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Abstract 

 

Titel: Timing på månadsbasis – En utvärdering av bankernas placeringsråd 

 

Kurs: NEKK01 – Kandidatuppsats 15 hp 

 

Författare: Staffan Banck 

 

Handledare: Erik Norrman 

 

Nyckelord: Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder.  

 

Syfte: Att undersöka huruvida en investerare som placerar lika stora belopp i en 

indexfond varje månad får en avkastning som kan anses signifikant skiljd från ”buy and 

hold”-strategin både med och utan hänsyn till risk.  

 

Metod: Med insamlad data från riksbanken och Nasdaq OMX har för båda strategier 

beräknats avkastning, risk och Sharpekvot för varje månad under 12 år. För varje 

mätperiod om 36 månader har medelavkastning, standardavvikelse och Sharpe 

beräknats. För att säkerställa eventuella skillnader i medelavkastning och riskjusterad 

avkastning har t-tester utförts för varje mätperiod.   

 

Resultat: För att kunna dra slutsatser huruvida en placeringsstrategi som baserar sig på 

regelbundet månadssparande kan anses vara bättre eller sämre än en ”buy and hold”-

strategi mätt som snittavkastning och Sharpekvot har hypotesprövning utförts. Efter 

utförda statistiska beräkningar har skillnader i medelavkastning och Sharpekvot inte 

kunnat anses vara statistiskt signifikanta och därmed har studien inte kunnat påvisa att 

bankernas råd om månadssparande är överlägset en passiv strategi. 
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1 Introduktion 

 

I följande kapital beskrivs kortfattat det svenska fondsparandets omfattning och varför 

vissa typer av fondkategorier har en så pass utbredd popularitet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Svenskar är ett fondsparande folkslag, den slutsatsen kunde man dra efter att det 

svenska fondsparandet slog rekord under 2009 då nettosparandet i fonder registrerade 

i Sverige uppgick till 115 miljarder kronor, vilket var den högsta noteringen sen 1985 då 

SCB började föra statistik. Den totala fondförmögenheten var vid samma tidpunkt 

nästan 1400 miljarder. De svenska hushållen stod för 9 miljarder i nettosparande under 

samma period (i detta ingick ej PPM och fondförsäkringssparande) och deras 

fondförmögenhet uppgick till 350 mdr. Hushållens sammanlagda tillgångar via 

premiepensionen uppgick vidare till 291 mdr och fondförsäkringarna stod för 

ytterligare 376 mdr kronor i tillgångar. Aktiefonder var den överlägset mest vanliga 

fondkategorin med hela 74 % av hushållens fondförmögenhet och 52 % av den totala 

fondförmögenheten placerade i dessa (SCB). 

 

Det stora sparandet i aktiefonder till trots, utgör indexfonderna ingen större andel. Av 

den totala fondförmögenheten på 1400 miljarder kronor utgjorde indexfonder endast 

fjuttiga 3,4 % När småspararna går till banken för placeringsråd talas det knapphändigt 

om indexfonder men desto mer om aktivt förvaltade alternativ. Förklaringen är enkel, 

passiv förvaltning och låga avgifter genererar inga större intäkter åt bankerna. 

Rekommendationen brukar heta att man bör månadsspara i bankens egna förvaltade 

fonder (E24.se I). 

 

Någon som anser att den genomsnittlige småspararen gör bäst i att välja en indexfond är 

Berkshire Hathaways vd Warren Buffett. Han menar på att en passivt förvaltad 

indexfond med låga avgifter kommer att slå både majoriteten av småspararna och en 

majoritet av de professionella förvaltarna. Berkshires vice ordförande Charlie Munger 

håller med då han säger att de riktigt duktiga förvaltarna enbart slår index under de 
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tidiga åren när fondernas förvaltade kapital är begränsat och får svårt att hänga med 

index när framgångarna får småspararna att rusa till och välla in tillgängligt kapital.  

 

Buffett tar upp Fidelity Magellan som exempel, som gav fantastiska avkastningar under 

Peter Lynchs förvaltning under 1980-talet som då förvaltade ett avsevärt mindre kapital 

men som tappade fart gentemot S&P 500 när fondens popularitet gav ett massivt 

tillflöde av småsparare med tillgängligt kapital (Reuters). 

 

Fördelarna med en indexfond är således många. De ger en större diversifiering till en 

lägre kostnad gentemot aktivt förvaltade fonder och resultatet är oftast att ungefär 

hälften av de aktivt förvaltade alternativen misslyckas med att slå deras jämförelseindex 

(i detta fall S&P 500) och att det saknas konsistens hos de fonder som lyckas generera 

en överavkastning jämfört med index. Med andra ord gör en investerare ett rationellt val 

i att välja en indexfond (Boldin, Cici, 2010). 

 

Trots detta ratar de flesta svenska småsparare fortfarande indexfonder och väljer aktivt 

förvaltade fonder i långt större utsträckning. Jonas Lindmark, redaktör på Morningstar 

tror det beror på psykologiska faktorer och drar paralleller till bilkörning:  

 

”Du har säkert hört historien om att 80 procent av bilförarna anser att de kör bättre än 

genomsnittet. Samma sak är det med fondsparande, många tror helt enkelt att de kan 

välja fonder som slår index, men det kan de inte.” (E24.se I) 

 

Att månadsspara är det vanligaste sättet att bygga upp ett större kapital, och det är en 

utbredd sparform. I en intervju med Pär Bäckman, informationschef på Swedbank Robur 

säger han att det saknas reella alternativ för småspararna. De flesta har inte möjlighet 

eller kunskap att sätta in pengar på ett konto och sen invänta rätt tillfälle att köpa och 

sälja fonder eller aktier (E24.se II). 

 

Att månadsspara i fonder blir därmed det enda alternativet, och det är detta råd som 

man får hos i stort sett alla banker. SEB motiverar exempelvis placeringsrådet med: 
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”Fördelen med att spara regelbundet är dels att du slipper ta aktiv del i placeringen, dels 

att du sprider risken. Eftersom fondandelarna köps regelbundet jämnas kurssvängningar 

till viss del ut över tiden. På lång sikt är det ofta mer lönande att ha ett regelbundet 

sparande än att alltid försöka hitta rätt köptillfälle.” (SEB) 

 

Hos Nordea motiverar man sig med motsvarande råd: 

 

”Det är bekvämt och enkelt, pengarna dras automatiskt. Det är smart att handla 

fondandelar över tid eftersom du handlar billigt när börsen går ner och har fler andelar 

när börsen går upp igen. Sparandet hålls vid liv och kapitalet växer” (Nordea) 

 

Ändå visade Jonas Lindmark i en artikel på Morningstar att regelbundet 

månadssparande kan vara klart sämre för faktisk avkastning på sikt. Han jämförde 

prestationen hos en Sverigefond som enligt en klumpsummeinvestering i november 

1996 givet ackumulerad avkastning på 88 % per december 2008. En motsvarande 

månadssparandestrategi under samma period gav inte mer än 1 % i ackumulerad 

avkastning (Morningstar).  

 

1.2 Problemformulering 
 

Givet de råd från bankerna som jag tidigare nämnt kommer jag undersöka huruvida en 

strategi som utgörs av månatliga investeringar i en indexfond faktiskt genererar en 

större riskjusterad avkastning över en längre placeringshorisont jämfört med en 

traditionell ”buy and hold”-strategi. Valet av en indexfond som undersökningen bygger 

på kan härledas till CAPM då detta teorem säger att en rationell investerare bör hålla 

marknadsportföljen och kombinera denna med den riskfria räntan på ett sätt som 

uppfyller ens riskprofil. 

 

Kan en strategi som utgörs av månadsvisa placeringar i en vanlig indexfond över en längre 

tidshorisont slå en motsvarande Buy and Hold-strategi i riskjusterad avkastning? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie blir att undersöka huruvida månatliga placeringar i en 

indexfond där 1000 kr investeras den första dagen i varje månad och resterande kapital 

rullas i statsskuldväxlar med 1 månads löptid fram till periodens slut genererar en högre 

riskjusterad avkastning jämfört med en Buy and Hold-strategi över en 15-årsperiod och 

om denna är skillnad är statistiskt signifikant.  

  

1.4 Avgränsningar 
 

Studien kommer utgå från att en investerare har ett startkapital på 36 000 kr och 

indexfondens avkastning och risk kommer att baseras på OMX Stockholm Benchmark 

Index. Studien kommer sträcka sig från den 1 januari 1999 och fortgår till den 31 

december 2010, sammanlagt 12 år.  

Avkastning och risk för båda strategierna kommer att mätas på 36-månaders basis, 

totalt för alla 12 år blir det 144 månadsobservationer. Studien utgår från att inga 

transaktionskostnader eller skatter föreligger för att underlätta beräkningar och utgår 

också ifrån att månadsavkastningarna är approximativt normalfördelade. 

 

1.5 Disposition 

 

Inledningsvis får läsaren en bakgrundsbild kring svenskarnas fondsparande och de råd 

som bankerna generellt ger småspararna. I teoridelen går jag igenom varför en 

indexfond kan anses utgöra en approximation av marknadsportföljen enligt CAPM och 

visar att denna är ett rationellt val. Jag går också igenom varför marknadstiming är så 

svårt att göra lönsamt. Nästföljande kapitel utgörs av tidigare studier där man undersökt 

huruvida marknadstiming är gångbart eller ej och också om ett regelbundet sparande 

kan anses vara överlägset en ”buy and hold”-strategi.  

I metodikavsnittet beskrivs upplägget och uträkningar redovisas med teoretisk 

förankring. I resultatdelen redogör jag för de resultat som frambringats med hjälp av 

tabeller och diagram för att ge en lättare överblick. Avslutningsvis behandlas 
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svagheterna med min uppsats och brister med den data jag använt. Slutsats dras också 

kring hur alternativa upplägg kunnat se ut. 

 

2 Teori 
 

Teorikapitlet syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse på vilket teoriskt 

ramverk som studien bygger på och varför vissa antaganden gjorts. Idén har varit att 

hålla detta kapitel kortfattat och koncist. 

 

2.1 Indexfonder 
 

Utbudet av indexfonder i Sverige är fortfarande relativt magert. Först på senare år har 

antalet fonder som passivt följer index ökat. Det kan nämnas att år 2006 fanns det 

omkring 50 indexfonder i Sverige tillgängliga för investerarna. Som så mycket annat när 

det gäller USA har man legat före ett bra tag. Indexfonderna är mångdubbelt fler och 

lättillgängliga för de amerikanska investerarna. Jonas Lindmark på Morningstar tror det 

beror på att amerikanarna har 30 års erfarenhet av fondsparande och har lärt sig att 

aktiv förvaltning oftast inte klarar av att slå index (E24.se I).  

Indexfonderna kom till världen först 1974 efter att Burton Malkiel släppt sin ”A Random 

Walk Down Wall Street” där han sammanfattat de akademiska studier som visat på att 

aktiv förvaltning i genomsnitt inte klarade av att slå index. John Bogle lanserade något år 

senare Vanguard 500 Index Fund (följer S&P 500) som anses vara världens första 

indexfond. Fonden startade med 11 miljoner dollar och förvaltar idag över 80 miljarder 

dollar (CBS Money Watch). 

En förvaltare av en indexfond väljer inte aktier efter vilka som eventuellt kan komma att 

prestera bäst den närmaste tiden utan väljer aktier utifrån om de ingår i det index 

fonden ska replikera eller ej. Indexfondens affärsidé är således inte att slå sitt 

jämförelseindex, utan att enbart spegla den. Detta uppnås genom att köpa och sälja 

aktier så att de utgör lika stora andelar i fonden som de utgör i det index de tillhör. I 

praktiken kan en indexfond aldrig exakt följa index utan avviker mer eller mindre på 
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grund av förvaltningskostnader och ineffektivitetsförluster rörande in och utflöden av 

kapital. Denna avvikelse mäts genom tracking error. Den indexfond som presterar bäst 

har således lägst tracking error (Ferri, Richard A, 2002). 

Indexfonderna kan anses ha klara fördelar då de genererar större diversifiering och 

högre avkastning än de flesta aktivt förvaltade fonder till en lägre kostnad. Den 

genomsnittliga förvaltningsavgiften i Sverige för aktivt förvaltade fonder år 2006 låg på 

1,24 % och 0,52 % för indexfonderna (E24.se I).  

 

2.2 Capital Asset Pricing Model 
 

CAPM är en teori om jämviktspriser på marknaden för riskbärande tillgångar och 

utvecklades oberoende av John Litner, Jan Mossin, William Sharpe och Jack Treynor 

under 1960-talet och Sharpe blev sedermera förärad Riksbankens pris till Alfred Nobels 

minne för modellen (Byström, 2007). 

 

CAPM är viktig av två skäl, dels ger modellen goda argument för att använda sig av en 

passiv investeringsfilosofi vilket innebär att man följer index genom att hålla 

riskbärande tillgångar i en väldiversifierad portfölj i samma andelar som de utgör i det 

marknadsindex de tillhör. Passiv investering är också en enkel och kostnadseffektiv 

måttstock mot vilket alla typer av aktiv investering kan jämföras och utvärderas. Det 

andra argumentet för att använda CAPM är för att beräkna prissättningar på 

marknadstillgångar givet att alla investerare är rationella och har homogena 

förväntningar om avkastning och risk (Bodie, Merton, 2000). 

 

En modell är inte bättre än sina förutsättningar och CAPM bygger på ett antal viktiga 

antaganden: 

 

- En friktionsfri värld, inga skatter eller transaktionskostnader förekommer. 

- Alla investerare är pristagare. 

- Samtliga investerare är Mean Variance-optimerare. 

- Obegränsade möjligheter att låna till den riskfria räntan. 
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- Homogenitet, dvs. alla investerare har samma förväntningar på förväntad 

avkastning och risk. 

- Alla tillgångar kan köpas och säljas på marknaden 

 

(Elton et al, 2007). 

Givet dessa antaganden så kommer alla investerare under jämvikt att hålla en likadan 

väldiversifierad riskbärande portfölj med samma andelar av de riskbärande tillgångarna 

som de utgör av marknaden. Då investerarna inte ersätts för icke systematisk risk som 

är möjlig att diversifiera bort enligt MV-ansatsen utan enbart den systematiska risken 

kommer dessa under CAPM att hålla den aggregerade riskbärande portföljen och 

kombinera denna med den riskfria räntan för att matcha sin riskprofil. Denna portfölj 

kallas marknadsportföljen och utgör en viktad sammanvägning av alla riskbärande 

tillgångar på marknaden (Byström, 2007). 

 

 

 

Linjen som sammankopplar marknadsportföljen M och den riskfria räntan �� i 

diagrammet ovan kallas Capital Market Line och uttrycks matematiskt som  

 

��� � �� � ��� � ��	� 	� 

 

Där linjens lutning 
���� � ���/	�� kan definieras som marknadspriset på risk för alla 

effektiva portföljer. Det är den extra avkastning man kan uppnå per ytterligare tagen 
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enhet risk. Lutningen kan också tolkas som marknadsportföljens Sharpekvot (Elton et al, 

2007).  

Teorin bakom CAPM är ett centralt skäl till varför jag valt att använda en indexfond för 

en månatlig placeringsstrategi som underlag för denna studie. Ett väl utbrett synsätt 

bland akademiker, fondförvaltare och allmänheten är att under de antaganden jag 

tidigare nämnt så kan man säga att en vanlig indexfond är en kostnadseffektiv 

approximering av marknadsportföljen och därmed ett optimalt val för en rationell 

investerare (Ranaldo, Häberle, 2007). 

 

2.3 Effektiva marknadshypotesen 
 

Eugene Fama presenterade 1970 den teori som sedermera kom att utgöra den effektiva 

marknadshypotesen som säger att marknader är effektiva om aktörerna reagerar snabbt 

och riktigt när ny information presenterats vilket innebär att en tillgångs pris vid en 

godtyckligt vald tidpunkt reflekterar all tillgänglig information.  Tre olika grader av 

marknadseffektivitet kan enligt Fama åskådas: 

 

- Svag marknadseffektivitet. En tillgångs pris reflekterar all historisk information 

och en investerare kan inte bruka exempelvis teknisk analys för att generera en 

överavkastning. Tillgångens framtida avkastningar är helt slumpmässiga till sin 

natur. 

- Halvstark marknadseffektivitet. Priset på tillgången inkorporerar all tillgänglig 

historik och all publik information. Publik information kan vara till exempel 

nyheter om nya företagsförvärv, uppköp och kvartalsrapporter. All information 

snappas upp snabbt av marknaden som korrekt prissätter tillgången. 

Fundamental analys fungerar inte.  

- Stark marknadseffektivitet. Förutom historisk information och publik 

information så reflekterar tillgångens pris även all insideinformation, i detta fall 

kan inte ens insiders generera överavkastning. 

 

I praktiken existerar dock lagstiftning mot insideinformation varför marknader inte kan 

anses vara starkt effektiva. Enligt EMH teorin existerar således ingen anledning till en 
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aktiv portföljförvaltning då man ändå inte kan generera överavkastning under EMH 

(Asgharian, Nordén, 2007). 

 

Det kan inte nog poängteras att diskussionen om huruvida marknader är effektiva eller 

ej är långt ifrån över. Debatten kommer fortgå mellan anhängare inom den akademiska 

världen och professionella investerare och fondförvaltare som förkastar den (Byström, 

2007).  

 

2.4 Marknadstiming 
 

De som förkastar EMH anser att med marknadstiming går det att generera 

överavkastning gentemot en passiv strategi.  

Kortfattat går detta ut på att antingen vara 100 % investerad i aktier vid börsuppgång 

och 100 % i likvider och/eller räntebärande papper vid nedgång. En aktör som sysslar 

med timing är inte intresserad av portföljrisk per se utan syftar till att maximera 

avkastning utan hänsyn till risk. Definitionen av risk för dem är att ligga fel i marknaden 

vid upp eller nedgång. Huruvida timing faktiskt fungerar är fortfarande ett 

kontroversiellt ämne inom finansiell teori. Anhängarna hävdar att de konsistent kan 

undvika förluster under nedgångar och samtidigt fånga vinsterna under uppgångar 

medan akademiker bestämt anser att det på sikt är omöjligt att slå en motsvarande ”buy 

and hold”-strategi med hänsyn till både avkastning och risk (Lam, Li, 2004). 

 

3 Tidigare studier 
 

Under nedanstående kapitel framgår hur metodiken sett ut vid tidigare forskning som 

undersökt både möjligheterna och svårigheterna vid marknadstiming och jämförelser 

mellan ”buy and hold”-baserade strategier och ”genomsnittsstrategier”. 
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3.1 Sharpe och Jeffrey 
 

De negativa åsikterna om möjligheten till timing inom den akademiska världen kan 

härledas till två viktiga artiklar av Sharpe (1975) och Jeffrey (1984). Sharpe undersökte 

möjlig avkastning från timing hos ett antal förvaltare och fann att om de inte årligen 

kunde förutspå marknaden rätt i 7 fall av 10 var timing inte lönsamt överhuvudtaget. 

Jeffrey undersökte risk-avkastningsförhållandet för timingstrategier för förvaltare som 

utfördes både på årlig och på kvartalsbasis. Han använde data för S&P 500 för åren 

1926-1982 och kom fram till att den totala risken för nedgång var dubbelt så stor som 

den totala avkastningsmöjligheten vid uppgång. Han drog sedermera slutsatsen att 

eftersom oddsen vid timing så tydligt inte låg i ens favör, borde man begränsa 

användandet av timing till enbart förvaltning av ens egna kapital (Lam, Li, 2004). 

 

3.2 Marknadstiming på JSE och NYSE 
 

I en dubbelstudie av Firer, Sandler och Ward undersökte man avkastning och risk vid en 

strategi som baserade sig på marknadstiming där man växlade mellan den riskbärande 

tillgången som utgjordes av index (Johannesburg All Share och S&P 500) och 3-

månaders statsskuldväxlar under perioden 1967-1989. Artikelförfattarna beräknade 

sen avkastningar givet olika möjliga prognosnivåer där 100 % innebar perfekt timing 

och 0 % att investeraren aldrig fick rätt. De olika prognosutfallen och möjliga 

avkastningar beräknade på år, kvartal och månad presenterades i en graf med 

avkastningarnas fördelningar kring varje prognosnivå. 

 

Framgångsrik timing krävde ett antal växlingar mellan tillgångsklasserna under 

perioden, det krävdes i genomsnitt att investeraren växlade mellan tillgångar 40 % av 

perioderna oberoende om timing skedde på årlig, kvartalsmässig eller månatlig basis. 

Något förvånande fann författarna inget samband mellan antal växlingar och storleken 

på avkastningarna vid perfekt timing. Vidare framgick det att timing på årsbasis var 

klart svårare än dito på månadsbasis eller på kvartalsbasis och att potentiell avkastning 

var lägre. Portföljrisken vid timing var dock klart lägre än för en passiv ”buy and hold” 

investerare under hela perioden oberoende av prognosfärdighet och om en timer låg 
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rätt 70 % av tiden var den riskjusterade avkastningen klart större än för den passiva 

investeraren. 

 

De nivåer av prognosutfall som krävdes för att slå ”buy and hold”-strategin under 

perioden var 91,5 % på årsbasis och 87,1 % på månadsbasis. För att enbart ha en chans 

att ligga i nivå med index krävdes 81 % rätt i prognoser på årsbasis och 68,3 % på 

månadsbasis. Slutsatsen blev att potentiell vinst var klart avtagande ju längre mätperiod 

som används och att oddsen mot de som försöker sig på timing är klart mäktiga. Den 

prognosfärdighet som krävdes låg också klart utanför vad de flesta investerare skulle 

klara av att uppnå (Firer, Sandler, Ward, 1991). 

 

3.3 B&H, timing och genomsnittsstrategin 
 

I en annan studie av Javier Echauz och Vipin Ramani var upplägget att man antingen 

placerade $10 000 i en indexfond som baserades på S&P 500 eller den riskfria tillgången 

och höll dessa i ett kvartal och fattade nytt beslut om eventuell växling vid varje nästa 

periods början. Studien sträckte sig över totalt 10 år (1982-1992).  Denna timingstrategi 

jämfördes mot en ”buy and hold”-strategi och en strategi där man placerade i 

indexfonden regelbundet, den så kallade ”genomsnittsstrategin”. 

 

Att det är närt omöjligt att slå en ”buy and hold”-strategi utan att ta på sig ytterligare 

risk kunde ses som en nytolkning av effektiva marknadshypotesens validitet, framgick 

det i studien. ”genomsnittsstrategin” innebar att man växlade från den riskfria tillgången 

till indexfonden med konstanta kapitalinsättningar om $10 000/40 vid varje kvartal 

under hela perioden. Artikelförfattarna tog inte hänsyn till skatter eller 

transaktionskostnader. Då överföringar till indexfonden skedde regelbundet vid fasta 

tidsintervaller och priset betalad per aktie blir ett genomsnitt över tid var det väntat att 

denna strategi skulle generera en lägre risk. 

 

Utfallet blev att timingstrategin korrekt förutsåg växling till indexfonden i ca 63 % av 

beslutsfallen och generade en genomsnittlig årlig avkastning på 12,07 % respektive 

11,85 %. Motsvarande avkastning för ”buy and hold”-strategin blev 11,94 % och 7,65 % 

för ”genomsnittsstrategin”. Slutvärdena för investeringen på $10 000 blev $30 907,54 
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för ”buy and hold”-strategin och $31 348,10 respektive $30 702,54 för 

timingmodellerna. ”Genomsnittsstrategin” hamnade efter med $20 909,43 i slutvärde. 

Författarna drog slutsatsen att det är svårt att slå en passiv strategi men att resultaten 

implicerar att det ändå går att slå marknaden. Resultaten för den genomsnittliga 

strategin förklarades med att det visserligen är sant att denna strategi ger fler andelar 

när börsen sjunker men att den generella uppåtgående trenden på börsindexen på lång 

sikt tar ut denna effekt, vilket i slutändan gör att investerarens köper aktier som blir 

dyrare över tid (Echauz, Ramani, 1997). 

 

3.4 Ingen vinner på att månadsspara 
 

I studien Nobody gains from dollar cost averaging argumenterar Knight och Mandell 

utifrån nyttoteori att en strategi med regelbundna månadsvisa placeringar ej kan anses 

påvisa fördelar gentemot varken en allokeringsstrategi eller en buy and hold strategi. 

Resultaten nåddes genom att använda sig av grafisk analys, historiska avkastningar och 

Monte carlo-simulering och i slutändan ansåg författarna att den extra tid och kostnad 

som ett månadssparande innebar inte kan anses motiverad för en investerare 

oberoende av dennes riskaversion (Knight, Mandell, 1993). 

 

3.5 Att månadsspara under 67 år 
 

Braselton, Rafter, Humphrey och Abell använde i studien Randomly walking through wall 

street samlad data för S&P 500 för perioden 1 januari 1926 till 11 juni 1993, sammanlagt 

17 610 värden. Författarna beräknade sen sannolikhetsfördelningar som bäst förklarade 

svängningar i dagspriser för hela perioden, genom att använda en logistisk fördelning 

och den samlade datan, kom de fram till att simuleringar om perioder mellan 6 månader 

och 10 år där strategin som baserades på ett månadssparande nyttjades, förvisso 

uppvisade en något lägre volatilitet men uppvisade lägre avkastning gentemot en 

klumpsummeinvestering (Braselton, Rafter, Humphrey, Abell, 1999). 
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4 Metod 
 

I metodkapitlet kommer en tydligare redovisning för vilken data som använts och på 

vilka matematiska grunder som jämförelsen gjorts och slutsatser kunnat dras. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 
 

Studien kommer att följa ett upplägg där investeraren antas ha tillgång till lika stort 

kapital i bägge scenariona som uppgår till 36 000 kr (144 000 kr totalt för samtliga 

perioder). Investeraren kommer sedermera att välja mellan att placera dessa enligt en 

”buy and hold”-strategi eller ett månatligt upplägg där det varje månad placeras 

36 000/36 och resterande kapital behålls i den riskfria tillgången. Mätperioden är totalt 

12 år eller 144 månader och delas in i 4 stycken intervaller som är vardera 36 månader 

långa, för vilka strategierna sedan kan jämföras.  

 

Indexfonden kommer att utgöras av OMX Stockholm Benchmark CAP GI som är ett 

marknadsviktat och utdelningsjusterat börsindex bestående av de 80 största och mest 

omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.  

 

” The index serves as an indicator of the overall trend on OMX Nordic Exchange Stockholm 

and is intended to offer a cost effective index that an investor can fully replicate. Thus 

OMXSB index is especially attractive for use in investment products and as a comparative 

index for investors. OMXSB is revised twice a year to ensure that it offers high investability 

and low transaction costs.” (Nasdaq OMX). 

 

Att jag specifikt valt just detta index kan härledas till att det är ett vanligt 

jämförelseindex och används som underlag för ett flertal välkända svenska indexfonder 

hos SEB, Nordea och Swedbank. Indexets startdatum är den 1 januari 1995 med 

basvärdet 100 och då jag beräknar standardavvikelse med historiska avkastningar 36 

månader bakåt påbörjar jag mätperioden per den 1 januari 1999 och löper beräkningar 

för 144 månader framåt. 

 

 



17 
 

4.2 Avkastning och risk 
 

 Avkastningsserier på månadsbasis har beräknats för samtliga 144 månader. 

Den riskfria tillgången utgörs i denna studie av svenska statsskuldväxlar med 1 månads 

löptid. Avkastningar har beräknats för varje månad för totalt 144 månader för OMXSB 

och för SSVX har räntenoteringar á ultimo för varje månad använts. Avkastningarna för 

OMXSB har beräknats som: 

�� � �� � ������  

 

Där ��  står för tillgångens pris vid periodens början och ���� för priset vid periodens slut 

(Byström, 2007). För att få fram medelvärden för månadsavkastningarna har 

nedanstående uttryck använts: 

��� �������
���  

 

Där M är antal utfall givet att alla inträffar med samma sannolikhet och  ���  avkastning j 

för tillgång i. För att få fram korrekt risk beräknades standardavvikelsen på 36-

månadershistorik löpande för varje månad för totalt 144 månader: 

 

	� � ������ � �������
���  

 

Standardavvikelsen mäter spridningen kring medelvärdet för avkastningarna (Elton, 

Gruber, Brown, Goetzmann, 2007). Medelavkastning för månadsportföljen har 

beräknats med följande uttryck: 

 

��� ����������
���  

 

Här står �� för andelen investerad i tillgång i och för portföljens standardavvikelse får vi: 
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	� � ������	��� ������� 	� ��
 ��!"�

�
���

�
���  

 

Med N antal tillgångar (Elton et al, 2007). Under ”buy and hold” har investeraren 

placerat 36 000 kr den 1 januari 1999 och sedan hållit kapitalet hela perioden ut, för 

denna strategi har sedan total faktiskt avkastning och medelavkastning och risk på 

månadsbasis beräknats. För månadsstrategin har 36 000 kr hållits i den riskfria 

tillgången vid periodens början och vid den förste börsdagen varje månad har 1000 kr 

växlats till indexfonden med start 1 januari 1999 och fortsatt så till den 1 december 

2010 där de sista 1000 kronorna placerats. På samma sätt har för denna portfölj 

beräknats ackumulerad avkastning, medelavkastning och risk för perioden.  

 

4.3 Sharpekvot 
 

Innan jag påbörjade t-tester beräknades även den riskjusterade avkastningen rullande 

för varje månad mätt som Sharpe. En riskbärande portföljs överavkastning över den 

riskfria räntan per tagen enhet risk kallas Sharpekvot och definieras matematiskt som: 

 

#$%&'( � ��� � ���	�  

 

Där �� står för portföljavkastningen och �� står för den riskfria räntan. Sharpevärdet är 

en vanlig jämförelsekvot för att ranka aktivt förvaltade portföljer och fondförvaltares 

prestation mot en passiv indexstrategi. Ju högre Sharpevärde desto bättre och kan tolkas 

som att investeraren får mer avkastning per tagen enhet risk (Elton et al, 2007). 

 

4.4 Hypotesprövning och t-tester 
 

När samtliga beräkningar var gjorda utfördes t-tester på medelavkastning och 

Sharpekvoter för att se om eventuella skillnader kunde anses vara statistiskt 

signifikanta. Enligt klassisk hypotesprövning ställer man upp en nollhypotes och en 

mothypotes och utifrån stickprov drar slutsats om när vi kan förkasta nollhypotesen och 
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när vi ej kan förkasta nollhypotesen till förmån för mothypotesen. I de t-tester jag 

utförde antog jag en konfidensgrad om 95 % som är en vanlig testnivå och nedanstående 

nollhypotes och alternativhypotes ställdes upp: 

 )* + ���,-./01 � ��231 5-6 /,06 � 0 )� + ���,-./01 � ��231 5-6 /,06 8 0 

 

Där ���,-./01 motsvarar medelavkastning för portföljen med månadsvisa placeringar och ��231 5-6 /,06 medelavkastning för motsvarande buy and hold strategi. Nollhypotesen 

som ställs upp i detta fall är dubbelsidig och säger att ett månadssparande varken 

kommer generera en högre eller lägre avkastning än den valda jämförelsestrategin. 

Alternativhypotesen säger att skillnaden i avkastning kommer vara skild från noll. För t-

tester på Sharpekvoterna är hypotesuppställningen ekvivalent: 

 )* + #�,-./01 � #231 5-6 /,06 � 0 )� + #�,-./01 � #231 5-6 /,06 8 0 

 

Enligt statistisk inferens säger regeln att vi bör förkasta nollhypotesen när testets p-

värde understiger vår valda signifikansnivå 9 (Westerlund, 2005). I denna studie var 

signifikansnivån satt till 5 % Teststatistikan som kommer att användas uttrycks på 

följande sätt: 

 

: � ���� � ����
;<��=� � <��=�

 

 

Här står <� för standardavvikelsen hos portfölj i (Körner, Wahlgren, 2006). Samtliga 

beräkningar i Excel kommer ge relevanta p-värden som används som en beslutsregel för 

när nollhypotesen kan förkastas eller ej förkastas till förmån för mothypotesen.  
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4.5 Data 
 

Dagskurser för OMXSB har hämtats från Nasdaq OMX nätbaserade databas och enkla 

årsräntor för statsskuldväxlarna är hämtade från Riksbankens hemsida. Samtliga 

beräkningar och statistiska tester är gjorda i Excel 2007. Då jag enbart använt 

primärkällor för datainsamling kan denna anses vara av god tillförlitlighet.  

 

5 Resultat och analys 
 

Givet tidigare kapitel redovisas här utförligt resultaten för de båda strategierna från 1 

januari 1999 till 31 december 2010. 

 

5.1 Ackumulerad avkastning 

 

I det första stycket redogör jag för faktisk avkastning under 12 år utan hänsyn till risk. 

Risken presenteras närmare i nästa avsnitt. Avkastningen för månadsspararen och den 

passiva investeraren reflekteras i samtliga följande diagram där startkapitalet om 

36 000 kr motsvarar ett indexvärde på 100. 
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Under de 36 månader som perioden 1 januari 1999 till 31 december 2001 utgjorde steg 

börsen med 36,42 % medan avkastningen för den månadssparande investeraren blev 

endast 5,85 % Startkapitalet om 36 000 kr i ”buy and hold”-portföljen ackumulerades 

till 49 111 kr under perioden medan den som följde bankernas placeringsråd fick nöja 

sig med 38 107 kr. 
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För nästa 36 månader som inledes med en längre nedgång där börsen sjönk efter att 

luften gått ur IT-bubblan steg dock börsen slutligen med 2,82 % För samma period blev 

den månadssparande investeraren vinnaren med 33,87 % i avkastning. Ackumulerat 

kapital för denna strategi blev 48 194 kr medan ”buy and hold”-strategin slutade på 

37 104 kr. 

 

 

 

Under perioden januari 2005 till december 2007 steg börsen och gav 70,88 % åt 

investeraren med en ”buy and hold”-portfölj. Bankernas placeringsråd visade sig 

återigen vara en miss där den som följt detta inte uppnådde mer än 21,90 % i 

ackumulerad avkastning. Totalt ackumulerat kapital för den passiva investeraren blev 

61 516 kr och 43 884 kr blev det för månadsspararen. 
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För den sista 36-månadersperioden som sammanföll med finanskrisen sjönk börsen 

inledningsvis men slutade ändå på plus med 17,50 % för perioden. Den som följde 

bankernas råd blev vinnare med 44,08 % i total avkastning. 36 000 kr i satsat kapital 

växte till 51 867 kr. En passiv investerare fick nöja sig med 42 999 kr.  

 

I diagrammet nedan kan man se hur de båda strategierna avkastat under samtliga 144 

månader det vill säga totalt 12 år. I detta exempel motsvarar en initial investering om 

144 000 kr indexvärdet 100. En passiv strategi blev vinnaren med 181,61 % i total 

avkastning. Bankernas placeringsråd gav en något svagare avkastning om 142,41 % för 

samtliga 12 år. Tittat man slutligen på ackumulerat kapital blev 144 000 kr investerade i 

”buy and hold”-portföljen 405 516 kr och samma summa placerade enligt ett 

månadssparande slutade på 349 077 kr.    

 

Det som framgår ganska tydligt vid det här laget är det faktum att ett regelbundet 

månadssparande tenderar att jämna ut kurssvängningarna på börsen och därmed ge en 

lägre risk på bekostnad av en möjlig högre avkastning. 
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5.2 Portföljernas risk 
 

Portföljernas risk är mät som standardavvikelse löpande för varje månad med 36-

månadershistorik. 

 

 

 

Som beskrevs i tidigare avsnitt så tenderar ett månadssparande att jämna ut 

kursrörelser på sikt på bekostnad av avkastning. För att ge en tydligare bild av detta så 

är ovanstående diagram konstruerat så att månadsportföljens risk mät som 
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standardavvikelse är ställd mot ”buy and hold”-portföljen över samtliga 144 månader 

(resultatet är givetvis ekvivalent även för 36-månadersintervaller). Över tid kommer 

den investerare som månadssparar kontinuerligt öka sin portföljrisk då andelen i 

statsskuldväxlar minskar så att portföljens riskprofil alltmer närmar sig en fullviktad 

”buy and hold”-portfölj. Detta är alltså förklaringen till att kurssvängningarna tenderar 

att jämnas ut över tid under denna strategi. Den ökade viktningen mot den riskbärande 

tillgången innebär också att ju närmare löptidens slut investeraren kommer, ju mindre 

betydelse kommer denna effekt att ha. 

 

Genomsnittsavkastning, risk och Sharpekvoter för samtliga perioder presenteras i 

nedanstående tabell. 

 

1999-2001 Snittavkastning Standardavvikelse Sharpekvot 

Buy and Hold 0,0103 0,0585 0,1245 

Monthly 0,0023 0,0397 -0,0172 

2002-2004 

   Buy and Hold 0,0030 0,0682 0,0066 

Monthly 0,0084 0,0236 0,2461 

2005-2007 

   Buy and Hold 0,0157 0,0385 0,3555 

Monthly 0,0058 0,0244 0,1545 

2008-2010 

   Buy and Hold 0,0071 0,0728 0,0785 

Monthly 0,0106 0,0298 0,3101 

 

 

5.3 T-tester 
 

För att kunna utröna om skillnaden i genomsnittsavkastning och Sharpekvoter är 

signifikant måste t-tester utföras. Ett t-test för varje 36-månadersperiod presenteras i 

en tablå med relevanta värden och signifikansnivå. Som jag tidigare nämnt utförs 

samtliga t-tester med 5 % signifikansnivå och samtliga nollhypoteser är tvåsidiga. 

Beslutsregeln är att förkasta nollhypotesen om ingen skillnad i snittavkastning och 

Sharpekvot när >-värdet understiger vald signifikansnivå på 5 %   
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1999-2001 Monthly Buy and Hold 

Snittavkastning 0,002347217 0,01032128 

Varians 0,001573507 0,003428079 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,941170168 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot -1,906452843 
 P(T<=t) ensidig 0,032414238 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,064828477 
 t-kritisk tvåsidig 2,030107915   

 

 

2002-2004 Monthly Buy and Hold 

Snittavkastning 0,008403427 0,003041139 

Varians 0,000558324 0,004651207 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,888594536 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot 0,664312707 
 P(T<=t) ensidig 0,255421683 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,510843365 
 t-kritisk tvåsidig 2,030107915   

 

 

2005-2007 Monthly Buy and Hold 

Snittavkastning 0,005804776 0,01571014 

Varians 0,000594195 0,001478994 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,91500012 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot -3,142594412 
 P(T<=t) ensidig 0,001700737 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,003401473 
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t-kritisk tvåsidig 2,030107915   

 

2008-2007 Monthly Buy and Hold 

Snittavkastning 0,010618042 0,007108261 

Varians 0,000885189 0,005294957 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,841712053 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot 0,418206177 
 P(T<=t) ensidig 0,339175658 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,678351317 
 t-kritisk tvåsidig 2,030107915   

 

Sammanfattningsvis har jag ej kunnat förkasta nollhypotesen vid 3 av 4 tester på 

signifikansnivån 5 % där hälften av perioderna har påvisat en högre avkastning för den 

som följde bankernas placeringsråd gentemot en passiv ”buy and hold”-strategi. För att 

ta hänsyn risknivå har jag även löpande beräknat den riskjusterade avkastningen för 

varje månad för samtliga perioder och utfört t-tester på dessa dataserier. Samtliga 

antaganden är ekvivalenta för dessa tester. Resultaten presenteras i nedanstående 

tablåer. 

  

1999-2001 Monthly Buy and Hold 

Sharpe 0,167717302 0,127533159 

Varians 1,199090265 1,051265873 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,996986213 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot 2,235911422 
 P(T<=t) ensidig 0,015916622 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,031833244 
 t-kritisk tvåsidig 2,030107915   
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2002-2004 Monthly Buy and Hold 

Sharpe -0,055775432 -0,033470917 

Varians 1,228373773 0,938713101 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,99735785 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot -0,844369718 
 P(T<=t) ensidig 0,202098789 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,404197578 
 t-kritisk tvåsidig 2,030107915   

 

 

2005-2007 Monthly Buy and Hold 

Sharpe 0,356114884 0,311272339 

Varians 1,163717114 1,040654788 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,994853333 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot 2,214223632 
 P(T<=t) ensidig 0,016710573 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,033421146 
 t-kritisk tvåsidig 2,030107915   

 

 

2008-2010 Monthly Buy and Hold 

Sharpe 0,030310376 0,021785154 

Varians 1,866221395 1,489271801 

Observationer 36 36 

Pearson-korrelation 0,994103794 
 Antagen 

medelvärdesskillnad 0 
 fg 35 
 t-kvot 0,252928428 
 P(T<=t) ensidig 0,400901598 
 t-kritisk ensidig 1,68957244 
 P(T<=t) tvåsidig 0,801803196 
 t-kritisk tvåsidig 2,030107915   
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5.4 Slutsats 
 

Sammanfattningsvis är resultatet något förbryllande. Som diagrammen för de 

ackumulerade avkastningarna visar så ger en ”buy and hold”-portfölj högre avkastning 

men också högre risk över perioder då börsen generellt stiger, den riskjusterade 

avkastningen verkar följa samma mönster vilket redovisades i tabellen i avsnitt 5.2. En 

månadssparare är med andra ord förloraren när börserna stiger, men vinner på sin 

strategi under perioder med börsnedgång då både total avkastning och riskjusterad 

avkastning är högre. Problemet med mätningar som dessa är att vi egentligen inte kan 

dra några långtgående slutsatser innan vi kunnat påvisa statistisk signifikans. För 

genomsnittsavkastningarna kunde jag inte finna ett mönster för vilka perioder som 

kunnat uppvisa signifikans då 3 av 4 tester gav utfallet att det ej var möjligt att förkasta 

nollhypotesen om ingen skillnad i avkastning. 

 

För 3 av 4 perioder var den riskjusterade avkastningen mät som medelvärdet av 

Sharpekvoterna högre för månadsportföljen och med utförda t-tester visade det sig att 

två av fallen kunde uppvisa statistisk signifikant skillnad i riskjusterad avkastning. Här 

verkade månadsstrategins riskjusterade överavkastning något mer statistiskt 

säkerställd.  

 

Avslutningsvis är det mycket svårt för mig i detta läge att dra en tydlig slutsats kring 

vilken av de två strategierna som egentligen är att föredra, en passiv dito eller ett 

månadssparande? Den problemformulering jag ställde upp inledningsvis i denna studie 

såg ut så här: 

 

”Kan en strategi som utgörs av månadsvisa placeringar i en vanlig indexfond över en 

längre tidshorisont slå en motsvarande Buy and Hold-strategi i riskjusterad avkastning?” 

 

Så vad blir svaret på frågan? Svaret måste bli att jag inte kunnat uppvisa att det råd som 

de fyra svenska storbankerna gärna ger sina kunder att månadsspara regelbundet i 

fonder ger en riskjusterad överavkastning som kan anses vara statistiskt säkerställd. 
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6  Avslutande diskussion 

 

I detta avslutande kapitel går jag igenom metodikupplägg och brister och knyter ihop 

syfte och resultat 

 

En av de brister som uppenbarar sig ganska omgående vid utföranden av t-tester är 

problematiken kring mätperioden, framförallt är den alldeles för kort. I Jeffreys studie 

om marknadstiming som jag tidigare refererat till använde han data för S&P 500 från 

1926-1982, dvs. totalt 56 år (Lam, Li, 2004). I Firer, Sandler och Wards studie drog man 

sina slutsatser från en mätperiod om 22 år, 1967-1989 (Firer et al, 1991). I Randomly 

walking through wall street där man undersökte månadssparande med hjälp av 

datorsimuleringar använde man sig av data för perioden 1926-1993. Det framgår med 

all önskvärd tydlighet att de resultat jag producerat kunde sett väldigt annorlunda ut 

med en avsevärt längre mätperiod och tydliggörs kanske bäst med följande citat: 

”It is true that the prices per share are averaged and more shares are automatically 

bought when prices are “low.” But the general upward trend of the index is stronger than 

this effect. So by purchasing slowly throughout time, the strategy is actually buying 

increasingly more expensive shares.” (Echauz, Ramani, 1997). 

Problematiken kring valet av mätperiod härrör från att Riksbanken enbart har data för 

sina statsskuldväxlar från 1983 och framåt. Att hitta indexdata är faktiskt ett mindre 

problem då Nasdaq OMX dels har data för OMXSPI från 1970 och framåt och 

Affärsvärldens har data tillgängliga för sitt generalindex från 1901 och framåt. Samtidigt 

ska man komma ihåg att jag valde OMXSB av en väldigt specifik anledning, nämligen att 

ha ett vanligt jämförelseindex tillgängligt som används just av de banker vars 

placeringsråd jag velat undersöka. 

Antagandet om inga skatter och transaktionskostnader kan också anses vara orealistiskt 

i ett scenario där man sätter in lika stora summor varje månad över 12 år. Den 

genomsnittliga förvaltningsavgiften för svenska indexfonder låg år 2006 på 0,52 % och 

på detta tillkommer även courtagekostnader för varje månad vilket över en lång 

tidshorisont kan bli dyrt. Ett annat bekymmer med studien rör upplägget med att växla 

löpande kapital från 1-månaderssvx till OMXSB över mätperioderna, då riksbanken 
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enbart har schemalagda auktioner för statsskuldväxlar och de kan bara säljas på 

andrahandsmarknaden i fasta poster, varför det i praktiken är krångligt att rulla den 

riskfria delen av kapitalet på detta sätt. 
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