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1996-2011 – ur ett contrarian-perspektiv 
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Författare: Carl-Fredrik Ljung 

Handledare: Anne-Marie Pålsson 
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Syfte: Syftet med denna studie är att försöka skapa en handelsstrategi som går ut på att 

utnyttja en eventuell contrarian-effekt på stockholmsbörsen. Studien sträcker sig mellan åren 

1996-2011 och syftar till att identifiera en eventuell signifikant överavkastning mot aktuellt 

jämförelseindex. Jag kommer att utnyttja två välkända anomalier i form av januari- och 

småbolagseffekten.  

Data: Daglig kursutveckling för aktier noterade på stockholmsbörsen mellan 1996-2011. Samtlig 

statistik är tagen från Thomson Reuters Datastream 5.0. 

Metod: Jag har skapat en likaviktad portfölj med de tio aktier som per den 21 december varje år 

haft den dittills sämsta kursutveckling sedan årets början. Jag har sedan behållit denna portfölj 

över årsskiftet och realiserat den i slutet av januari, för att undersöka om denna strategi 

genererat en signifikant överavkastning mot aktuellt jämförelseindex. Vidare kommer jag göra 

en branschanalys där jag försöker identifiera branscher som förekommer mer ofta eller sällan. 

Slutsats: Studien visar på en statistisk signifikant överavkastning på 5 % nivån. Hundportföljen 

har genererat en aritmetisk genomsnittlig avkastning på 11,04 % medan jämförelseindex under 

samma period är upp 2,04 %. Detta visar på en ineffektivitet på stockholmsbörsen. Studien visar 

även på att strategin är förknippad med en lägre risknivå än index när jag justerar avkastningen 

med Sharpe-kvoter. Den vanligaste branschen bland portföljerna under perioden är software & 

computer services, med en representation på 18 %. 
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1. Introduktion 

Detta kapitel inleds med att jag presenterar bakgrunden till de frågor som jag avser att besvara 

genom denna studie. Därefter presenteras syfte och problemformuleringen. Jag kommer att 

avsluta avsnittet med mina huvudresultat. 

1.1. Bakgrund 

Ett ämne som har fascinerat investerare i största allmänhet, och mig i synnerhet, är den psykologiska 

påverkan på börsen och aktiepriser.  Detta är ett ämne som är flitigt debatterat men till viss del, enligt 

egna erfarenheter, ifrågasatt av akademiker. Detta beror kanske på komplexiteten att estimera och 

räkna på känslor som rädsla, optimism och girighets påverkan på börsen. Att ha ett ödmjukt och kritiskt 

förhållningssätt till absoluta sanningar när det kommer till aktiemarknaden har genom historien visat sig 

vara ett lyckat koncept. Vi vet att folk belånade hus och hem för en tulpanlök i Amsterdam på 1600-talet 

samtidigt som en del sa upp sig från sitt jobb under slutet av 1990-talet för att börja daytrada Framfab 

och Icon Medialab.  Oavsett vilket så har den psykologiska påverkan på marknaden, behavioral finance, 

varit ett centralt begrepp när det kommer till börskrascher och masspsykoser under de senaste 

århundradena. 

 Behavioral finance hjälper oss att förstå och förklara varför och hur marknaden agerar och varför den 

möjligtvis är ineffektiv och innehåller så kallade anomalier (Seewell, 2001). En anomali är ett fenomen 

som står i kontrast till vad man i akademin kallar för EMH, Efficient-Market Hypothesis, som kommer 

presenteras mer utförligt längre fram i studien. En anomali innebär väldigt kortfattat att en akties 

avkastning kan förklaras av något annat än risken, till exempel: avkastningen under måndagar är enligt 

vissa studier betydligt högre än resten av veckodagarna (Rogalski, Oldfiled 1980). En annan är att 

avkastningen är högre i januari i förhållande till resten av årets månader. Om denna omotiverade 

överavkastning, givet att man justerar för risken och transaktionskostnader, existerar över en längre 

period så har ineffektivitet påträffats på marknaden. 

Den effektiva marknadshypotesen hävdar, i sin starkaste form, att aktiepriserna ständigt återspeglar all 

tillgänglig information på ett perfekt sätt. Implikationen blir således att marknaden alltid har rätt och när 

ny information tillkommer korrigeras aktiepriserna med detsamma. Detta innebär att den framtida 

kursutvecklingen blir helt slumpmässig. Den följer en så kallad ”random walk” och kan inte förutsägas 

med hjälp av redan offentliggjord information. Konsekvensen av detta är att det inte är möjligt att 

konstant uppnå en riskjusterad avkastning som överstiger aktiemarknadens medelavkastning 

(Fama, 1970). 
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Inspiration för ämnet gällande denna uppsats har jag fått från Johnny Torssell på Carnegie 

Investmentbank AB. Johnny har skrivit flera böcker om ämnet börspsykologi och är ledande i Sverige 

inom teknisk-analys. Underlaget för min studie kommer från boken ”Trading secrets” av Simon 

Thompson (2009) och artikeln ”Return reversal in UK shares” av Glen.Arnold och Rose.Baker. Jag vill lyfta 

fram att jag inte direkt kommer att replikera någon tidigare studie, utan jag har snarare valt att skapa en 

egen trading strategi med inspiration av tidigare forskning. Min studie bygger på en handelsstrategi som 

utnyttjar tidigare anomalier, nämligen småbolagseffekten och januarieffekten. Utöver utnyttjandet av 

anomalier så kommer jag att introducera läsare för något man i teorin kallar för en contrarian-effekt. Jag 

kommer presentera båda koncepten utförligt i mitt metodavsnitt. Upphovsmännen bakom contrarian-

effekten är DeBondt och Thaler (1985). De studerade de bolag som under en tidsperiod på tre år hade 

haft sämst och/bäst kursutveckling och fann följande: 

De bolag som hade haft sämst kursutveckling – presterande bättre än index under de kommande åren 

och de bolag som hade haft bäst kursutveckling – presterade sämre än index under de kommande åren. 

DeBondt och Thaler förklarade fenomenet med att investerare överreagerar på ny information, vare sig 

den är bra eller dålig. Strategin som jag valt att testa på den svenska börsen har sitt ursprung i 

Storbritannien där följande test utfördes: 

Den 21 december varje år tar man fram de tio bolagen på Londonbörsen (FTSE All-share index) som har 

haft sämst kursutveckling de senaste tre åren, efter att man har justerat för utdelningar. Med dessa 

bolag skapas sedan en likaviktad portfölj, hundportfölj, som köps den 21 december och hålls till den 31 

januari för att sedan realiseras.  Enligt Thompson (2009) visar hans strategi på en väsentlig 

överavkastning mot index på Londonbörsen mellan åren 2004-2007. Begränsningarna med hans studie 

är att strategin endast har prövats under fyra år. Men fortfarande så bör detta enligt teorin inte vara 

möjligt, givet riskjusteringen, då detta strider mot den effektiva marknads-hypotesen. Anledningen till 

att det strider mot EMH är enligt följande resonemang: Skulle en sådan anomali existera borde den 

utnyttjas av rationella investerare tills den inte existerar längre. I min studie kommer jag inte använda 

mig av tre års historik utan endast ett år, för att se om det går att identifiera en överreaktion även på 

kort sikt. 

1.2. Syfte 

Sedan 1990-talet har sparandet av aktier ökat enormt i Sverige, vare sig sparandet är medvetet och 

aktivt eller genom våra stora pensionsfonder (Jonas Bernhardsson 1996). Vi får ständigt information om 

nya typer av sparande, nya exotiska produkter och det pågår ett ständigt konkurrenskrig kring lägsta 

courtage bland nätmäklarna. Rådgivarna vid fondkommissioner och banker skapar hela tiden nya 

strategier för att nå en riskjusterad överavkastning, men deras incitament till att tjäna in pengar till 
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firman måste ständigt granskas med kritiska ögon av spararna.  Denna studies huvudsakliga syfte är att 

undersöka om jag kan på ett systematiskt sätt kan presentera att min handelsstrategi, givet 

riskjustering, visar på en överavkastning mot OMXS All-share index. Om så är fallet har jag hittat en ny 

anomali och kan således påvisa en viss ineffektivitet på den svenska börsen. Jag har försökt att hitta 

liknande studier på den svenska börsen, men vad jag kan se så har inga tidigare studier behandlat det 

aktuella ämnet, givet mina förutsättningar och avgränsningar. Dessa kommer jag presentera senare i 

min studie. Givet min strategi behöver investeraren inte ägna sig åt någon form av djupare 

företagsanalys kring P/E tal, framtida kassaflöden eller makroanalys kring den ekonomiska situationen. 

Jag har i min studie inte tagit hänsyn till transaktionskostnader i form av courtage, skatter eller spreads. 

Jag har valt att titta på nominella avkastningar, jag har alltså inte tagit hänsyn till inflation 

1.3. Avgränsningar 

Jag kommer att avgränsa mig till att analysera strategin mellan åren 1996-2011. Under dessa 15 år har 

jag testat strategin i både låg och högkonjunktur. Anledningen till att jag inte går längre bak i tiden är att 

datan som hämtas från Datastream 5.0 inte är lika kompatibel, vilket innebär att det blir väldigt mycket 

manuellt arbete som är allt för tidskrävande. Bolagen som ingår i hundportföljerna representeras till stor 

del av medel och småbolag. Mot bakgrund av detta har jag valt att sätta ett minimibelopp för bolagens 

storlek för att få ingå i portföljen. Beloppet är satt till 200 miljoner SEK vid årets början, detta för att 

undvika att hamna i alltför små och illikvida bolag. När jag nu inleder min studie kommer jag att vara 

restriktiv med att förklara de bakomliggande orsakerna till resultatet av undersökningen. 

Undersökningen syftar alltså till stor del till att konstatera om ett visst förhållande föreligger, inte varför. 

Jag kommer däremot kort presentera möjliga orsaker till förhållandet, men dessa har jag inte själv 

kommit fram till. Dessa förklaringar är helt enkelt resultat av tidigare forskning i ämnet. 

1.4. Problemformulering 

För att besvara studiens syfte avser jag att analysera nedanstående frågeställningar: 

 Genererar hundportföljerna en statistisk signifikant avkastning som över tid är högre än mitt 

aktuella jämförelseindex? 

 Är någon specifik bransch som utmärker sig, det vill säga förkommer mer ofta eller sällan? 

1.5. Huvudresultat 

Studien visar på att hundportföljerna har en aritmetisk medelavkastning under eventperioden på 11,04 

% medan index under samma period är 2,04 %. Detta är statistiskt säkerställt på 5 % nivån med ett p-

värde på 1,14 %. Sedan start 1996 har hundportföljerna genererat en kumulativ avkastning på 167,12 % 
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medan index under samma period är 30,62 %. Anmärkningsvärt är att av 15 observerade år, är det 

endast tre av åren som portföljen går sämre än jämförelseindexet.  Den riskjusterade avkastningen mätt 

som Sharpe-kvot är högre för hundportföljen under samma 12 av 15 år. Även denna observation är 

statistiskt säkerställd på 5 % nivån. Av de 150 bolag som ingått i portföljerna är det endast två som gått i 

konkurs under den aktuella eventperioden. Studien styrker därmed de resultat som Thompson (2009) 

presenterat i sin bok ”Trading secrets” 

1.6. Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 introduceras studiens problemformulering och de aktuella frågeställningarna. Därefter 

beskriver jag den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien i kapitel 2. I kapitel 3 

beskriver jag metoden med vilken studien är genomförd, samt hur jag länkar samman teorin och det 

praktiska skapandet av de olika portföljerna. I kapitel 4 och 5 presenteras studiens resultat och analys 

för att sedan i kapitel 6 presentera slutsatser och förslag på vidare forskning kring det aktuella ämnet. 

1.7. Teoretisk bakgrund 

För en given prisprocess     har vi avkastningen    definierad som nedan: 

   
  

    
 

 
Den geometriska avkastningen,             definieras som: 

                  
 
    

Där    är den kumulativa avkastningen för hela perioden och där n är antalet perioder. 
 
Den aritmetiska avkastningen,             definieras som: 

            
 

 
   

 

   

 

Där    är den enskilda periodens avkastning (definierad ovan). 
 
Portföljens standardavvikelse,    definieras som: 

      
    

    
    

               

Där; 
W = Vikten för tillgången i portföljen 
   Tillgångens standardavvikelse 
   Korrelationen mellan tillgång A och B 
 
Sharpekvoten S definieras som: 

  
       

          
 

Där    är den riskfria räntan. I mitt fall 30-dagars SSVX. 

 
Relative Strenght Index, RSI, definieras som: 
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Där RS är antalet dagar med kursökning dividerat med totala antalet dagar i perioden, i förhållande till 
antalet dagar med kurssänkning dividerat med totala antalet dagar i perioden. 
 

2. Teori 

I detta kapitel kommer jag att informera läsaren om den teoretiska referensramen med vilken denna 

studie är uppbyggd kring. Jag kommer presentera de, enligt min mening, mest centrala delarna kring 

anomalier, contrarian och teknisk analys. Detta bör vara av intresse för en läsare som inte tidigare 

kommit i kontakt med dessa moment. Detta ger läsaren en grund att stå på, för att sedan ha 

möjligheten att förstå och analysera de resultat som kommer presenteras senare.  

2.1. Capital Asset Pricing Model – CAPM 

CAPM har varit, och är även idag, en betydelsefull jämviktsmodell som på ett enkelt sätt beskriver 

sambandet mellan prissättning och riskhantering av värdepapper. CAPM räknar ut den förväntade 

avkastningen för ett värdepapper givet den riskfria räntan, tillgångens betavärde och avkastningen för 

marknadsportföljen. Det centrala riksmåttet för en aktie är enligt CAPM tillgångens betavärde, β, vilket 

beskriver en akties samvariation med marknaden som helhet (Sharpe William, 1964). Betavärdet för 

marknaden är 1 och har en aktie β=1 så följer aktien marknadens rörelser perfekt, går börsen upp 3 % 

stiger aktien i genomsnitt med 3 %. Om β > 1 så är aktien betydligt mer riskfylld än börsen då den 

svänger mer, likaså om β < 1 så anses aktien vara av defensiv karaktär, mindre riskfylld. Betavärdet är ett 

mått på den systematiska risken en aktie innehar. Med den systematiska risken menar man den del av 

den totala risken som påverkar samtliga tillgångar. Detta innebär att oavsett hur mycket man som 

investerare sprider sina risker så kommer portföljen alltid innehålla en viss mängd risk – marknadsrisken. 

Detta bör ses i relation till den företagsspecifika risken, icke-systematiska, som man enligt 

portföljvalsteorin kan diversifiera bort genom att sprida sina innehav (Elton et. Al 2011). 

 

CAPM definieras som; 

                      

Där: 

      = förväntad avkastning för aktien 

   = riskfri ränta 

  = aktiens betavärde 

      = marknadsportföljens förväntade avkastning 
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Eftersom att CAPM är en teoretisk modell av verkligheten görs en del antaganden. Dessa antaganden 

måste uppfyllas för att modellen skall kunna fungera.  Det krävs bland annat någon form av riskfri 

tillgång, vilket vanligtvis brukar vara statsobligationer eller statsskuldsväxlar. Vidare krävs att det ska 

vara möjligt att blanka tillgångar, att ta en kort position och tjäna pengar på nedgångar. Ett lite mer 

problematiskt antagande är att in och utlåningsräntor skall vara samma, vanligtvis får du en högre 

utlåningsränta.  I CAPM existerar inte skatter eller andra transaktionskostnader (Black, Jensen, Scholes 

1972). Problematiken kring skatter kan man i dag kringgå via en kapitalförsäkring. Om du placerar dina 

aktier i en kapitalförsäkring belastas du inte med någon reavinstbeskattning, istället betalar ägaren av 

försäkringen årligen en procentuell avgift på hela innehavet. 

2.2. Sharpe-kvot 

Jag har valt att använda Sharpe-kvot som aktuellt riskmått för hundportföljerna och index. Den 

matematiska uträkningen har illustrerats i avsnittet ”teoretisk bakgrund”.  Denna form av riskjustering 

innebär att man subtraherar den riskfria räntan från avkastningen och dividerar med 

standardavvikelsen. Den riskfria räntan i mitt fall har varit Svenska 30-dagars SSVX. Innebörden av 

Sharpe-kvoten är att avkastningen står i relation till hur mycket risk man har tagit. Eftersom mina 

portföljer är relativt små och förmodligen innehåller en stor del företagsspecifik risk anser jag detta vara 

ett lämpligt riskmått (Elton et. Al 2011). 

2.3. Effektiva MarknadsHypotesen 

Introduktionen av termen ”effektiva marknadshypotesen” presenterades år 1970 av Eugene Fama och 

kan kort, men väldigt koncist, sammanfattas med följande citat; 

”Chart reading, though perhaps an interesting pastime, is of no real value to the stock market investor” 

Med Chart reading menas investerare som ägnar sig åt vad man kallar för teknisk aktieanalys. Detta är 

en analysform som innebär, väldigt förenklat, att investeraren endast tittar på den historiska 

prisutvecklingen för en aktie. Detta för att försöka identifiera mönster och trender i handeln, för att 

sedan avgöra om aktien är köpvärd eller inte. Denna form av analys står ofta i motsats till den 

fundamentala aktieanalysen, som går ut på att identifiera köpvärda aktier med hjälp av bolagens 

årsredovisningar, nyckeltal och andra ekonomiska rapporter. Famas definition av en effektiv marknad 

beskriver han själv som en marknad där priserna ständigt återspeglar all tillgänglig information på ett 

perfekt sätt. Han presenterar tre typer av effektivitet på en marknad: 
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1. Svag effektivitet 

Denna form av effektivitet innebär att all historisk tillgänglig information är inbakad i priset. 

Detta är den svagaste formen av effektivitet och innebär att framtida priser inte går att 

prediktera genom att studera den historiska prisutvecklingen. Det är således lönlöst med all 

form av teknisk analys för att uppnå en överavkastning. 

2.  Halvstark effektivitet 

Denna form av effektivitet innebär att priserna speglar all tillgänglig information för tillfället som 

tillkännagivits av företaget i form av pressmeddelande, kvartalsrapporter etcetera. Det är 

således lönlöst med all typ av fundamental företagsanalys för att hitta undervärderade aktier.  

3. Stark effektivitet 

För att denna typ av effektivitet skall vara uppnådd, förutom kraven för den svaga och 

halvstarka effektiviteten, krävs att priset på en aktie även speglar inkluderingen av ”insider 

information”. Givet att marknaden är starkt effektiv är det inte möjligt att nå en överavkastning 

även om man som investerare sitter på ”insider information” kring det aktuella bolaget. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att slutsatserna kring Famas artikel är att morgondagens 

aktiekurser inte har något samband med gårdagens. Det finns därmed inga systematiska mönster eller 

trender. Under den starkaste varianten av effektivitet klarar enligt teorin inte ens de välinformerade och 

professionella investerarna att nå en avkastning som över tid är högre än marknaden enligt Fama 

(1970). 

Jonas Bernhardsson (1996) hävdar att de mest hängivna anhängarna av EMH-teorin envist upprepar att 

de professionella, välinformerade analytiker som ger intryck av att vara framgångsrika: 

”Inte är detta av egen kraft, förmåga eller speciella talanger. De är bara utvalda i en slumpmässig 

urvalsprocess”. 

2.4. Random-walk 

År 1953 gjorde den brittiska statistikern Maurice Kendall en synnerligen intressant upptäckt i sina 

studier av de finansiella marknaderna. När han tittade på historiska aktiepriser, tycktes dessa inte följa 

något som helst mönster eller trend, utan dessa var helt slumpmässiga och därav uppkom uttrycket 

”random-walk”. Denna upptäckt var, vid det aktuella tillfället, i allra högsta grad banbrytande. Detta på 

grund av att den då allmänt vedertagna teorin hävdade att man som investerare kunde hitta toppar och 

bottnar i aktiepriserna, eftersom dessa återspeglade företagens resultatutveckling som i sin tur 

återspeglar företagens framtidsutsikter. Investerare trodde att man kunde urskilja någon form av 
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konjunkturella bottnar och toppar hos aktier. Kendall hävdade att aktiepriserna verkade utvecklas helt 

slumpartat och att för varje given situation var det lika stor sannolikhet att en aktie gick upp som ned 

(Kendall, M. G. 1953).   

En intressant aspekt av tolkningen av denna studie var att man först såg detta fenomen som en 

konsekvens av att marknaden var irrationell. Denna tolkning kom sedermera att förändras allteftersom 

marknadens irrationalitet istället började ses som ett bevis för att marknaden var helt perfekt.  Detta 

kan låta paradoxalt men om den framtida prisutvecklingen följer en ”random walk” bör detta per 

definition innebära att aktierna hela tiden är korrekt prissatta, vilket gör att den framtida utvecklingen 

slumpmässig. Om det istället varit så att man kunde identifiera ett mönster med bottnar och toppar, 

hade detta varit ett starkt bevis på marknadens oförmåga att prissätta aktierna korrekt (Kendall, M.G. 

1953).  

2.5. Anomalier 

I nationalencyklopedin förklaras en anomali som: ”En avvikelse från det normala, en oregelbundenhet” 

Teorin om den effektiva marknadshypotesen kom att prägla den akademiska världen och forskningen 

under en lång tid på 1900-talet. Men allteftersom började fler forskare ifrågasätta denna teori. Forskare 

blev i allt större utsträckning intresserade av fenomen som stod i kontrast till hypotesen om EMH och 

”random walk” teorin. ”En anomali karaktäriseras av att avkastningen på en aktie kan förklaras av någon 

annan faktor än risken. Detta innebär att endast den absoluta avkastningen för en strategi inte är 

intressant. En anomali är en överavkastning som är riskjusterad. Att en strategi har högre avkastning än 

marknadsportföljen kan annars enkelt förklaras med att den är mer riskfylld. Har du nått en 

överavkastning men med en betydligt högre risk har du alltså inte identifierat en anomali. Det som kan 

vara av intresse är i stället om man lyckats identifiera en avgörande faktor i sammanhanget till exempel 

ett nyckeltal, en viss dag i veckan eller en viss månad som är av regelbunden karaktär.” Om det skulle 

vara så att man hittar en sådan företeelse, så har man påträffat en ineffektivitet på marknaden och 

teorin om den effektiva marknadshypotesen bryts. Anledningen till att anomalier inte borde existera på 

en effektiv marknad beror på följande resonemang. Skulle det finnas en ineffektivitet på marknaden 

som till exempel, avkastningen på börsen är alltid högre på måndagar, så skulle rationella investerare 

utnyttja denna ”felprissättning” till den grad att den slutar existera (Claesson, 1987) 

Fama hävdar ytterligare att även om man hittar en anomali så måste denna kunna utnyttjas i praktiken. 

Detta innebär att anomalin måste vara lönsam efter hänsyn tas till transaktionskostnader i form av skatt, 

courtage och spreads.  
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De anomalier jag har valt att presentera nedan är av central betydelse för studiens genomförande, då 

den bygger på antagande om att dessa stämmer i praktiken. Dock är det viktigt att poängtera att det 

finns betydligt fler relevanta anomalier. 

2.5.1. Januarieffekten 

Januarieffekten är ett fenomen som har förbryllat investerare och teoretiker under väldigt många år. 

Anomalin karaktäriseras av att avkastningen, främst hos mindre bolag, tenderar att över tid vara 

extremt hög i januari månad.  Analyseras detta ytterligare kan man se att detta fenomen inte alltid får 

genomslag när man tittar på Index som OMXS30 eller DJ STOXX50. Förklaringen till detta är att dessa 

index består till stor del av väldigt stora bolag som inte påverkas i samma utsträckning som de mindre av 

denna anomali (Haugen och Lakonishok 1998).  

Det har forskats kring området under flera år och många förklaringar till fenomenet har presenterats i 

otaliga artiklar och publikationer. Men de två mest vedertagna orsakerna bakom fenomenet är: 

1. Många privatpersoner säljer aktier innan årsskiftet på grund av skatteskäl. Har man som 

placerare realiserat vinster/förluster under året vill man helt enkelt kvitta dessa i sin 

deklaration för att undvika att betala skatt. Detta leder till, ur ett fundamentalt och tekniskt 

perspektiv, att många mindre aktier blir ”översålda”. Efter årskskiftet är det många 

privatpersoner som köper tillbaka aktierna då de fortfarande tror på bolaget. Även många 

fondförvaltare köper på sig dessa mindre bolag efter årsskiftet för att öka på risken i deras 

portföljer, då de mindre bolagen har relativt sett en högre risk på grund av nedgången innan 

årsskiftet. Detta leder till att aktiekurserna stiger under januari månad i dessa mindre bolag 

(Lilian Ng och Qinghai Wang 2003). 

2. Den andra orsaken är att många institutionella aktörer som fondförvaltare och 

pensionsfonder bedriver så kallad ”window dressing”. Fenomenet karaktäriseras av att de 

institutioner som haft mindre bolag i sina portföljer och som har haft en negativ 

prisutveckling under året, säljer av dessa innan årsskiftet. Detta på grund av att de inte vill 

skylta med att de sitter på ”surdegar” i sina portföljer i deras årsredovisning.  ”Window 

dressing” beror alltså på redovisningsskäl och återspeglar inte det fundamentala värdet av 

aktien.  Även denna typ av aktivitet leder till att de mindre aktierna blir ”översålda” och 

priserna sjunker innan årsskiftet. Efter årsskiftet är det många institutioner som köper 

tillbaka aktierna, antingen för att de tror på bolaget i ett längre perspektiv eller för att de vill 

öka på risken i portföljerna. Jag kommer att presentera ”window dressing” mer utförligt 

senare i min studie (Lilian Ng och Qinghai Wang, 2003). 
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Det finns även en tredje orsak som presenterades i en artikel av Sidney Wacthel år 1942. Han hävdade 

att det fanns ett extra stort behov av kontanter innan jul och att många privata placerare sålda av aktier 

till bäst möjliga pris, vilket ledde till en omotiverad nedgång i kurserna (Sidney Wachtel 1942). 

2.5.2. Småbolagseffekten 

År 1981 presenterade Rolf Banz en artikel som berörde anomalin småbolagseffekten. Hans studie på 

NYSE, New York Stock Exchange, kom fram till att bolag med mindre börsvärde tenderade att ge en 

högre avkastning än bolag med ett högre. Detta fenomen kunde inte förklaras med hjälp av CAPM.  

Även om man tog hänsyn till att de mindre företagen skulle ha en högre risk, var den faktiska 

avkastningen högre än vad den enligt teoretiska modeller borde vara. Jag har valt att ta med 

småbolagseffekten i min studie eftersom många av bolagen som representeras i min hundportfölj 

kommer att vara mid och smallcap- bolag. Ett flertal studier har analyserat möjliga orsaker till 

fenomenet. Men de vanligaste förklaringarna är (Claesson 1987): 

1. Risken, i form av konkursrisk, hos de mindre bolagen är större. De mindre bolagen har generellt 

sett även ett högre betavärde.  

2. Likviditetsrisken i form av betydligt högre bid/ask-spread för de mindre bolagen. Spreaden 

mäter skillnaden mellan högsta köpare och lägsta säljare för en enskild aktie och är en form av 

transaktionskostnad. Denna likviditetsrisk påverkar således aktiens avkastningskrav (Jensen 

1972). 

”Småbolagseffekten och januarieffekten är starkt sammankopplade då studier visar på att väldigt stor del 

av den årliga småbolagseffekten uppkommer under januari månad (Claesson 1987).” 

2.5.3. Window dressing 

Svenska studier på högre nivå kring fenomenet ”window dressing” lyser med sin frånvaro, med 

undantag för ett antal examensarbeten gjorda av studenter (Grünstein 2006). Däremot finns relativt 

mycket material och undersökningar från USA. Marknaden för aktiefonder har under de senaste 

årtiondena blivit utsatta för en enorm konkurrens, både utbudet och regelverket kring 

informationsgivningen har blivit både större och mer transparent under senare tid. Detta är, allt annat 

lika, till placerarnas fördel när de står inför valet av vilken fond de skall placera sina pengar i. Denna 

transparens och konkurrens har emellertid lett till ett mindre rationellt beteende hos de stora 

förvaltarna, nämligen förekomsten av så kallad ”window dressing”.  Denna anomali går ut på att 

dagarna innan kvartalsskiften, då fonden måste presentera innehav och värdeutveckling under den 

aktuella tiden, så säljer fonderna av de bolag som haft sämst kursutveckling för att inte skylta med att de 

sitter på dåliga aktier i sin kvartalsrapport eller årsredovisning.  Detta leder enligt teorin till att aktierna, 
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om de är ”mindre bolag, blir ”översålda” innan kvartalsskiftet. Detta har således ingenting att göra med 

den fundamentala eller tekniska analysen och bör därför anses vara irrationellt. Denna anomali skulle 

kunna förklaras genom den tuffa konkurrensen som präglar marknaden för fondförvaltare där kunderna 

är, överlag, väldigt snabba med att sälja av sina innehav och byta fond om de märker att de inte 

presterar i linje med marknaden eller jämförbara konkurrenter. Kunderna förväntar sig, med rätta, att 

fonden inom ramen för utsatt strategi skall leverera avkastning enligt ställda mål (Meier och 

Schaumburg 2004). Ett citat som förefaller väldigt passande i sammanhanget är taget från den brittiske 

ekonomen John Maynard Keynes och kan på sätt och vis förklara anomalin ur ett mer psykologiskt 

perspektiv: 

”For it is in the essence of the long-term investor that he should be eccentric, unconventional and rash in 

the eyes of average opinion. If he is successful, that will only confirm the general belief in his rashness; 

and if in the short term he is unsuccessful, which is very likely, he will not receive much mercy. Worldly 

wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally”  

2.5.4. Dogs of the Dow 

Denna anomali presenterades först av John Slatter år 1988 i Wall Street journal. Hans studie väckte stort 

intresse hos investerare då han påstod att hans strategi genererade en statistiskt signifikant, 

riskjusterad, överavkastning mot index. Strategin var väldigt simpel och gick ut på att man som 

investarare vid starten för varje börsår skapade en likaviktad portfölj av de tio bolag som hade högst 

direktavkastning, utdelningen i förhållande till börskurs, och håller dessa året ut. Vid nästa års början 

följde man samma procedur och viktade eventuellt om innehaven för att portföljen skulle innehålla de 

tio bolag med högst direktavkastning. Återigen krävs det ingen djupare analys från investerare sida för 

att tjäna pengar på börsen, de behövde nu inte sitta och analysera årsredovisningar och estimera 

försäljningar och marginaler. Denna strategi slog enligt Slatter Dow Jones Industrial Average under en 

tioårs period (Slatter 1988). Trots att denna anomali presenterades i slutet av 80-talet valde flera 

amerikanska investment banker, exempelvis Merrill Lynch och Dean Whitter, att tillämpa strategin på 

ett systematiskt och strukturerat sätt, helt i motsats till vad den effektiva marknadshypotesen säger. De 

valde helt enkelt att starta upp flera fonder vars innehav följde strategin. Det skulle sedermera visa sig 

att dessa fonder presenterade en väsentlig överavkastning mot jämförelseindex,  vilket står i klar 

kontrast mot EMH(Dale L. Domain et al., 1998). Det har även gjort studier som visar på att anomalin 

existerar i Kanada (Visscher och Filbeck 2003) och Brasilien (Da Silva 2001). 
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2.6. Contrarian 

Redan år 1959 introducerades begreppet contrarian av Benjamin Graham, en inflytelserik amerikansk 

investerare och ekonom, som bland annat har författat det numera klassiska verket ”the intelligent 

investor”. Contrarian förklaras bäst på engelska och betyder något kortfattat ungefär 

”An investor who deliberately decides to go against the prevailing wisdom of other investors”   

Låter det paradoxalt? Kanske, men fenomenet överreaktion är ytterst intressant och kan identifieras 

inom andra områden än finans. Enligt en studie från USA, där forskare intervjuade åskådare vid en 

basketbollmatch, kom man fram till följande. Efter att en spelare kastat ett straffkast och gjort mål, 

frågade man publiken om spelare skulle göra mål även på straffkast nummer två. En överväldigande 

majoritet svarade optimistiskt ja. Detta trots bristen i korrelation kring att göra mål på straffkast 

nummer två bara för att man gjorde mål på straffkast nummer ett. När vi är inne i en bubbla av 

optimism tenderar vi att överreagera på ytterligare positiv information (Gilovich et al, 1985).  Att utöva 

en contrarian strategi innebär vanligtvis att man som investerare delar upp aktier i två grupper. Den ena 

gruppen kallar man för glamour-aktier och den andra för value-aktier. Strategin går sedan ut på att man 

köper aktier i den kategori som under en viss tid har underpresterat marknaden (value-aktier) och tar en 

kort position ( blankar) de bolag som relativt sett överpresterat marknaden under en viss tid (glamour-

aktier). Man gör alltså precis tvärtom mot vad en rationell investerare hade gjort.  Denna strategi går 

med andra ord ut på att utnyttja investerarnas eventuella överreaktioner på nyheter kring bolagen 

(Dreman, D 1998). Teorin hävdar implicit att investerare överreagerar på positiva nyheter, och blir 

överdrivet negativa kring dåliga nyheter som publiceras kring ett bolag. De negativa nyheterna leder till 

att pessimistiska investerare paniksäljer aktier med stora negativa prisförändringar. David Dreman, 

grundare av Dreman Value Management, uppmanar investerare att genomföra den aktuelle strategin 

genom att ”göra precis tvärtom” eller ”beat the market by going against the crowd”. 

2.6.1. DeBont och Thaler 

DeBont och Thaler presenterade i sin studie ”Does the stock market overreact?” från 1984 ett 

häpnadsväckande resultat, vilket sedermera har fått implikationer för forskningen kring behavioral 

finance och investerares beteende fram till i dag.  Deras studie gick ut på att titta på tre års historik för 

NYSE och skapa två stycken portföljer. Den ena portföljen innehöll de bolag som hade haft den absolut 

bästa kursutvecklingen, och den andra portföljen de bolag som hade haft den absolut sämsta 

kursutvecklingen. Sedan tog de en lång position i de underpresterande aktierna (value-aktierna) och 

blankade de aktier som hade överpresterat marknaden (glamour-aktierna) under de tre åren. Resultaten 

var häpnadsväckande. Förlorarportföljen överpresterade marknaden med ett genomsnitt på 19,6% per 
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år under de efterföljande 36 månaderna, medan vinnarportföljerna underpresterade marknaden med 

ett genomsnitt på 5 % per år. Detta gav en kumulativ genomsnittlig avkastning på 24,6 % per år. För det 

första är det värt att notera asymmetrin kring avkastningen, den var betydligt större hos förlorarna än 

hos vinnarna vilket innebar att de tjänade betydligt mer på att köpa förlorarna än att blanka vinnarna.  

För det andra så fann de ett säsongsmönster i avkastningen, den var som störst i januari. Denna mycket 

intressanta iakttagelse har jag använt som utgångspunkt kring skapandet av min hundportfölj. Jag har 

som bekant valt att endast ta långa positioner och hålla dessa januari ut. För övrigt så hade 

förlorarportföljen betydligt lägre risk, mätt som standardavvikelse, i förhållande till vinnarportföljen. 

Även detta har varit en viktigt orsak till strukturen för hundportföljerna. 

2.6.2. Glen C. Arnold och Rose D. Baker 

Efter att DeBont och Thaler presenterade sin studie har ett antal akademiker försökt att slå hål på denna 

teori. Deras huvudsakliga argument är att den överavkastning som genereras kan till största del förklaras 

med hjälp av småbolagseffekten, med andra ord om man hade justerat för storleken på bolagen så hade 

denna anomali inte existerat på den amerikanska börsen (Clare och Thomas 1995). Detta ledde till att 

Arnold och Baker valde att göra en replikering av studien på Londonbörsen, vilket inte gjorts tidigare, för 

att se om de kunde uppnå samma resultat som DeBont och Thaler. Det mest centrala i deras replikering 

var att de justerade för storlek på portföljerna, så att man inte kunde avfärda anomalin med argumentet 

att det endast rörde sig om en småbolagseffekt.  Deras upptäckt skulle visa sig vara i paritet med den 

studie som presenterats i USA nästan 25 år tidigare. Förlorarportföljen överavkastade vinnarportföljen 

med i genomsnitt 14 % per år efter att man hade justerat portföljen för storlek och därmed undvikit 

småbolagseffekten. Om man utökade den historiska perioden till tio år i stället för tre, visade det sig att 

avkastningen blev ännu större. Förlorarna gick då upp med 86 % de efterföljande fem åren, medan 

vinnarna istället backade 47 %. De konstaterade även att förlorarportföljerna, som hade högre 

medelavkastning och därmed högre standardavvikelse, inte skulle tolkas som mer riskfylld. Detta då 

Arnold och Baker såg en betydligt lägre ”downside risk” i dessa portföljer. 

2.7. Teknisk analys 

Idéerna kring teknisk analys myntades av den amerikanska journalisten Charles Dow, grundaren till Dow 

Jones Industrial Average index, i början av 1900-talet. Den tekniska analysen går ut på att analysera 

marknaden och psykologin på börsen, i kontrast till den fundamentala skolan där företagsanalys står i 

centrum.  Grundtankarna går ut på att historien upprepar sig och att människor i grupp agerar på ett 

visst sätt. Den tekniska analytikern, chartisten, estimerar framtida aktiekurser baserat på tidigare 

handelsmönster, tid och volym. Det som hände igår ger en fingervisning över vad som kommer att ske 
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imorgon.  Till skillnad från den fundamentala skolan anser chartisten att det är en omöjlighet att 

övervaka alla ekonomiska händelser som skulle kunna påverka börsen likt tillväxtsiffror, vinstmarginaler 

och kassaflöden.  De hävdar att så länge det är människor som köper och säljer så kommer kurserna 

alltid i första hand spegla det mänskliga psyket (Jonas Bernhardsson 1996). 

För att ytterligare förtydliga detta vill jag göra en jämförelse. 

Den tekniska analysen använder sig av intramarket data, det vill säga den data vi använder för att 

analysera det som avses att analysera. Anta att vi vill göra en prisanalys över OMX-index, då använder vi 

oss av en prisgraf över just OMX. Vill vi analysera Brentoljan så använder vi oss av en prisgraf över 

Brentoljan och så vidare. Marknadens aggregerade psykologi kan jämföras med en elefant, som på 

grund av sin tyngd, inte kan röra sig utan att lämna fotspår i form av prisförändringar och volym. 

I den fundamentala analysen använder man sig av extramarket data, det vill säga den externa data vi 

använder för att prognosticera det vi egentligen avser att analysera. Anta att vi vill göra en prisanalys 

över OMX-index, då använder vi oss av exogena variabler som BNP utveckling, inflation, räntor och 

arbetslöshet. Problemet här enligt den tekniska skolan är att ju fler led av antaganden vi gör, leder till 

större utrymme för felaktigheter. Du måste alltså först ha rätt i din analys kring BNP utvecklingen, sen 

måste teorin om en positivt korrelation mellan ökad BNP och en stigande börs stämma,  för att du ska få 

rätt i din analys över till exempel Stockholmsbörsen. Den vanligaste uppfattningen är att börsen styrs av 

ekonomisk data, men det finns studier som ifrågasätter denna teori. I studien ”Triumph of the 

Optimists” (Dimson, Marsh och Staunton 2003) bevisas att korrelationen mellan de 17 stora 

ekonomiernas BNP-tillväxt och de nationella aktiernas avkastning är mellan åren 1951-2000 svagt 

negativ. Mellan åren 1900-2000 är korrelationen klart negativ.  

2.7.1. RSI 

Begreppet Relative Strenght Index, RSI, kan beräknas på flera olika sätt och anses vara en av de viktigare 

tekniska indikatorerna för att analysera huruvida en aktie är ”överköpt” eller ”översåld”. Namnet är lite 

missvisande då det inte handlar om att jämförelsen mellan två aktier eller en aktie mot ett index, RSI 

mäter nämligen en akties inre relativa styrka. Genom att illustrera förhållandet mellan en akties 

kursuppgångar och kursnedgångar under en viss period signalerar RSI om en aktie kan tolkas som just 

”överköpt” eller ”översåld”. 
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Ett exempel för att tydliggöra sambandet och analysen. Vi beräknar nio dagars RSI för en aktie som 

uppvisar sex dagar som är högre än föregående dag och tre dagar som är lägre än föregående dag.  

   
   

   
   RS stoppas sedan in i formen för RSI, vilket ger 

        
   

     
    

RSI presenteras som en pendlande kurva med maxvärdet 100 och minimivärdet 0. Om RSI hamnar på 0 

innebär det att kursuppgångarna varit lika stora som kursnedgångarna. Om RSI ligger runt 70 brukar 

aktien anses vara ”överköpt” och runt 30 ”översåld” (Jonas Bernhardsson 1996). 

 

2.7.2. Jämviktspendling 

Med jämviktspendling menas att en aktie tenderar att röra sig kring ett tänkt jämviktspris. På lite längre 

sikt kan man tänka sig att aktien ”skjuter” över och under detta jämviktspris. Detta är en kraftfull 

strategi som den kortsiktiga placeraren ofta använder. När aktien har stigit för långt över eller under 

jämviktspriset kan scenariot liknas vid ett gummiband som spänns. När detta gummiband har spänts för 

hårt blir det ofta en såkallad ”snap-back”, eller en motrörelse, tillbaka igen.  Utgångspunkten är alltså att 

aktien tar sig tillbaka till jämviktspriset. Jämviktspendling kan också beskrivas som överreaktioner, det 

vill säga aktien överreagerar uppåt och nedåt inom ramen för en trend. 

 Den intressanta frågan är då givetvis: När vet vi att gummisnodden är hårt spänd? Jo, med hjälp av till 

exempel RSI som presenterats tidigare, som mäter just jämviktspendlingen. Nedan ser vi en grafisk 

illustrering över det tänkta jämviktspriset och hur kursen de facto ”skjuter” över och under densamma. 

 

Figur 1 - jämviktspendling 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer jag mer utförligt beskriva hur jag har gått tillväga för att svara på det som har 
diskuterats i problemformuleringen. 

3.1. Kvantitativ metod 

Med en kvantitativ metod menas att man har ett siffermaterial som skall analyseras och tolkas för att 

sedan kunna dra slutsatser. Det förekommer inte sällan kritik mot denna typ av metod på grund av den 

stora tilltro människor överlag har till allt som kan beskrivas med siffror. Problematiken med ansatsen är 

inte att få tillräckligt med information utan snarare att informationen som fås inte har tillräckligt hög 

giltighet (Holme och Solvang 1997). 

Min studie kommer att kännetecknas av en kvantitativ metodiskt ansats, då jag kommer att testa om 

det går att påvisa någon form av ineffektivitet på stockholmsbörsen. Den kvantitativa metoden passar 

bäst i mitt fall, då det rör sig om ett väldigt omfattande siffermaterial som skall analyseras och tolkas. 

3.2. Reliabilitet och validitet 

Det är av högsta prioritet och en naturlig målsättning att studien har så hög reliabel information som 

möjligt. Skulle det vara så att det finns stora brister kring datan jag har hämtat, blir inte bara studien och 

resultaten missvisande, utan det omöjliggör även för andra att försöka replikera den (Holme och Solvang 

1997). Med detta i beaktande har jag valt att hämta all min information kring aktiekursutvecklingen från 

Thomson Reuters Datastream 5.0 som är världens största databas för finansiell och ekonomisk statistik, 

innehållande mer än 140 miljoner tidsserier och information kring 3,5 miljoner finansiella instrument. 

Datastream används flitigt av näringsliv i form av banker, mäklare och fondkommissionärer. Men även i 

stor utsträckning av forskare och andra institutioner. Det är med detta i beaktande som jag med omsorg 

valde källan.  Studien bör därför vara reliabel i avseendet att den skall kunna replikeras, förutsatt att 

Datastream inte ändrar på den historiska data jag har fått ta del av. 

För att studien skall kunna genomföras måste man tillämpa en form av ”back-trading”. Detta innebär att 

man simulerar portföljerna med hjälp av historisk data, i mitt fall simulerades samtliga 15 år, portföljer, i 

Excel. Strategin är väldigt enkel då jag endast tar hänsyn till ett minimivärde på bolagens storlek innan 

de får ingå i portföljen. Det är av intresse att sedan riskjustera denna avkastning, för portföljer med en 

högre avkastning och högre risk inte bevisar en ineffektivitet. Jag har valt att riskjustera avkastningen 

med hjälp av Sharpe-kvoter.  Med Sharpe-kvoten kan jag enkelt jämföra två portföljer, eller en portfölj 

med index, där avkastningen lättare kan analyseras i förhållande till den risk som är tagen i placeringen. 
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3.3. Datainsamling 

All aktuell kursdata från denna empiriska studie är tagen från Thomson Reuters Datastream 5.0 och 

består av daglig kursinformation från 1995 till 2011 på stockholmsbörsen, OMXS. Jag har valt att 

analysera Stockholmsbörsen då tidigare forskning kring det aktuella ämnet lyser med sin frånvaro. Jag 

har valt att titta på de aktier som är eller har varit noterade på OMX Stockholm allshare index, ett 

aktieindex som startade 31 december 1995 med basvärdet 100, och innehåller alla bolag noterade på 

stockholmsbörsen. Jag har sedan valt att justera kursutvecklingen för utdelningar, split etc. så jag endast 

får den absoluta kursutvecklingen, vilket är det mest intressanta i sammanhanget.  

 

3.4. Survivorship bias 

När man arbetar med en kvantitativ ansats för en studie är det viktigt att ta hänsyn till survivorship bias. 

Detta fenomen syftar till de logiska fel som kan uppstå genom att man i en undersökning eller en 

utvärdering koncentrerar sig på de människor (aktier i mitt fall) som "överlever" en process, utan att 

hänsyn tas till de som inte klarat sig. Jag har förutsättningslöst tittat på historiska aktiekursutvecklingar 

mellan åren 1996-2011 och fått fram aktuella börslistor för varje år. En viktig poäng i sammanhanget är 

att av de 150 bolag som har ingått i min studie är det endast två stycken som har gått i konkurs under 

den aktuella eventperioden. Det är dock viktigt att poängtera att möjligheten för dessa bolag att gå 

under efter att man har realiserat sin hundportfölj den 31 januari kan vara ganska hög. Har ett bolag 

förlorat mer än 90 % av sitt börsvärde under ett år är detta, allt annat lika, problematiskt.  

3.5. Upplägg och genomförande 

Daglig kursinformation från Stockholmsbörsen, mellan åren 1995-2011, har inhämtats från Datastream 

5.0. Momenten därefter följer den kronologiska ordningen för skapandet av hundportföljerna enligt 

följande ordning: 

1. Den 21 december varje år görs en sammanställning över kursutvecklingen, från och med den 1:a 

januari, på bolagens absoluta kursutveckling på stockholmsbörsen (OMXS allshare index). Jag 

har justerat kurserna för utdelningar, split, fondemission etcetera. Jag gör sedan en rangordning 

och plockar ut de tio bolag som haft den absoluta sämsta kursutvecklingen, men de måste haft 

ett börsvärde över 200 miljoner SEK vid årets början. Detta minimibelopp väljs för att försöka 

undvika att hamna i alltför små och ofta illikvida aktier. 

2. Efter att jag har hittat tio bolag skapar jag sedan en likaviktad portfölj av dessa, alltså 10 % 

placeras i varje bolag, som köps den 21 december. Valet av detta datum för köpet motiveras 

med att det då fortfarande är någorlunda omsättning på börsen innan jul och den berömda 
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”mellandagshandeln” går av stapeln, som ofta karakteriseras av extremt låg omsättning. 

Anledningen till att köpet görs innan årsskiftet är för att försöka fånga upp aktier som har blivit 

”översålda” på grund av ”window-dressing” och att många privatpersoner har sålt av sitt 

innehav i bolagen med negativ kursutveckling då de kanske vill skatteplanera. Anledningen till 

att endast långa positioner tas, och att jag inte blankar tidigare vinnare som Arnold och Baker 

gjorde, är att långa positioner bestående av tidigare förlorare har visat sig vara betydligt mindre 

riskfyllda men samtidigt historiskt sett haft en potentiellt större uppsida. 

3. Efter att portföljen skapats håller man den sedan över årsskiftet och realiseras sedan på den 

sista börsdagen i januari, vilket oftast är den 31 januari. Man ligger alltså investerad under cirka 

40 dagar. Anledningen till att man realiserar portföljer den sista januari är för att dra nytta av en 

eventuell januarieffekt bland mina mindre bolag. Avkastningen för portföljen räknas sedan fram, 

genom     
  

    
 , under den aktuella perioden. Priset beräknas som ”senast betalt” för 

aktierna vid stängningen. Efter beräkningen av prisförändringen riskjusteras avkastningen och 

jämförs med mitt aktuella jämförelseindex. Om något bolag skulle gå i konkurs, skrivs 

automatiskt värdet ner till noll i min portfölj. Observera att enskilda aktier inte besitter en 

specifik ”edge”, utan denna ”edge” finns istället i ”portföljtänket. Jag illustrerar genomförandet 

grafiskt i bilden under. 

 

 

 

 

 

3.6. Hypotesprövning 

Jag kommer att genomföra ett t-test och ställa upp ett ensidigt hypotes. Detta görs för test för att 

kunna, med statistisk säkerhet, fastställa det eventuella resultatet.  I testets natur ingår det att pröva en 

noll hypotes      mot en alternativhypotes     .  

                      

                      

I nollhypotesen testas alltså om det förväntade värdet, avkastningen, hos hundportföljen är lika med 

index. I min alternativhypotes testar jag sedan om det förväntade värdet, avkastningen, är högre hos 

hundportföljen än index. Jag har alltså valt att göra ett ensidigt test, då jag endast är intresserad av att 

se om avkastningen är större för hundportföljen. Jag har valt att arbeta med en signifikansnivå på 5 %. 
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Detta innebär att med 95 % signifikans kan resultatet anses vara sanningsenligt. Jag genomför sedan 

hypotesprövningen med hjälp av ett t-test. Detta test ger mig ett t-värde samt ett p-värde, som jag 

sedan jämför med kritiska värden givet de statistiska variabler som genereras. Detta görs för att avgöra 

om skillnaden är statistiskt säkerställd. Jag kommer vidare pröva om skillnaden mellan Sharpe-kvoterna 

för hundportföljerna och index är statistiskt signifikanta. Detta test genomförs med hjälp av ett så kallat 

ensidigt Wilcoxon Signed Rank Test.  Detta test genomförs eftersom att jag bara har 15 observationer, 

vilket är för lite för att anta att de är normalfördelade. Jag kommer använda mig av en testnivå på 5 %. 

Testet kommer ge mig ett W-värde som jag sedan, i likhet med t-testet, jämför med det kritiska värde 

för mina observationer, givet de statistiska variabler som genereras i testet. Hypotesen ser ut som 

följande: 

                                          

                                          

4. Empiriska resultat 

I detta avsnitt kommer jag väldigt kort presentera de empiriska resultat från min undersökning som 

beskrivits i metodavsnittet. Ni kommer att få ta del av diagram och tabeller innehållande absolut och 

riskjusterade avkastningar. Jag kommer även presentera branschfördelningen för bolagen som har 

ingått i portföljerna under perioden 1997-2011. Avslutningsvis presenteras signifikans analysen. 

4.1. Inledande översikt 

Resultaten av min studie har varit, enligt min mening, väldigt intressanta. Jag har i diagrammet nedan 

sammanfattat studien med aktuella avkastningsmått och jämförelsetal från periodens start till slut. I 

kolumnen ”differens” har jag helt enkelt bara tagit skillnaden mellan portföljen och index. 

Tabell 1 – avkastning & jämförelse med index 

1997-2011 Hundportfölj Index Differens 

Årlig aritmetiskt avkastning 11,14% 2,04% 9,10% 

Medianavkastning 6,23% 2,93% 3,29% 

Kumulativ avkastning 167,12% 30,62% 136,50% 

Genomsnittlig dagsavkastning 0,34% 0,07% 0,27% 

Genomsnittlig standardavvikelse 2,24% 1,17% 1,07% 

Korrelation med index 0,39 
  Antal portföljer med negativ avkastning 4 (26%) 
  Antal portföljer med positiv avkastning 11 (73%) 
  Antal portföljer med neg. relativ avkastning 3 (20%) 
  Antal portföljer med pos. relativ avkastning 12 (80%) 
  Antal bolag som gått i konkurs 2 (1,3%) 
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När man tittar på den procentuella dagsutvecklingen för strategin i förhållande till mitt jämförelseindex 

ser det ut som grafen visar nedan. Grafen jämför de båda tidsseriernas dagliga utveckling sedan start, 

alltså från den 21 december 1996 – 31 januari 2011. Detta blir sammanlagt 440 observationer. Jag har 

omvandlat dataserierna till en relativutveckling, med ett indexvärde på 100 som basår. 

Diagram 2 – jämförelse av hundportfölj mot index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Absolut avkastning 

Under perioden 1997-2011 så har det totalt ingått 150 bolag i hundportföljen. I tabellen på nästa sida 

illustreras avkastningen för hundportföljen och det aktuella jämförelseindexet (OMXS allshares), för 

varje år sedan start. Jag har inte riskjusterat avkastningen, utan den representeras endast av den 

absoluta kursutvecklingen för portföljerna och index. Det kan vara av intresse att jämföra hur den 

absoluta avkastningen skiljer sig från den riskjusterade.  En intressant observation är att av 15 års 

simulering är det endast 3 av åren (1998, 1999 och 2006) där strategin utvecklas sämre än index. Tittar 

man extra på åren 2000 och 2001, som karaktäriserades av en orolig börs och en sprucken it-bubbla, så 

genererade hundportföljerna +101,73 % i absolut avkastning under dessa 2 perioder, medan index 

under samma period var +16,68 %. Viktigt att poängtera att man under denna period låg investerad i 

endast cirka 80 dagar, vilket är häpnadsväckande.  
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Tabell 2 – absolut avkastning 

År Hundportfölj OMXS All 

1997 12,58% 9,06% 

1998 6,23% 7,69% 

1999 6,27% 6,76% 

2000 25,03% 9,36% 

2001 76,70% 7,32% 

2002 4,39% -3,41% 

2003 -4,32% -6,09% 

2004 26,45% 8,63% 

2005 5,61% 1,54% 

2006 -4,35% 2,93% 

2007 6,53% 4,41% 

2008 -5,76% -11,83% 

2009 7,70% -5,69% 

2010 4,49% 1,37% 

2011 -0,42% -1,43% 

 

I diagrammet kan vi sedan enkelt räkna ut att strategin har genererat en aritmetisk genomsnittlig 

avkastning på +11,04 % under perioden, medan index under samma period genererat +2,04 %. Vi ser 

även att den största förlusten realiserar vi under 2008, där portföljen går -5,76 %. 

4.3. Avkastning i förhållande till index 

När man tittar på avkastningen för strategin är det som jag har informerat om tidigare väldigt viktigt att 

man analyserar denna i förhållande till vad marknadsportföljen, eller index, har haft för avkastning 

under samma period. Om din portfölj är upp 10 % medan index under samma period är upp 10 % har jag 

inte lyckats med något sensationellt. Jag kommer att presentera överavkastningen, eller relative 

performance, som min strategi har uppvisat under perioden i diagrammet nedan. Sämsta året för 

strategin var 2006, då vi gick -7,29 % sämre än index. Vi kan däremot återigen konstatera att strategin 

endast genererat en negativ avkastning i förhållande till index under 3 av 15 år. Med andra ord 80 % av 

fallen har vi en positiv överavkastning mot index. 

Tabell 3 - överavkastning 
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4.4. Riskjusterad avkastning – Sharpe-kvot 

När vi tittar på den riskjusterade avkastningen så ser vi hur hög avkastningen har varit i förhållande till 

den risk vi tagit i portföljen. Vi vet sedan tidigare att en högre avkastning kan enligt teorin förklaras med 

att vi tar på oss en högre risk. I teoridelen presenterades Sharpekvoten som ett adekvat riskmått för min 

strategi.  En intressant observation är att samma 12 år som vi har, i absoluta mått mätt, högre 

avkastning för hundportföljerna har vi även en högre riskjusterad avkastning. Jag kommer presentera i 

diagrammen nedan hur standardavvikelsen ser ut för både portföljerna och index under den aktuella 

perioden. Vi ser en viss systematik i att Sharpekvoten är högre för hundportföljena än index, denna 

systematik går som bekant stick i stäv med den effektiva marknadshypotesen. Detta måste givetvis 

testat rent statistiskt innan vi kan dra några slutsatser. Standardavvikelsen beräknas under den aktuella 

investeringsperioden, ungefär 40 dagar och är således inte uttryckt på årsbasis. 

  Tabell 4 – standardavvikelse                          Tabell 5 – riskjusterad avkastning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi ser i diagrammen ovan är risken i hundportföljerna, mätt som standardavvikelse, högre än index 

under samtliga 15 år som strategin har tillämpats. Den högsta risken observeras i portföljen år 2001, 

men denna risk vägs som tidigare sagts upp av en betydligt högre avkastning. Ett annat år då risken är 

högre är under 1999, samma år som portföljen genererade en negativ överavkastning mot index.  

När vi tittar på Sharpekvoterna för portföljerna i förhållande till index så ser vi som tidigare nämnts 

endast tre år av lägre riskjusterad avkastning för strategin. Detta är samma år som avkastningen är lägre 

i förhållande till index. Den påtagligt lägsta Sharpekvoten noteras under 2008. Slutligen är det intressant 

att notera året 2006 där vi hade den absolut lägsta relativ avkastningen under alla 15 år, men den 

riskjusterade avkastningen var högre än index. 

 



26 
 

4.5. Branschfördelning 

Det kan vara av intresse att titta på branschfördelningen för de bolag som ingått i studien, närmare 

bestämt om det är någon specifik bransch som tenderar att utmärka sig som en återkommande 

kandidat i portföljen.  I diagrammet nedan ser vi fördelningen mellan de 150 bolag som ingått i studien, 

procentuellt uppdelat på respektive bransch i förhållande till det totala antalet bolag. En intressant 

iakttagelse är att bolag från samtliga sektorer (Thomson Reuters Datastreams sektors index) är 

representerade under de 15 år som studien har haft som utgångspunkt. Det finns dock en sektor som 

utmärker sig tydligt, nämligen ”software and computer science” som står för 18 % av bolagen som ingår i 

hundportföljerna. Majoriteten av dessa bolag ingick, inte helt oväntat, under åren mellan 1998-2000 då 

it-bubblan briserade och sprack i Sverige. Den andra största branschen är läkemedelsbolag, som haft en 

jämn spridning i portföljen under samtliga 15 år. 

Diagram2 - branschfördelning 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen kan vi konstatera att de branscher som har lägst representation under studien är mining, fixed 

line telecommunications och alternative energy.  Dessa branscher har en andel på 0,67 % av totala 

antalet bolag, eller ett per bransch av de totalt 150 bolagen.  
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4.6. Statistisk signifikans 

Jag har visat att hundportföljen har genererat en överavkastning mot index i absoluta tal, men även 

efter riskjustering. Detta kan bero på helt slumpmässiga avvikelser från jämförelseindex, därför måste 

jag statistiskt säkerställa detta med ett t-test.  Jag har tidigare presenterat hur min noll och 

alternativhypotes kommer att se ut. Skulle noll hypotesen stämma kan jag inte påvisa på ett statistiskt 

säkerställt resultat, i sådant fall genererar inte hundportföljen en signifikant överavkastning mot index. 

Tabellens värde kommer från den dagliga utvecklingen för hundportföljen från 21 december 1996 till 31 

januari 2011. Jag rullar sedan portföljerna och får sammanlagt 440 observationer.  

Tabell 6 – statistiska variabler 

 

 

 

 

 

 

Följande ensidiga hypotestest ställdes sedan upp; 

                          

                      

Med hjälp av variablerna från tabell 6 ovan genomfördes sedan ett t-test och ger följande svar; 

               

               

                        

Detta innebär således att med 98,85 % signifikans kan jag förkasta noll hypotesen om att det förväntade 

värdet av hundportföljen skulle vara lika stor som mitt jämförelseindex. Vi ser även att 

                       vilket även det innebär att vi förkastar noll hypotesen. Jag kan nu konstatera att 

de råder en statistisk signifikant överavkastning för hundportföljerna i förhållande till index, vilket var en 

av mina problemformuleringar för studien.  
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Mitt andra hypotestest, Wilcoxon Signed RankTest, hade följande karaktär: 

                                          

                                          

Givet mina uträkningar i Excel fick jag fram följande statistiska variabler. 

 

Wilcoxon’s W: 16 

Kritiskt W (ensidigt test, n:15, α:5 %) = 30 

Eftersom                        så förkastar jag nollhypotesen om att Sharpe-kvoterna skulle vara 

lika, och accepterar mothypotesen om att den riskjusterade avkastningen är högre för hundportföljerna. 

Detta görs med en signifikansnivå på 5 %. De kritiska värdena för ett ensidigt test presenteras i 

appendix. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer jag djupare att diskutera de resultat som tidigare beskrivits. Jag kommer vidare 

även analysera de risker, både teoretiska och praktiska, som är förknippade med strategin. 

5.1. Inledande översikt 

Jag har med statistisk signifikans bevisat en ineffektivitet på stockholmsbörsen, givet förutsättningarna 

för min undersökning. Detta är som bekant inte möjligt enligt teorin om den effektiva 

marknadshypotesen. En del kanske hävdar att jag borde tagit hänsyn till transaktionskostnader, men 

med tanke på att diskrepansen är så pass stor mellan hundportföljen och index så känns det inte 

motiverat. Hade det rört sig om 1-2 % skillnad hade det enligt min mening varit ett adekvat argument. 

För att ytterligare analysera transaktionskostnaderna så kan man konstatera att beskattningsfrågan 

egentligen mer eller mindre kan uteslutas redan idag, då man via en kapitalförsäkring kan undvika 

reavinstbeskattning. Jag får i stället betala en årlig avgift. När det kommer till spreads, är det lite svårare. 

En del tidigare studier tar med denna transaktionskostnad, en del gör inte det. Jag kände inte att jag 

hittade en motiverad modell som tar hänsyn till detta. Att bara godtyckligt sätta den till en viss 

procentsats, givet någon form av genomsnittlig historisk spread, känns inte vetenskapligt motiverat. 

Men låt oss för sakens skull rent hypotetiskt anta att vi skulle sätta den till 1,5 %, förmodligen hade det 

inte fått någon avgörande betydelse eftersom överavkastningen över tiden har varit så pass stor för 

hundportföljen. 

En aritmetiskt genomsnittlig avkastning på 11,14 % per år kanske inte ser så jätteimponerade ut. Men 

om du tar hänsyn till att du endast ligger investerad i cirka 40 dagar blir det genast mer intressant. Jag är 

väl medveten om att avkastningen år 2001 sticker ut som ett extremvärde, skulle man ta bort detta år så 

blir i stället den aritmetiska avkastningen 6,46 % per år. 

En ytterligare intressant observation är att jag inte finner någon tydlig trend eller mönster bland 

avkastningarna. De är inte högre i början av studien och lägre idag eller tvärtom. Detta var något jag 

funderade över innan jag började bearbeta datan. Jag var nämligen ganska övertygad om att vi skulle se 

en tydlig nedåtgående trend. Detta på grund av kapitalförsäkringens stora genombrott de senaste åren. 

Nu behöver inte folk sälja av aktier innan årsskiftet för att kvitta vinster mot förluster i deklarationen. 

Detta visade sig emellertid inte ha någon betydande effekt för studien. 
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Det är intressant att analysera den något sneda fördelningen bland branscher i portföljen Software & 

computer services sticker ut som den enskilt största delen av totala antalet branscher genom hela 

studien, 18 % som tidigare presenterats. Efter att it-bubblan hade briserat (2001) kunde man 

uppenbarligen fortfarande göra enorma klipp på börsen med långa positioner i dessa bolag. Hade man 

genomfört strategin under 2001 hade du på 40 dagar dubblat ditt investerade kapital, en enorm bedrift 

med tanke på att även den riskjusterade avkastningen var högre än index under samma period.  

Det visade sig att med de teorier som skapats för 30 år sedan, av bland annat DeBont & Thaler, har jag 

lyckats utnyttja dessa för att utveckla och genomföra en trading strategi som har genererat en 

signifikant överavkastning över tid mot index. Det är viktigt att poängtera att jag har haft en del kriterier, 

bland annat ett minimum börsvärde på 200 miljoner SEK vid årets början. Det är ovisst om ett 

borttagande av detta kriterium hade förändrat slutresultatet, däremot hade det definitivt förändrat 

bolagen i portföljerna, då många sorterades bort i tidigt stadie med motiveringen att deras börsvärde 

understeg kravet. 

I ett bredare perspektiv kan det vara intressant att undersöka den tekniska analysens validitet i 

framtiden. Som nämnts tidigare utgår den ifrån människor inte alltid är rationella i sitt beteende och 

inte minst när det gäller pengar och placeringar. Denna analys utgår ifrån att det är människor som 

agerar på börsen. Frågan blir då hur giltigt detta argument blir när vi ser mer och mer datoriserad 

handel på börsen. Dessa styrs inte av känslor som rädsla, girighet och optimism. Dessa är strikt 

matematiskt programmerade, och i den meningen mer rationella. 

5.2. Risker med strategin 

Det är viktigt att poängtera en del av de både praktiska och teoretiska risker som man kan stöta på vid 

utnyttjandet av strategin. Givetvis möter investerare alltid en risk när de placerar sina pengar på börsen, 

vare sig de följer bankens rekommendationer eller läser sig till något hett aktietips på något börsforum 

online. Detta är ett faktum som man inte kommer ifrån, dock är det en del riskmoment som är särskilt 

förknippade med hundportföljen. 

Det kan kanske vara lockande att köpa på sig en aktie som sjunkit med över 90 % i värde från 1 januari 

till den 21 december, med motiveringen att den inte kan falla mycket mer. Sanningen är givetvis att den 

kan sjunka 90 % till från det att du köpt den, det är väldigt simpel aritmetik. Att en aktie har förlorat så 

mycket i värde under ett år gör den per definition betydligt mer volatil än index, men man får inte 

glömma att en aktie kan vara precis lika volatil på uppsidan. 

Ett annat problem kan vara likviditeten vid tidpunkten för köpen och försäljningarna, då jag har förutsatt 

att aktierna kan handlas till bästa-möjliga pris. En del av dessa aktier som ingår i portföljen har ett 
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väldigt lågt pris, sett till kronor räknat. Detta innebär att skillnaden mellan högsta köpare och lägsta 

säljare, spread, rent teoretiskt sett kan bli ganska hög i procent räknat. Detta kan vara både negativt och 

positivt. Om vi tvingas sälja av och vi inte hittar köpare, kan vi få väldigt dåligt betalt för aktierna. Men å 

andra sidan, om en stor investerare eller marknaden som helhet finner aktien köpvärd, får vi väldigt 

snabbt bra betalt för aktierna. 

En ytterligare aspekt kring riskerna med placeringen är vad man på engelska brukar kalla för ”distress 

risk”. Denna typ av risk innebär att om ett bolag har tappat mer än 90 % av sitt börsvärde, gör detta att 

många nyckeltal blir väldigt påfrestade. Om bolaget har en hög belåning kan de få problem med banken 

eller obligationsinnehavare. Banken har ofta något som kallas ”covenants” när de lånar ut pengar till 

företag. Det kan vara ett avtal som innebär att om soliditeten går under en viss procentsats, tvingas 

bolaget betala tillbaka hela lånet på en gång. Bolagen i hundportföljen kan rent teoretiskt sett anses 

besitta en relativt hög ”distress risk” (Thompson Simon 2009). 

6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Arbetet med min studie har genomförts med en tydlig frågeställning – går det att skapa en hundportfölj 

som med statistisk signifikans lyckas slå index över tid, givet en riskjusterad avkastning? Svaret är: Ja. 

Studiens praktiska genomförande har karaktäriserats av mycket kvantitativ behandling av stora 

datamängder i Excel. Det är viktigt att poängtera att jag gick in förutsättningslöst inför arbetet, jag 

förväntade mig varken något positivt eller negativt resultat.  Jag vill understryka att jag, på grund av 

tidsbrist, inte har gjort några justeringar i portföljerna för bolagens storlek. Jag är medveten om att 

många av de bolag som har ingått i studien är av mindre karaktär, därför kan en del möjligen hävda att 

överavkastningen som genererats beror till stor del på småbolagseffekten. Det som kan vara intressant i 

sammanhanget är att, som jag tidigare nämnt, studier som gjorts i Storbritannien har justerat för storlek 

men fann inte detta vara en avgörande faktor. Jag hävdar inte att det med automatik därför skulle 

stämma även på den svenska börsen, men det kan vara en indikation om att förklaringen till strategins 

överavkastning kanske inte är så enkel. 

Det är väldigt intressant att se hur portföljvalsteorierna fungerar i praktiken, trots att vi har en portfölj 

som vissa år ger en enorm avkastning, behöver inte alltid den riskjusterade avkastningen vara sämre. 

Det är därför av vikt att portföljen innehåller 10 bolag, eftersom de individuella aktierna inte besitter 

någon specifik ”edge” utan det är snarare portföljen som helhet. Visst, några bolag går det extremt 

dåligt för under eventperioden, men detta vägs upp av de som får en extrem uppsida. 

Eftersom korrelationen med börsen inte är särskilt hög, i kombination med att man endast ligger 

investerad i 40 dagar, så kan man se denna strategi som en krydda i en bredare portfölj. Det kan även 
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vara av intresse för hedgefonder eller liknande eventdrivna strateger att analysera strategin djupare, 

eftersom ”Dogs of the Dow” teorin fortfarande tillämpas av fondförvaltare i dag ser jag inget 

problematiskt med att någon skulle på ett praktiskt sätt genomföra strategin med hundportföljen.   

Det vore väldigt intressant att se vidare studier kring ämnet. Jag skulle rekommendera framtida 

forskning kring ämnet att analysera fler variabler än ett minsta börsvärde, som tröskelvärde för att ingå i 

portföljen. Det finns enligt min mening ett par intressanta nyckeltal av fundamental karaktär. Dessa kan 

vara P/E-tal, utdelning, substansvärde eller fritt kassaflöde. Att sedan kunna tolka dessa i förhållande till 

eventuell avkastning gör urvalsprocessen betydligt mer selektiv, och bör ge den eventuella 

överavkastningen en högre förklaringsgrad. Jag skulle även rekommendera framtida forskning att 

djupare analysera de bolag som haft bäst avkastning i hundportföljerna under eventperioden, för att se 

om man kan hitta någon typ av gemensam nämnare för dessa. Denna skulle eventuellt sedan kunna 

användas för framtida portföljer för att se om ytterligare överavkastning genereras. Det skulle även vara 

av intresse att se om och hur avkastningen eventuellt skulle skilja sig åt om portföljen innehöll 5 eller 15 

aktier istället. Blir då portföljen betydligt mer riskfylld eller kompenseras detta av en högre avkastning? 

En sista komponent som skulle kunna vara intressant vid skapande av hundportföljen är de stora 

bankerna och fondkommissionernas rekommendation av aktierna. Man skulle helt enkelt kunna göra en 

ranking och se vad bankerna tycker generellt om aktierna som tagit mycket stryk under året, har de en 

stark säljrekommendation så bör detta motivera småspararna att sälja av i förhållande till om de skulle 

ge en stark köprekommendation.   

Slutligen vill jag bara återigen poängtera att denna strategi inte på något sätt bör ses som ett substitut 

till en aktieportfölj eller fond. Denna strategi är enligt min mening ytterst ett komplement till en 

betydligt bredare förvaltningsstruktur. 
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8. Appendix 

 

Hundportfölj 1997 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning  Hundportfölj 

SINTERCAST B  -58,12% 26,67 % 2,67 % 

SINTERCAST -57,44 % 9,03 % 0,90 % 

SAS -27,31 % 17,57 % 1,76 % 

BORAS WAFVERI 'B' -23,19 % 33,01 % 3,30 % 

SILA A  -20,83 % 7,60 % 0,76 % 

EVIDENTIA A  -16,54 % 11,12 % 1,11 % 

FABEGE 'B'  -14,28 % 3,69 % 0,37 % 

ELEKTA 'B' -12,98 % 4,05 % 0,41 % 

SIAB 'A'  -12,94 % 18,36 % 1,84 % 

KLOVERN 'B'  -12,84 % -5,31 % -0,53 % 

Summa 12,58 % 

        

Hundportfölj 1998 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

VERIMATION -65,77 % 18,42 % 1,84 % 

SINTERCAST -61,35 % 17,41 % 1,74 % 

ELEKTA B -58,03 % -11,05 % -1,11% 

BIACORE INTERNATIONAL -55,56 % -7,35 % -0,73 % 

SKANDIATEK INDRI.FRV -46,96 % -0,66 % -0,07 % 

ACANDO B -46,96 % 9,44 % 0,94 % 

FAGERLID INDUSTRIER -44,19 % 17,22 % 1,72 % 

KLIPPAN -43,22 % 4,54 % 0,45 % 

TRIO INFO.SYSTEMS -41,82 % 9,34 % 0,93 % 

PEAK PERFORMANCE B -36,89 % 4,96 % 0,50 % 

Summa 6,23 % 

  

Hundportfölj 1999 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

PROSOLVIA B (DELIST 13/01/99) -97,16 % -100 % -10,00 % 

PRICER B -89,93 % 7,45 % 0,74 % 

VOSTOK GAS SDB -89,11 % 36,36 % 3,64 % 

COREM PROPERTY -77,78 % 5,00 % 0,50 % 

SVENSKA ORIENT B -71,78 % 7,59 % 0,76 % 

SPENDRUPS B -70,51 % 11,88 % 1,19 % 

N & T ARGONAUT B -70,07 % 31,45 % 3,14 % 

OPTIMA BATTERIES -69,38 % 38,55 % 3,86 % 

N & T ARGONAUT A -69,26 % 6,25 % 0,63 % 

LUNDIN OIL B -68,71 % 18,18 % 1,82 % 

Summa 6,27 % 

 



36 
 

 

Hundportfölj 2000 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

C2SAT B -79,59 % 0 % 0 % 

BIOLIN SCIENTIFIC -75,41 % 90,19 % 9,02 % 

PRICER B -61,33 % 25,98 % 2,60 % 

MATTEUS -51,67 % 1,72 % 0,17 % 

GORTHON LINES -37,65 % 7,55 % 0,75 % 

ORTIVUS -37,29 % 59,45 % 5,59 % 

REDERI AB TNSAT.B -37,20 % 7,77 % 0,78 % 

BIORA -34,86 % 64,79 % 6,48 % 

STENA LINE B -34,09 % 3,45 % 0,34 % 

ESSELTE B -32,03 % -10,57 % -1,06 % 

Summa 25,03 % 

 

 

Hundportfölj 2001 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

MOGUL -95,33 % 70,00 % 7 % 

ADDNODE B -92,68 % 64,52 % 6,45 % 

MANDATOR -90,00 % 90,57 % 9,06 % 

MICRO SYSTEMATION B -89,66 % 23,33 % 2,33 % 

KNOW IT -89,09 % 82,92 % 8,29 % 

STJARNAFYRKANT -88,19 % 41,17 % 4,12 % 

A-COM -87,47 % 51,44 % 5,14 % 

INDL.& FINL.SYS B -87,32 % 186,04 % 18,60 % 

IMAGE SYSTEMS -86,25 % 122,73 % 12,27 % 

FASTIGHETS BALDER B -86,11 % 34,29 % 3,43 % 

Summa 76,70 % 

 

Hundportfölj 2002 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

ENTRACTION HOLDING B -90,83 % -9,70 % -0,97 % 

ADDNODE B -87,47 % 3,21 % 0,32 % 

ASPIRO -87,44 % -18,51 % -1,85 % 

ENEA -86,44 % -4,90 % -0,49 % 

LB ICON -80,96 % -12,00 % -1,20 % 

OBDUCAT B -80,90 % 25,26 % 2,53 % 

MANDATOR -80,68 % 1,89 % 0,19 % 

A-COM -78,83 % 34,45 % 3,45 % 

PREVAS B -78,19 % 21,66 % 2,17 % 

SAGAX -76,87 % 2,57 % 0,26 % 

Summa 4,39 % 
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Hundportfölj 2003 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

SONG NETWORKS HLDG. -95,83 % -1,13 % -0,11 % 

UTFORS -94,20 % -10,34 % -1,03 % 

ASPIRO -92,85 % 109,85 % 10,99 % 

ARTIMPLANT -89,27 % -19,21 % -1,92 % 

TURNIT B -88,43 % 28,91 % 2,89 % 

PRECISE BIOMETRICS -85,90 % -17,87 % -1,79 % 

METRO INTL.SDB B -85,42 % -35,49 % -3,55 % 

METRO INTL.SDB A -78,29 % -28,19 % 2,82 % 

DIMENSION -84,68 % -44,51 % -4,45 % 

INDL.& FINL.SYS B -84,21 % -25,21 % -2,52 % 

Summa -4,32 % 

 

 

Hundportfölj 2004 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

BURE EQUITY -90,49 % 29,34 % 2,93 % 

KARO BIO -61,02 % 33,80 % 3,38 % 

INTENTIA INTL. B -55,40 % 95,31 % 9,53 % 

HOIST INTL. B -40,00 % 0 % 0,00 % 

KLIPPAN -38,66 % 0 % 0,00 % 

JM -37,04 % 1,98 % 0,20 % 

OPCON -27,24 % 41,24 % 4,12 % 

BONG LJUNGDAHL -26,56 % 28,51 % 2,85 % 

NEONET -26,32 % 39,52 % 3,95 % 

CAPIO -16,66 % -5,22 % -0,52 % 

Summa 26,45 % 

 

 

Hundportfölj 2005 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

MAXIM PHARMS (OME) -73,17% -1,18 % -0,12 % 

VENUE RETAIL GROUP B -61,43 % 6,42 % 0,64 % 

SWITCHCORE -56,49 % -22,39 % -2,24 % 

GLOCALNET -51,45 % 7,46 % 0,75 % 

KARO BIO -49,94 % 22,52 % 2,25 % 

ACTIVE BIOTECH -42,61 % 2,83 % 0,28 % 

XANO INDUSTRI B -41,10 % 8,14 % 0,81 % 

ANOTO GROUP -39,41 % 28,64 % 2,86 % 

OXIGENE (OME) -37,78 % -1,37 % -0,14 % 

NAN RESOURCES -36,36 % 5,04 % 0,5 % 

Summa 5,61 % 
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Hundportfölj 2006 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

MEDIVIR B -48,94% 19,07 % 1,91 % 

TECHNOLOGY NEXUS -46,77 % 1,55 % 0,15 % 

SECTRA B -45,78 % -2,57 % -0,28 % 

CASHGUARD B -21,30 % 11,04 % 1,10 % 

AUDIODEV B -16,49 % 7,76 % 0,77 % 

ELEKTRONIKGRUPPEN BK B -16,25 % 7,21 % 0,71 % 

METRO INTL.SDB B -15,42 % 10,92 % 1,09 % 

SARDUS -12,82 % -10,81 % -1,08 % 

PROFFICE B -12,74 % 12,46 % 1,25 % 

MAXIM PHARMS (OME) -12,13 % -100 % -10,00% 

Summa -4,35 % 

 

 

Hundportfölj 2007 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

ENTRACTION HOLDING B -72,62 % 29,98 % 3 % 

TELIGENT -71,86 % 21,51 % 2,15 % 

ANOTO GROUP -57,12 % 14,41 % 1,44 % 

NOVESTRA -54,43 % 9,45 % 0,95 % 

AUDIODEV -54,39 % 8,33 % 0,83 % 

ORTIVUS B -53,53 % -3,41 % -0,34 % 

LEDSTIERNAN B -48,08 % -7,18 % -0,72 % 

CATELLA B -43,98 % 0,75 % 0,07 % 

MICRONIC MYDATA -40,00 % -7,03 % -0,7 % 

MOSS MEDIA -38,64 % -1,48 % -0,015% 

Summa 6,53 % 

 

 

Hundportfölj 2008 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

TILGIN -75,77 % -11,19 % -1,12 % 

TELIGENT -72,90 % -23,02 % -2,30% 

PARTNERTECH -72,39 % -7,67 % -0,77 % 

ORTIVUS B -71,05 % -1,82 % -0,18 % 

AUDIODEV B -68,75 % 4,00 % 0,40 % 

KARO BIO -63,94 % -2,84 % -0,28 % 

ROTTNEROS -63,79 % -3,48 % -0,35 % 

PRECISE BIOMETRICS -62,63 % 9,26 % 0,93 % 

OREXO -61,53 % -8,98 % -0,90 % 

MICRONIC MYDATA -58,44 % -11,89 % -1,19 % 

Summa -5,76 % 
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Hundportfölj 2009 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

RNB RETAIL AND BRANDS -93,27 % 35,42 % 3,45 % 

NORDIC SER.PTNS.HDG. B -88,96 % -9,62 % -0,96% 

NEW WAVE GROUP B -87,33 % 12,75 % 1,22 % 

CISION -85,00 % 15,94 % 1,59 % 

BILIA A -84,59 % 15,13 % 1,51 % 

METRO INTL.SDB B -83,88 % -6,94 % -0,69 % 

METRO INTL.SDB A -83,45 % -9,21 % -0,92 % 

VENUE RETAIL GROUP B -83,08 % -1,10 % -0,11 % 

SEMCON -82,04 % -28,26 % -2,83 % 

NOVACAST TECHS. B -82,01 % 52,89 % 5,29 % 

Summa 7,70 % 

 

 

Hundportfölj 2010 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

MORPHIC TECHNOLOGIES B -51,54 % 0 % 0,00 % 

SAS -31,93 % -11,50 % -1,15% 

REDERI AB TNSAT. B -29,87 % 21,08 % 2,11% 

CONSILIUM B -26,83 % 2,96 % 0,30 % 

TRICORONA -18,62 % 7,63 % 0,76 % 

NOTE -14,29 % 3,68 % 0,37 % 

KUNGSLEDEN -13,89 % 5,59 % 0,56 % 

GLOBAL HEALTPARTNERS -12,80 % 8,70 % 0,87 % 

PHONERA -10,18 % 8,50 % 0,85 % 

ACAP INVEST -8,78 % -1,77 % -0,18 % 

Summa 4,49 % 

 

 

 

Hundportfölj 2011 

Bolag Utveckling YTD 21 December Avkastning Hundportfölj 

HQ -96,64 % -15,08 % -1,15 % 

ENIRO -92,35 % 7,78 % 0,78 % 

KARO BIO -54,15 % -15,24 % -1,52% 

TRANSCOM WWD.SDB. B  -45,90 % 13,74 % 1,37 % 

TRANSCOM WWD.SDB. A -45,27 % 20,54 % 2,05 % 

HEMTEX -45,08 % -15,46 % -1,55 % 

AEROCRINE B -42,97 % 11,65 % 1,17 % 

PA RESOURCES B -38,39 % -31,29 % -3,13 % 

ROTTNEROS -36,23 % 17,05 % 1,70 % 

ITAB SHOP CPNCEPT B -29,20 % 2,08 % 0,21 % 

Summa -0,42 % 
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