de olika nyckeltal som ingår i Altmans Z-score, vi 

använder de engelska benämningarna för att undvika missförstånd. I kapitel 4 redovisar 

vi en sammanställning av de olika nyckeltal vi hämtat från Bloomberg. 

 

2.2.1.1 Working Capital/Total Assets 

Working Capital mäter ett företags betalningsförmåga på kort sikt och definieras som 

skillnaden mellan kortsiktiga tillgångar och kortsiktiga skulder. Om ett företag dras med 

förluster så kommer kvoten mellan Working Capital och Total Assets att minska vilket i 

sin tur medför att ett företags betalningsförmåga på kort sikt försämras. 

 

2.2.1.2 Retained Earnings/Total Assets 

Detta nyckeltal mäter ett företags aggregerade vinster över tid och visar hur ett företag 

har finansierat sin nuvarande tillgångsstruktur. Denna kvot leder till att yngre företag som 

inte har haft så många verksamma år löper risken att uppvisa sämre resultat än äldre 

företag som har kunnat ackumulera vinster under en längre tid. Detta leder i sin tur att 

nya företag löper en större risk att klassificeras som bankrutta, Altman hävdar dock att 
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detta är fullt normalt då unga företag faktiskt löper en större risk för konkurs än vad äldre 

företag gör. 

 

2.2.1.3 EBIT/Total Assets 

Detta nyckeltal mäter hur effektivt ett företag är på att generera avkastning från sina 

tillgångar, oberoende av kapitalstrukturen. En låg eller sjunkande kvot indikerar att 

företaget har problem, de inte klarar av att leverera någon högre avkastning på sitt 

investerade kapital.  

 

2.2.1.4 Market Value of Equity/Book Value of Total Debt 

Detta mått mäter i vilken utsträckning ett företags tillgångar kan tappa i värde innan 

företaget blir insolvent.  

 

2.2.1.5 Sales/Total Assets 

Detta är ett mått som mäter i vilken utsträckning företagets tillgångar genererar intäkter. 

Ju högre kvot som erhålls desto bättre för företaget på att göra detta. 

 

2.3 Konkurrerande forskning 

I sin artikel, “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, tar Ohlson 

upp flera brister som han anser att Altmans studie från 1968 har. Det första 

problemområdet som Ohlson lyfter fram är förhållandet emellan när den information som 

används blev tillgänglig för allmänheten och när företaget ansökte om konkurs. Om ett 

företag ansökte om konkurs före det att informationen blev tillgänglig för allmänheten så 

kan detta leda till att istället för att göra en framtida estimering så blir estimeringen 

bakåttittande. De nyckeltal som Ohlson finner mest intressanta är i linje med de nyckeltal 

som Altman också lyfter fram i sin studie. Ohlson finner i sin studie att 
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prediktionsförmågan i tidigare studier, Altman 1968, verkar ha varit överskattad. Denna 

överskattning härleder han till det tidsproblem som diskuterades ovan.  

 

Tyler Shumway hävdar i sin artikel “Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple 

Hazard Model” att han kan generera en bättre estimering av konkursrisken genom att 

använda sig av nyckeltal men även av marknadsdata, han finner även att över hälften av 

de nyckeltal som Altman använder sig av inte fungerar som goda estimat för konkurs. 

Shumway lyfter fram flera problem som han anser att Altmans studie hade. Det första 

problemet som diskuteras har att göra med själva utformningen av predektionsmodellen. I 

och med att statiska modeller måste välja när man ska observera företaget, vanligtvis ett 

år före konkurs, så påverkas det objektiva resultatet av studien på grund av att det faktum 

att valet är subjektivt. I Shumways Hazard Modell så tas detta i beaktande hänsyn till. 

Shumway lyfter också fram det faktum att ett tillsynes ”friskt” företag kan vara i 

riskzonen för att gå i konkurs, detta är något som Altmans modell inte tar hänsyn till. 

Vidare menar Shumway att hans modell låter de förklarande variablerna förändras över 

tid vilket Altmans modell inte gör. Shumway lyfter också fram den datamängd som ligger 

till grund för modellen som en svaghet i Altmans modell. I Shumways Hazard modell så 

blir varje år en observation vilket innebär att dataunderlaget blir större, om studien tar 

hänsyn till 10 års data så blir datamängden 10 gånger större i Shumways modell. 

 

I sin artikel ”Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress 

Prediction Models” utreder Mark E. Zmijewski hur de subjektiva bedömningar, som görs 

vid urval av data, påverkar resultatet och de slutsatser som modellen ger upphov till. 

Zmijewski finner i sin studie att den urvalsprocess som Altman använder sig av skapar en 

BIAS men att denna BIAS inte påverkar de slutsatser och de klassificeringar som 

modellen ger upphov till. 

 

Hillegeist, Keating, Cram, Lundstedt visar i sin artikel ”Assessing the Probability of 

Bankruptcy”, att de genom att använda sig av en marknadsbaserad Black-Scholes-

Merton-modell för att härleda konkursrisken för ett företag. För att göra dessa estimat så 

använder de sig av värdet på eget kapital, standardavvikelsen i avkastning på eget kapital, 
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totala skulder. Författarna finner att deras modell ger en bättre uppskattning av 

konkursrisken än Altmans modell och bör därför användas framför Z-score-modellen. De 

attribut som gör deras modell mer attraktiv är, enligt författarna, det faktum att de 

använder sig av marknadspriser vilket innebär att en konkurssannolikhet kan uppskattas 

vid vilken tidpunkt som helst. Altmans Z-score modell använder sig av historisk 

information och det är inte givet att denna information ger en rättvis bild av företagets 

framtid. Företag har också en skyldighet att tillämpa försiktighetsprincipen. Denna 

princip leder till att de värden som tas upp i balansräkningar kan vara annorlunda från de 

marknadsvärden som tillgångar och skulder faktiskt har. Detta kan till exempel leda till 

att ett företags skuldsättningsgrad överskattas. Vidare tar Altmans modell inte heller 

hänsyn till volatilitet. Ett sätt att tolka volatiliteten är att konkursrisken för ett företag är 

positivt korrelerad med volatiliteten för ett företag, när volatiliteten ökar så ökar också 

risken för konkurs. Detta på grund av att volatiliteten innefattar sannolikheten för att ett 

företags tillgångar skall minska i värde så att de inte kan fullgöra sina betalningar. 

Författarna lyfter även fram problem och antaganden som har gjort i deras modell. Det 

antagande som de lägger mest vikt vid och ser som den mest kritiska punkten i deras 

studie är det faktum att de antar att marknaden är effektiv. Om marknaden inte är effektiv 

så tar inte marknaden hänsyn till den faktiska konkursrisk som finns och därmed blir 

prissättningen felaktig. 

 

De artiklar som har sammanfattats ovan visar på att det finns en stor forskning inom 

området. Det finns flera olika sätt att estimera konkursrisken på och alla de modeller som 

används har sina för- och nackdelar. Den kritik som riktas mot Altmans modell grundas 

mest i den subjektiva urvalsprocess som görs vid insamling av data, annan kritik som 

också lyfts fram i artiklar är att Altman använder sig av nyckeltal som på ett enkelt sätt 

kan manipuleras, dessa nyckeltal grundar sig också på historisk data vilket innebär att 

Altmans input inte behöver ge en rättvisande bild av företagets faktiska situation. 
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3. Metod 
I kapitel tre presenterar vi vårt metodologiska angreppssätt. Vi presenterar bland annat hur vi genomfört 

våra matematiska beräkningar samt för en diskussion kring reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Ordinary least squares (OLS) 

Vid genomförande av våra regressioner så använde vi oss utav OLS, Ordinary Least 

Square. Tanken bakom denna metod är att du minimera de kvadrerade avvikelserna, 

feltermerna, från en estimerad rät linje. Anledningen till att man kvadrerar avvikelserna 

från den tänkta linjen är helt enkelt att de skulle summera till noll annars, vilket intuitivt 

inte är rätt. Genom att minimera denna kvadrerade summa erhåller man en den bästa 

estimeringen av förhållandet mellan de valda variablerna. Vid genomförande av våra 

regressioner så valde vi att använda oss utav förändringen i ratingbetyg som beroende 

och förändringen i Z-score som oberoende variabel. För att transformera förändringen i 

rating betyg till ett numeriskt värde så använde vi oss av en översättningsnyckel som 

kommer från upphovsmannen till Z-score, Altman. Valet av ratingbetyg som oberoende 

variabel grundar sig på att ett rating betyg innehåller mer information än vad Z-score 

innehåller och bör till viss del grundas på den information som också ligger till grund för 

beräkning av Z-score.  

 

3.1.1 Historiskt genomsnitt 

Förändringen i ratingbetyg baserades bara på förändringen från föregående tidsperiod 

medan förändringen i Z-score sattes i förhållande till ett genomsnitt som beräknades på 

de tre tidigare periodernas Z-score. Anledningen till att vi valde att basera vårt 

medelvärde på de tre tidigare tidsperioderna och inte hela tidsperioden är beroende på att 

tidsperspektivet kunde blir för stort och då inte längre vara representativt. Vidare så 

grundar sig i vårt val att beräkna förändringen i Z-score genom att jämföra med ett 

medelvärde i att vi vill få fram den unika förändringen i Z-score och vi anser att detta 

görs på bästa sätt genom att jämföra med ett medelvärde. 
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Utifrån ovan diskussion så ser vår regressionsmodell ut på följande sätt: 

y = c + β1 X1 

där 

y är förändring i rating mellan t och t-1 

X1 förändring i Z-score, t=0, i förhållande till medelvärde 

som baseras på 3 tidsperioder före förändringen, det vill 

säga (Z-score t-1+Z-score t-2+Z-score t-3)/3. 

 

3.1.2 Tester  

Då du använder dig av OLS så antar vi normalitet enligt Central Limit Theorem, detta 

innebär att när antalet observationer går mot oändligheten så kommer de att resultatet 

vara normalfördelat, det vill säga utan systematiska effekter så är sannolikheten för 

positiva och negativa tal lika stor och de kommer då att samlas kring ett värde. Vidare så 

undersökte vi också om antagandet homoskedasticitet. Då du använder E-views så kan du 

reglera problemet med heteroskedasticitet genom att programmet själv genomför ett 

Whites-test som åtgärdar problem. Då vår regressionsmodell grundar sig på data som är 

hämtad från samma tidsperiod, det vill säga tvärsnittsregression, så är inte autokorrelation 

något som vi behöver ta hänsyn till. 

 

3.2 Primär- och sekundärdata 

De data som ligger till grund för vår undersökning samlade vi ur databasen Bloomberg 

Professional. Detta är en etablerad och välanvänd källa såväl inom forskning som för 

stora marknadsaktörer. Artiklar, aktuell forskning och journaler hämtade vi genom 

ELIN@LUND i kombination med Social Citation Index1 för att identifiera hur populära 

artiklarna är och med hjälp av det få ett någorlunda mått på artiklarnas styrka.  

                                                 
1 Finns genom EHL:s kursbibliotek eller på 
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index 
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3.3 Reliabilitet 

Våra slutsatser är naturligtvis inte mer trovärdiga än våra data. De data vi använder oss av 

kommer uteslutande från Bloombergs Professional, detta är en tjänst som kunder betalar 

för att ha tillgång till. Utav de stora alternativen Datastream, Reuters och Bloomberg 

valde vi Bloomberg, dels för att det är en informationskälla som används av ledande 

marknadsaktörer vilket gör den tillförlitlig, men framförallt för att Bloomberg 

tillhandhöll Altmans Z-score och nyckeltal vilket var lämpligt då detta innebar att vi 

sparade mycket tid jämfört med om vi skulle ha hämtat våra data från exempelvis 

Datastream och sedan fått göra beräkningarna själva. Den andra delen av data som vi 

behövde var ratingbetygen för de företag vi undersökte, även här använde vi oss 

Bloomberg Professional. Bloomberg tillhandahåller ratingbetyg från alla de stora 

ratingbyråerna såsom Standard & Poor’s och Moody’s exempelvis. Vi valde att använda 

oss utav Standard & Poor’s rating på grund av att de var den ratingbyrå som gjorde mest 

frekventa uppdateringar av rating på våra studieobjekt. Detta var något som var väldigt 

centralt i uppsatsen då vi insåg, efter att ha lagt ner betydande arbete, att detta var något 

som sällan gjordes. 

 

3.4 Validitet 

I vårt fall använder vi Altmans metod, vilket rimligtvis är en metod som har hög validitet 

med tanke på artikelns citeringsgrad. Därför kan man anta att de nyckeltal Altman 

använder sig av också har validitet för vår studie. Vi kan inte avgöra huruvida Bloomberg 

Professional är överlägsen andra datakällor eller inte, däremot kommer all vår data från 

endast en databas vilket vi ser som en fördel, då detta exempelvis innebär att problem 

såsom olika insamlingsmetoder inte förekommer. Standard & Poor’s rating för att mäta 

sambandet ska heller inte påverka validiteten då Standard and Poor’s ses som en stor 

aktör på marknaden. Validiteten i vår uppsats påverkas negativt av det faktum att 

uppdateringar av ett företags rating sker sällan, vilket har inneburit att antalet 

observationer som vi har kunnat använda oss utav för att dra slutsatser har varit få. 
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3.5 Generaliserbarhet 

Generella slutsatser är naturligtvis svåra att dra, vi är begränsade av vårt tidsfönster, vår 

bransch och vår datakälla. Med det sagt kan man fortfarande nå indikativa resultat. Valet 

av bransch har inte ambitionen av vara en bra grund för en generalisering av en än 

bredare branschdefinition. Inte heller avser vårt tidsfönster generalisera över andra 

krisperioder eller någon annan period av finansiell turbulens.   

 

3.6 Källkritik 

Vi ställer höga krav på våra källor, därför använder vi just data från Bloomberg och 

artiklar som har hög citeringsgrad. Man bör dock ha i åtanke att fel ändå kan förekomma 

från dessa källor. Artikelförfattarna kan ha egna åsikter som färgar deras framställning 

och därmed är deras artikel ej genomförd på ett objektivt sätt. Detta problem försöker vi 

hantera genom att använda artiklar med hög citeringsgrad, som vi nämnde ovan.  
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4. Empiri och analys 
Här presenterar vi data och resultatet av de uträkningar vi genomfört, vi knyter dessutom an teori och 

empiri och analyserar våra resultat.  

 

4.1 Data 

Som vi diskuterar i metodkapitlet så använder vi oss utav ett genomsnitt av de tre tidigare 

observationernas Z-score och subtraherar det genomsnittet från Z-score för den aktuella 

observationen. Den kolumn som ger oss det resultatet i dataarket nedan är ”Z less 

history”. Kolumnen med Rating in Z-score använder sig av en översättningsnyckel från 

Altman (2002) där man kan översätta Z-score till rating, i denna kolumn presenterar vi 

rating översatt till Z-score. 

 
Kolumnförklaring: 

Z-score:   Altmans Z-score 

Z less history:   Z-score minus ett historiskt treperiodersgenomsnitt 

Rating in Z-score:  Rating översatt till Z-score m.h.a. Altmans översättningsnyckel 

Change RiZ:   Händelser i rating översatt till Z-score 

 
Tabell 1: Z-score- och ratingdata 

Datum Z-score Z-score less hist. Rating in Z-score Change RiZ 
2008-12-31 0,242 -0,246 0,95 -0,72 
2006-06-30 0,525 -0,057 1,67 -0,78 
2005-06-30 0,634 0,031 2,45 -0,33 
2005-12-31 0,445 0,098 1,67 -0,78 
2005-06-30 0,349 -0,024 2,45 -0,33 
2006-12-31 1,391 -0,097 2,78 -0,82 
2008-06-30 1,905 -0,078 2,78 0,33 
2005-12-31 2,912 0,132 2,78 0,33 
2008-06-30 1,525 -0,088 3,6 0,82 
2006-06-30 0,054 -0,722 1,67 0,72 
2005-06-30 0,156 -0,632 0,95 0,72 
2005-03-31 0,612 -0,302 0,23 -0,72 
2004-09-30 1,033 -0,032 0,95 -0,72 
2005-12-31 2,634 0,212 2,78 0,33 
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4.2 Z-score vs rating 

I teoriavsnittet för vi ett resonemang om vilka Z-score som kommunicerar hög risk, att 

ligga under 1.81 innebär att ett företag är konkursmässigt. Exempelvis ligger GM 

konsekvent under 1.81, företagets Z-scoreutveckling under vår observationsperiod är:  

 
Figur 1: Z-score för General Motors 
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Att ha en Z-score på under 0.95 motsvarar en rating på inom intervallet CCC+ till CCC-, 

General Motors rating under 2003 till 2004 ligger inom intervallet BBB+ till BBB-, 

vilket i sin tur motsvarar en tydlig skillnad på hur man ska se på obligationen. BBB- är 

den lägsta rating en investment grade-obligation får lov att ha enligt Standard & Poor’s 

ratingsystem, detta innebär att enligt Z-score är General Motors-obligationen en så kallad 

”Junk Bond” och ett konkursmässigt företag redan 2004 medan Standard & Poor’s-

ratingen istället ger en indikation på att obligationen fortfarande är investment grade. 

Detta innebär stora skillnader på avkastningskrav och investeringsattityd från exempelvis 

stora institutionella investerare. Det är bara under 2003 som General Motors obligation 

inte kan klassas som konkursmässig, vilket i sin tur inte reflekteras i ratingen.  
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Figur 2: Z-score för originalurvalet 
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I en branschjämförelse är det tydligt att det inte är många företag som har en Z-score 

konsekvent över 1.81, men General Motors ligger ändå relativt lågt. Ett företag som 

levererar konsekvent lika låga tal som GM är Detroitkonkurrenten Ford. För Ford gäller 

samma situation som för GM där obligationen enligt Standard & Poor’s är ”investable” 

fram till mitten av 2005, men enligt Z-score är den konkursmässig under hela perioden. 

Hyundai, som konsekvent har en Z-score över 2 under hela studieperioden ligger i linje 

med deras rating. Även Kia har en Z-score och en rating som matchar varandra. Dessa är 

i grova drag i linje med den rating företagna har. Honda skiljer sig från mängden då 

företagets Z-score överpresterar rating avsevärt, intervallet för A är 3.6 – 4.3 i Z-score 

enligt Altmans artikel 2002 som citeras i teorikapitlet, vi kan dock observera Z-score 

värden mellan 6-8 för Honda. Den bedömning av en obligation som ges av Z-score 

jämfört med rating går delvis isär ovan, vi ska i följande delkapitel ytterligare fördjupa 

oss i de nyckeltal som ligger till grund för Z-score på jakt efter indikationer till 

förklaringar. Vad som bör noteras är att för vår slutgiltiga regression använder vi bara de 

företag i urvalet som har redovisat ratingförändringar under vårt tidsfönster, ovan är en 

komplett redovisning av de företag vi har sammanställt Z-score för. 
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4.3 Nyckeltalen i Z-score 

Tidigare i uppsatsen så har vi diskuterat den konkurrerande forskning som finns, denna 

forskning angriper de fundamentala problem som det innebär att använda 

redovisningssiffror. De skillnader som vi fann mellan rating och respektive Z-score kan 

kanske till viss del förklaras av det resonemang som den konkurrerande forskningen 

lägger fram. Altman använder sig enbart av historisk data för prediktera framtiden vilket 

kan vara en svaghet. Om branschen eller företaget som studeras också genomgår stora 

strukturella förändringar så kan det antas att företaget kommer att se annorlunda ut efter 

denna process och de historiska variabler som tidigare låg till grund för en modell inte 

alls speglar företagets framtida situation. Vidare för den konkurrerande forskningen 

också resonemang rörande de olika principer, till exempel försiktighetsprincipen, som 

skall tillämpas. Dessa principer leder till att företag inte alltid tar upp de verkliga värdena 

som finns i företagen. Detta återspeglas sedan i deras balansräkning. Vi har ingen vetskap 

om på vilket sätt våra studieföretag tillämpar försiktighetsprincipen, från deras 

årsredovisningar kan vi utläsa att de tillämpar dem men inte hur. Detta innebär att de 

tillgångsvärden som tas upp i årsredovisningen har tagits fram på ett subjektivt sätt och 

dessa tillgångsvärden använder vi sedan i vår modell, Total Assets agerar nämnare i fyra 

av de fem koefficienterna, vilket kan leda till att vi inte alls återspeglar de verkliga värden 

som finns i företaget och vi får därmed en Z-score som inte är rättvisande. När vi jämför 

företag inom branschen så skall hänsyn tas till det faktum att dessa företag kan göra en 

annorlunda bedömning av sina tillgångsvärden och därmed blir deras Z-score annorlunda.  

 

För att ytterligare kunna diskutera hur de olika nyckeltalen är relaterade till ett företags 

rating så beräknar vi korrelationskoefficienten mellan dessa. De företag som vi gör 

beräkningen för är de som hade förändring i sitt ratingbetyg och som diskuterades 

tidigare i vår regressionsmodell. Vi är medvetna om att den datamängd och det 

tidsfönster som ligger till grund för beräkningar är på årsbasis och därför minskar vårt 

dataunderlag, då vårt primära mål med denna analys är att ge oss indikativa resultat så 

anser vi att dataunderlaget är tillräckligt. Vi kommer inte att analysera storleken på 
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korrelationen utan endast ta tecknet på korrelationen i beaktande. Det resultat som rent 

intuitivt känns mest korrekt är att se en positiv korrelation mellan nyckeltalen och våra 

företags respektive rating. Detta är också något som vi kan observera för fyra av fem 

nyckeltal. Det nyckeltal som påvisar negativ korrelation, för de valda företagen, är 

Sales/Total Assets. Som vi nämnde ovan så kan vi inte dra direkta slutsatser, på grund av 

dataunderlaget, men det ger oss en indikering på att vi kan observera det samband som 

rent intuitivt är rätt för fyra av de fem nyckeltalen. Nedan följer en sammanställning: För 

Daimler och Fiat saknades data för 2008 vilket innebar att någon korrelationskoefficient 

ej gick att räkna ut då dessa företags ratingförändring sker just under 2008. 

 

Förkortningar (för ytterligare förklaring av nyckeltal, se teorikapitel): 

WC/TA: Working Capital / Total Assets 

RE/TA: Retained Earnings / Total Assets 

EBIT/TA: Earnings Before Interest & Tax / Total Assets 

MVE/BVD: Market Value of Equity / Book Value of Total Debt 

S/TA: Sales / Total Assets 
 
Tabell 2: Tecken före korrelationskoefficienter för rating och respektive nyckeltal. 

 Nyckeltal: WC/TA RE/TA EBIT/TA MVE/BVD S/TA

Företag:       

Ford  - + + + - 
GM  + + + - - 
Peugeot  + + + - + 
Hyundai  + + - + - 
Mitsubishi  + + + + - 
Kia  - + - + - 
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4.4 Samband mellan Z-score och rating 

Enligt teorin så bör det samband som vi kan observera mellan ett företags rating och dess 

Z-score vara positivt, det vill säga, när ett företags rating förbättras så innebär detta att 

företag blivit säkrare för investerare således bör även de nyckeltal som används vid 

beräkning av Z-score också ha förbättrats. Det förhållande som vi kan observera är dock 

det motsatta, när rating förbättras med en enhet så försämras ett företags Z-score med 

0,7934 enheter, detta är något som rent intuitivt känns felaktigt. Detta är dock ett 

förhållande som inte är statistiskt signifikant då vi erhåller ett p-värde på 0,2486. För att 

beskriva hur väl vår modell passar våra data så använder vi oss av R-squared. Detta mått 

kan anta värden mellan 0 till 1, där ett värde nära 1 innebär en bra matchning mellan 

modell och data, ett värde nära noll vice versa. I vår regression så erhöll vi ett R-square 

värde på 0,109179, vilket innebär att vår modell inte passar våra data bra. Den mest 

troliga förklaringen till att vår regression inte kan påvisa det samband som vi borde 

observera grundar sig i antalet observationer. Trots att våra data sträcker sig över en 

relativt lång tidsperiod och innefattar många företag så har det bara skett 14 

uppdateringar av företagens ratingbetyg under tidsintervallet. Detta gör det svårt att dra 

några egentliga slutsatser rörande det verkliga sambandet mellan rating och Z-score. 

Givetvis kan det också vara så att det inte finns något samband mellan dessa variabler. I 

avsnittet konkurrerade forskning så lyfts kritik fram mot att Altmans Z-score uteslutande 

grundar sig på historisk data. Vi vet att rating företagen i viss utsträckning använder sig 

av historisk data för att göra sin utvärdering av företag men de använder sig också av 

variabler som är marknadsrelaterade och ibland variabler som inte är kända för 

allmänheten såsom strategiska planer. Det kan vara så att dessa variabler driver 

ratingbetyget och ett företags finansiella information inte signifikant påverkar 

ratingbetyget.  
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5. Slutsatser 
I detta avsnitt redovisar vi hur väl vi har lyckats uppnå arbetets syfte. Vi knyter dessutom an till vår 

positionering och föreslår vidare forskning. 

 

Vi kan konstatera att på vårt urval existerar det inte en tillfredsställande signifikansnivå. 

Det kan finnas många förklaringar till varför vi inte når tillräcklig signifikansnivå, vår 

urvalsperiod präglas av en finanskris och detta kan ha påverkat Standard & Poor’s 

betygssättning, det kan också vara så att vissa nyckeltalsförändringar, exempelvis 

Sales/Total Assets, i samband med krisen har påverkat Z-score mer än vad som varit 

rimligt – Z-score kanske helt enkelt inte ger en bra bild i kristider av den här 

omfattningen. Bloomberg var den källa vi uteslutande höll oss till, det är också en möjlig 

felkälla. Det finns flertalet fler möjliga förklaringar – men naturligtvis kan det också vara 

så att det här är den verkliga vikten av den insiderinformation som ratingbyråerna, i detta 

fall Standard & Poor’s, har haft. I kristider vet man som outsider aldrig vem som sitter på 

svartepetter, då är det rimligt att anta att en bedömning med hänsyn till 

insiderinformation skulle kunna skilja sig avsevärt från en outsiderbedömning. Vidare 

kan det också vara så att Altmans Z-score är förlegad, vi tycker att det är viktigt att 

poängtera att metoden togs fram i slutet av 60-talet och sedan dess har världsbilden och 

företags spelplaner förändrats radikalt och det finns därför idag fler faktorer som påverkar 

ett företags verksamhet, denna förändring skulle kan också ha inneburit att det idag är 

andra finansiella nyckeltal som är viktigare för ett företag. 

 

Vidare forskning skulle förslagsvis bedrivas på ett bredare urval, 14 observationer är 

naturligtvis ett litet urval och en branschexpansion alternativt en längre tidsperiod skulle 

eventuellt ge intressanta resultat. Vi har använt en relativt simpel regressionsmetod – en 

studie baserad på en mer avancerad probitmodell skulle också vara ett intressant 

tillvägagångssätt.  
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7. Bilagor 

7.1 Rating och Z-score 

Kolumnförklaring: 

Z-score:   Altmans Z-score 

Z less history:   Z-score minus ett historiskt treperiodersgenomsnitt 

Rating in Z-score:  Rating översatt till Z-score m.h.a. Altmans översättningsnyckel 

Change RiZ:   Händelser i rating översatt till Z-score 

Rating:   Standard & Poor’s ratingbetyg  
 
Tabell 3: Z-score och rating 
Ford   

   
Date Z-score  Z less 

history 
Rating in Z-score Change 

RiZ 
Ratin
g 

2008-12-31 0,2422 -0,246 0,95 -0,72 CCC 
2008-09-30 0,4447 -0,089 1,67 0 B 
2008-06-30 0,4462 -0,111 1,67 0 B 
2008-03-31 0,5751 0,067 1,67 0 B 
2007-12-31 0,5795 0,139 1,67 0 B 
2007-09-30 0,5183 0,134 1,67 0 B 
2007-06-30 0,4257 0,040 1,67 0 B 
2007-03-31 0,3766 -0,059 1,67 0 B 
2006-12-31 0,3504 -0,154 1,67 0 B 
2006-09-30 0,4314 -0,142 1,67 0 B 
2006-06-30 0,5252 -0,057 1,67 -0,78 B 
2006-03-31 0,557 -0,051 2,45 0 BB 
2005-12-31 0,6387 0,049 2,45 0 BB 
2005-09-30 0,5518 -0,057 2,45 0 BB 
2005-06-30 0,6336 0,031 2,45 -0,33 BB 
2005-03-31 0,5831 -0,026 2,78 0 BBB 
2004-12-31 0,6101 0,012 2,78 0 BBB 
2004-09-30 0,615 0,074 2,78 0 BBB 
2004-06-30 0,6021 0,092 2,78 0 BBB 
2004-03-31 0,5759 0,132 2,78 0 BBB 
2003-12-31 0,4444 #DIV/0! 2,78 0 BBB 

   
GM   

   
Date Z-score  Z less Rating in Z-score Change Ratin
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history RiZ g 
2008-12-31 -1,1426 -1,239 1,67 0 B 
2008-09-30 -0,1491 -0,492 1,67 0 B 
2008-06-30 -0,0758 -0,668 1,67 0 B 
2008-03-31 0,5147 -0,222 1,67 0 B 
2007-12-31 0,5885 -0,243 1,67 0 B 
2007-09-30 0,6739 -0,243 1,67 0 B 
2007-06-30 0,947 0,218 1,67 0 B 
2007-03-31 0,8749 0,338 1,67 0 B 
2006-12-31 0,9284 0,565 1,67 0 B 
2006-09-30 0,3852 0,002 1,67 0 B 
2006-06-30 0,298 -0,099 1,67 0 B 
2006-03-31 0,4059 0,028 1,67 0 B 
2005-12-31 0,4447 0,098 1,67 -0,78 B 
2005-09-30 0,3395 -0,019 2,45 0 BB 
2005-06-30 0,3493 -0,024 2,45 -0,33 BB 
2005-03-31 0,3519 -0,038 2,78 0 BBB 
2004-12-31 0,3751 -0,019 2,78 0 BBB 
2004-09-30 0,3934 -0,184 2,78 0 BBB 
2004-06-30 0,4015 -0,397 2,78 0 BBB 
2004-03-31 0,3877 -0,616 2,78 0 BBB 
2003-12-31 0,9431 -0,122 2,78 0 BBB 
2003-09-30 1,0649 #DIV/0! 2,78 0 BBB 

   
Peugeot   

   
Date Z-score  Z less 

history 
Rating in Z-score Change 

RiZ 
Ratin
g 

   
   

2008-06-30 1,4854 0,056 2,78 0 BBB 
   

2007-12-31 1,5268 0,138 2,78 0 BBB 
   

2007-06-30 1,3716 -0,096 2,78 0 BBB 
   

2006-12-31 1,3909 -0,097 2,78 -0,82 BBB 
   

2006-06-30 1,4033 -0,212 3,6 0 A 
   

2005-12-31 1,6072 0,028 3,6 0 A 
   

2005-06-30 1,4527 -0,242 3,6 0 A 
   

2004-12-31 1,7868 0,050 3,6 0 A 
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2004-06-30 1,4986 -0,357 3,6 0 A 

   
2003-12-31 1,7973 -0,116 3,6 0 A 

   
2003-06-30 1,9132 #DIV/0! 3,6 0 A 

   
Fiat   

   
Date Z-score  Z less 

history 
Rating in Z-score Change 

RiZ 
Ratin
g 

2008-12-31 1,8066 -0,150 2,78 0 BBB 
2008-09-30 1,9547 0,028 2,78 0 BBB 
2008-06-30 1,9051 -0,078 2,78 0,33 BBB 
2008-03-31 2,0086 0,036 2,45 0 BB 
2007-12-31 1,8673 -0,131 2,45 0 BB 
2007-09-30 2,0724 0,210 2,45 0 BB 
2007-06-30 1,978 0,209 2,45 0 BB 
2007-03-31 1,9454 0,303 2,45 0 BB 
2006-12-31 1,6637 0,052 2,45 0 BB 
2006-09-30 1,698 0,255 2,45 0 BB 
2006-06-30 1,5668 0,131 2,45 0 BB 
2006-03-31 1,5715 0,196 2,45 0 BB 
2005-12-31 1,1904 -0,249 2,45 0 BB 
2005-09-30 1,5444 0,261 2,45 0 BB 
2005-06-30 1,3923 0,166 2,45 0 BB 
2005-03-31 1,3809 0,198 2,45 0 BB 
2004-12-31 1,0761 -0,178 2,45 0 BB 
2004-09-30 1,2232 -0,046 2,45 0 BB 
2004-06-30 1,25 #DIV/0! 2,45 0 BB 
2004-03-31 1,2901 #DIV/0! 2,45 0 BB 
2003-12-31 1,2687 #DIV/0! 2,45 0 BB 

   
Hyundai   

   
Date Z-score  Z less 

history 
Rating in Z-score Change 

RiZ 
Ratin
g 

2008-12-31 2,4258 -0,450 2,78 0 BBB 
2008-09-30 2,9521 0,118 2,78 0 BBB 
2008-06-30 2,811 -0,055 2,78 0 BBB 
2008-03-31 2,8657 0,039 2,78 0 BBB 
2007-12-31 2,8261 0,031 2,78 0 BBB 
2007-09-30 2,905 0,160 2,78 0 BBB 
2007-06-30 2,7492 -0,098 2,78 0 BBB 
2007-03-31 2,73 -0,193 2,78 0 BBB 
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2006-12-31 2,7563 -0,172 2,78 0 BBB 
2006-09-30 3,0562 0,176 2,78 0 BBB 
2006-06-30 2,9571 0,079 2,78 0 BBB 
2006-03-31 2,7708 -0,079 2,78 0 BBB 
2005-12-31 2,9116 0,132 2,78 0,33 BBB 
2005-09-30 2,9516 0,254 2,45 0 BB 
2005-06-30 2,6873 -0,027 2,45 0 BB 
2005-03-31 2,699 0,060 2,45 0 BB 
2004-12-31 2,7067 0,168 2,45 0 BB 
2004-09-30 2,7382 0,292 2,45 0 BB 
2004-06-30 2,4716 0,084 2,45 0 BB 
2004-03-31 2,4059 #DIV/0! 2,45 0 BB 
2003-12-31 2,4625 #DIV/0! 2,45 0 BB 
2003-09-30 2,2935 #DIV/0! 2,45 0 BB 

   
Daimler   

   
Date Z-score  Z less 

history 
Rating in Z-score Change 

RiZ 
Ratin
g 

2008-12-31 1,2758 -0,219 3,6 0 A 
2008-09-30 1,3316 -0,271 3,6 0 A 
2008-06-30 1,5252 -0,088 3,6 0,82 A 
2008-03-31 1,628 0,214 2,78 0 BBB 
2007-12-31 1,6552 0,509 2,78 0 BBB 
2007-09-30 1,5555 0,659 2,78 0 BBB 
2007-06-30 1,0307 0,172 2,78 0 BBB 
2007-03-31 0,8529 -0,029 2,78 0 BBB 
2006-12-31 0,8073 -0,145 2,78 0 BBB 
2006-09-30 0,9151 -0,059 2,78 0 BBB 
2006-06-30 0,9241 -0,066 2,78 0 BBB 
2006-03-31 1,0165 0,059 2,78 0 BBB 
2005-12-31 0,9831 0,020 2,78 0 BBB 
2005-09-30 0,9702 -0,050 2,78 0 BBB 
2005-06-30 0,9189 -0,232 2,78 0 BBB 
2005-03-31 0,9989 -0,257 2,78 0 BBB 
2004-12-31 1,1432 -0,164 2,78 0 BBB 
2004-09-30 1,3099 0,049 2,78 0 BBB 
2004-06-30 1,314 0,061 2,78 0 BBB 
2004-03-31 1,2984 #DIV/0! 2,78 0 BBB 
2003-12-31 1,1716 #DIV/0! 2,78 0 BBB 
2003-09-30 1,2898 #DIV/0! 2,78 0 BBB 

   
Mitsubishi   

   
Date Z-score  Z less Rating in Z-score Change Ratin
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history RiZ g 
   

2008-09-30 1,6324 0,572 1,67 0 B 
   

2008-03-31 1,4914 0,832 1,67 0 B 
2007-12-31 0,6633 -0,029 1,67 0 B 
2007-09-30 1,0273 0,654 1,67 0 B 
2007-06-30 0,2887 -0,240 1,67 0 B 
2007-03-31 0,762 0,470 1,67 0 B 
2006-12-31 0,0702 -0,578 1,67 0 B 
2006-09-30 0,7531 0,011 1,67 0 B 
2006-06-30 0,0539 -0,722 1,67 0,72 B 
2006-03-31 1,1366 0,536 0,95 0 CCC 

   
2005-09-30 1,0357 0,540 0,95 0 CCC 
2005-06-30 0,1557 -0,632 0,95 0,72 CCC 
2005-03-31 0,6117 -0,302 0,23 -0,72 CC 
2004-12-31 0,7191 -0,335  
2004-09-30 1,0325 #DIV/0! 0,95 -0,72 CCC 
2004-06-30 0,9901 #DIV/0! SD 
2004-03-31 1,1385 #DIV/0! 1,67 0 B 

   
Kia   

   
Date Z-score  Z less 

history 
Rating in Z-score Change 

RiZ 
Ratin
g 

2008-12-31 1,4167 -0,269 2,78 0 BBB 
2008-09-30 1,7383 0,077 2,78 0 BBB 
2008-06-30 1,6693 -0,070 2,78 0 BBB 
2008-03-31 1,648 -0,204 2,78 0 BBB 
2007-12-31 1,6668 -0,268 2,78 0 BBB 
2007-09-30 1,9032 -0,069 2,78 0 BBB 
2007-06-30 1,9856 -0,052 2,78 0 BBB 
2007-03-31 1,9158 -0,228 2,78 0 BBB 
2006-12-31 2,0155 -0,247 2,78 0 BBB 
2006-09-30 2,1806 -0,233 2,78 0 BBB 
2006-06-30 2,2339 -0,288 2,78 0 BBB 
2006-03-31 2,3717 -0,150 2,78 0 BBB 
2005-12-31 2,634 0,212 2,78 0,33 BBB 
2005-09-30 2,5605 0,269 2,45 0 BB 
2005-06-30 2,3706 0,143 2,45 0 BB 
2005-03-31 2,3344 0,188 2,45 0 BB 
2004-12-31 2,1707 0,037 2,45 0 BB 
2004-09-30 2,1786 0,102 2,45 0 BB 
2004-06-30 2,0896 #DIV/0! 2,45 0 BB 
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2004-03-31 2,1332 #DIV/0! 2,45 0 BB 
2003-12-31 2,008 #DIV/0! 2,45 0 BB 

 

 


