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Abstrakt 

Till skillnad från annan forskning kring Black Swans, beta och avkastning, har vi i 

denna studie valt att identifiera Black Swans med hjälp av tre olika definitioner. När 

index fluktuerar med mer än 2.75, 3.0 eller 3.25 standardavvikelser från medelvärdet 

infaller en Black Swan. Trots olika definitioner på Black Swans har vi kunnat påvisa 

resultat som genererar en överavkastning för en aktieportfölj på Svenska börsen 

(OMXS30–index).  
 

Nyckelord: Beta, Black Swan, Aktier, Mean reversion, Portföljvalsstrategi, CAPM. 

 

Abstract 

Unlike other research on Black Swans, beta and returns, we have in this study chosen 

to identify Black Swans with three different definitions. When index fluctuates with 

more than 2.75, 3.0 or 3.25 standard deviations from mean, a Black Swan occur. 

Despite different definitions on Black Swans, we have been able to generate excess 

return for a stock portfolio on the Swedish stock exchange (OMXS30–index). 

 

Key words: Beta, Black Swan, Stocks, Mean reversion, Portfolio strategy, CAPM 
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I. Introduktion 

 

å finansiella marknader inträffar emellanåt extrema upp– eller 

nedgångar, dessa kallas för Black Swans. Det är sällsynta fenomen som 

har en betydande effekt och inte går att förutsäga, och kallas inom 

statistiken för outliers (uteliggare). Detta eftersom de inträffar med 

mycket liten sannolikhet, och avviker stort från medelvärdet.  
En Black Swan är en händelse med tre egenskaper: i) den är en avvikare som 

ligger utanför området för regelbundna förväntningar, eftersom ingenting i det 

förflutna kan med övertygelse förutspå dess förekomst, ii) den har en betydelsefull 

effekt och iii) trots att det är en outlier kan rimliga förklaringar till dess uppkomst 

förklaras i efterhand, vilket ger intrycket att den kan vara förklarligt och förutsägbar, 

Taleb (2010). 

        Genom att använda en Black Swan som startpunkt, och utnyttja de extremvärden 

som uppstår, kan man skapa en portföljvalsstrategi som genererar överavkastning. 

När en negativ Black Swan infaller på marknaden kommer värdet på en portfölj 

innehållande tillgångar med relativt högt (lågt) betavärde, att falla mer (mindre) än en 

portfölj bestående av tillgångar med relativt lågt (högt) betavärde. Värdet tenderar då, 

enligt teorin om mean reversion, att återgå till dess långfristiga medelvärde. En 

överavkastning kan således genereras genom att använda Black Swans och portföljer 

som är konstruerade utifrån tillgångarnas betavärde. Dessa portföljers avkastning 

kommer då att överträffa den passiva strategin, Vargas och Estrada (2010).  

En investerare kan matcha marknadens fluktuationer (uppgångar– och nedgångar) 

genom att använda tillgångens betavärde, samt mean reversion som verktyg. När 

marknaden förväntas stiga, efter att en negativ Black Swan inträffar, ska en 

investerare välja tillgångar med ett relativt högt betavärde i sin portfölj. Detta för att 

maximera avkastningen för portföljen. När istället en positiv Black Swan infaller, 

fylls portföljen med tillgångar som har ett relativt lågt betavärde, detta för att 

minimera den förlusten när marknaden förväntas falla.   

I denna studie har en undersökning genomförts för att se om det finns en 

korrelation mellan beta och avkastning för aktier som är listade på OMXS30. Studien 
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undersöker även om det går att generera överavkastning genom att investera i 

portföljer som innehåller aktier noterade på OMXS30. Investering sker utifrån 

tillgångarnas betavärde dagen efter att en Black Swan inträffar.  

De frågor som besvaras i samband med denna studie är följande: i) är beta ett 

bra mått på risk för aktier på OMXS30? ii) är beta ett bra verktyg för en 

portföljvalstrategi som innehåller aktier från OMXS30? iii) kan man uppnå en 

överavkastning med hjälp en aktiv portföljvalsstrategi? och slutligen iv) beroende på 

hur man definierar en Black Swan – kan samma resultat uppnås som i tidigare 

studier? 

 

Syfte 

 
Syftet är att undersöka om beta är ett användbart verktyg i en portföljvalsstrategi 

med ändamålet att uppnå överavkastning med hjälp av aktier som är listade på 

OMXS30. Genom att använda Black Swans och antagandet om mean reversion på 

marknaden, kommer vi att använda det som strategi och skapa aktieportföljer utifrån 

tillgångarnas betavärden. Vi har valt att undersöka aktier listade på OMXS30 

eftersom mycket data finns tillgängligt, samt att marknaden är likvid. Målet är att 

undersöka om det går att generera liknande resultat som bland andra Vargas et al. 

(2010) och Trolle och Mjörnheim (2011) har uppnått, med hjälp av aktier listade på 

OMXS30, istället för amerikanska börshandlade fonder listade på S&P 500. 

 

Tidigare forskning inom området 

 
På grund av sin höga avvikelse från medelvärdet i fördelningen, skapar Black 

Swans oväntade fluktuationer av marknadsvärdet i investerares portföljer. Ett fåtal 

börsdagar har en stor effekt på den långsiktiga avkastningen, Estrada (2009b). Ett 

exempel på detta kommer från Bogle (2008) studie jämför författaren hur värdet på 

S&P 500–index påverkas av Black Swans. I juni 2008 var värde på S&P 500 index 

$1470, vilket är en markant skillnad från år 1950 då den låg på $17. Om man drar av 

den avkastning som uppnåtts på bara de 40 bästa dagarna utav totalt 14 588 dagar, 
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hade nivån på S&P 500 legat på $288 år 2008, istället för $1470. Om man istället 

eliminerar de 40 värsta dagarna hade nivån på S&P 500 legat på $11550. Att så 

mycket kan hända på så få dagar som är oförutsägbara, gör en upplyst om riskerna 

med att hoppa in–och ut ur marknaden, samt värdet av att investera passivt.  

I studien ”Betaexponering och Black Swans – En Eventstudie av Hög– 

Respektive Lågbeta Exchange Traded Funds” undersöker Trolle et al. (2011) om det 

finns ett signifikant samband mellan beta och avkastning för amerikanska 

börshandlade fonder listade på S&P 500, samt om beta är ett tillförlitligt mått på risk. 

Författarna undersöker även om det går att generera en överavkastning genom en 

aktiv placeringsstrategi där investeringen baseras på betavärdet av börshandlade 

fonder efter en extrem upp– eller nedgång när en Black Swan inträffar. Först 

identifieras antalet Black Swans som har inträffat under deras undersökningsperiod på 

20 år. Därefter klassificeras alla Black Swans som positiva eller negativa och sedan 

appliceras placeringsstrategin, med utgångspunkten att teorin om mean reversion och 

CAPM håller. Resultatet i studien påvisar ett samband mellan beta och avkastning. 

Placeringsstrategi som används genererar en överavkastning för den aktiva portföljen.  

Pettengill, Sundaram och Mathur (1995) har i en studie påvisat att det finns en 

systematisk relation mellan beta och avkastning. Deras resultat fastställer att det finns 

en korrelation mellan beta och avkastningar. 

Både Trolle et al. (2011) och Vargas et al. (2010) har gjort en studie på hur bra 

beta är som mått på risk för börshandlade fonder (ETFs). Deras resultat fastslår att 

man kan använda beta som mått på risk vid investering av diversifierade portföljer 

som innehåller börshandlade fonder. Överavkastning genereras genom att använda en 

aktiv portföljvalsstrategi och resultatet som presenteras i deras studier påvisar att 

avkastningen för undersökningsperioden är avsevärt högre i den aktiva portföljen, i 

jämförelse med en passiv portfölj som följer index. Den genererade avkastningen är 

så pass hög att kostnader som medföljer för den aktiva portföljen är försumbara. 

Vidare påvisar studierna att beta är ett bra verktyg att använda för att minimera 

förlusten (maximera avkastningen) för den aktiva portföljen mot en förväntad 

nedgång (uppgång). Genom en aktiv portföljvalsstrategi kan således en högre 

avkastning uppnås. 

Trolle et al. (2011) konstaterar att börshandlade fonder är en diversifierad 
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tillgång, till skillnad från enskilda aktier, och därför kan sambandet mellan beta och 

avkastning skilja sig mellan de två tillgångarna. För börshandlade fonder tillkommer 

det normalt en courtageavgift, samt förvaltningskostnader. För enskilda aktier 

tillkommer det sällan förvaltningskostnader, men alltid en courtageavgift. Därför 

finns det potential att aktier kan generera en högre avkastning relativt börshandlade 

fonder – förutsatt att beta fungerar som mått på risk och är en användbart vid 

portföljval. 

I Estrada (2009a) studie ”Black Swans Market Timing and the Dow” använder 

författaren en databas med 15 utvecklade ekonomier som i sin tur genererar 160 000 

stycken dagliga avkastningar. Resultatet pekar på att om man i genomsnitt, på alla 

undersökta marknader, undviker de tio bästa börsdagarna (som representerar mindre 

än 0.1% av alla dagar i den genomsnittliga marknaden) tappar portföljerna i 

genomsnitt 50.8% av marknadsvärdet. Om man istället undviker de tio sämsta 

dagarna hade portföljerna i genomsnitt genererat 150.4% högre avkastning. Bägge 

resultaten jämförs med en passiv investering på respektive lands börsindex. Analysen 

indikerar att en investerare kan generera en överavkastning genom att tidsmässigt 

lyckas matcha marknadens extrema upp– och nedgångar, något som dock är oerhört 

osannolikt, Estrada (2009a). Således kan en obetydlig andel av dagar en stor påverkan 

på om investeraren får en omfattande uppgång eller nedgång av förmögenhet. 

Estrada har i sina studier om Black Swans (”Black swans, market timing and the 

Dow” (2009a), ”Black Swans in Emerging Markets” (2009b) och “Black Swans and 

Market Timing: How Not To Generate Alpha” (2008)) undersökt om det går att 

generera överavkastning genom att använda sig av teorin om mean reversion och beta 

som mått för risk. I studien ”Black swans, market timing and the Dow” (2009a) har 

Estrada påvisat hur ett fåtal dagar över en undersökningsperiod mellan år 1900–2006 

kan påverka värdet på en portfölj som följer index. Även Vargas et al. (2010) har i sin 

studie “Black Swans, Beta, Risk, and Return” erhållit ett resultat som konstaterar att 

beta är ett bra mått på risk, samt att det är ett värdefullt verktyg vid portföljval. 

Genom att använda en relativt stor databas (47 länder, 57 industrier och fyra 

decennium) och börshandlade fonder, har studien framlagt bevis för att en aktiv 

portföljvalsstrategi med investeringar vid Black Swans slår en passiv portfölj som 

följer index. 
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Huvudresultat 
 

I studien finner vi att det finns ett samband mellan beta och avkastning för aktier 

listade på OMXS30 – om man definierar en Black Swan med en dagsavkastning som 

skiljer sig med 2.75 standardavvikelser från medelavkastningen, 3.0 

standardavvikelser eller 3.25 standardavvikelser.  

I undersökningen om beta är ett bra verktyg vid portföljval påvisar slutresultatet 

att man kan uppnå en överkastning genom att investera i högbetaportföljer 

(lågbetaportföljer) vid en förväntad uppgång (nedgång). Vår studie genererar således 

liknande resultat som Estrada (2008, 2009a, 2009b), Vargas et al. (2010) och Trolle et 

al. (2011) har uppnått i deras forskning. Vi kan därför konstatera att portföljer som 

innehåller aktier kan uppnå överavkastning genom att använda en aktiv 

portföljvalsstrategi med hjälp av Black Swans och förekomsten av mean reversion, 

detta trots den relativt låga graden av diversifiering. 
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II. Teori 
 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) beskriver vad den förväntade avkastning 

hos en tillgång bör vara, givet ett antal variabler: den riskfria räntan (𝑟!), tillgångens 

betavärde (𝛽!) och marknadsportföljens förväntade avkastning Ε(𝑟!). Ett av 

grundantagandena om CAPM antar att marknadsportföljen är optimal att hålla, givet 

att alla investerare uppfyller följande preferenser: i) att investerare vill minimera 

variansen (fördelningen av avkastningarna) av portföljen, ii) att investerare vill 

maximera sin förväntade avkastning givet riskexponeringen, iii) att samtliga 

investerare har samma placeringshorisont och iv) att det finns en möjlighet att låna 

och låna ut till en bestämd riskfri ränta, Fama och French (2004).  

Att inneha en finansiell tillgång involverar risk och denna kan definieras som 

volatiliteten i framtida förväntade avkastning, Bodie, Kane och Marcus (2011). Vid 

en investering av en icke–riskfri tillgång, exempelvis en aktie, kräver investerare ett 

riskpremium – vilket definieras som differensen mellan marknadens förväntade 

avkastning och den riskfria räntan. Beroende på graden av risk, varierar investerares 

individuella riskpremie, Bodie et al. (2011). Vid en investering av en finansiell 

tillgång är investeraren exponerad för två typer av risk: i) den systematiska risken och 

ii) den icke–systematiska risken. Den systematiska risken definieras som 

marknadsrisken, medan den icke–systematiska risken kan förklaras som en 

företagsspecifik risk. Det som skiljer dem åt är att man enligt teorin om CAPM kan 

diversifiera bort den icke–systematiska risken genom att inneha en väldiversifierad 

portfölj, medan den systematiska risken inte går att diversifiera bort.  

CAPM beskriver den förväntade avkastningen för en enskild tillgång (Ε 𝑟! ) och 

beräknas med hjälp av följande formel där 

 

Ε 𝑟! =   𝑟! +   𝛽! Ε 𝑟! −   𝑟!                  (2.1) 

 

𝑟! representerar den riskfria räntan, 𝛽! står för den enskilda tillgångens betavärde och 

Ε 𝑟!  representerar marknadens förväntade avkastning. Både den riskfria räntan (𝑟!) 

och riskpremien är givna, därför kan den förväntade avkastningen Ε 𝑟!  anpassas 
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genom att en investerare väljer en tillgång utifrån dess betavärde. Om teorin kring 

CAPM stämmer i verkligheten finns det ett samband mellan förväntad avkastning och 

beta. 

Betavärdet för en enskild tillgång (𝛽!) är det mått som mäter marknadsrisken 

enligt CAPM och beräknas enligt följande formel. 

 

𝛽! =
!"#(!!,!!)   

!"#(!!)
                   (2.2) 

 
𝐶𝑜𝑣 representerar kovariansen för tillgång 𝑟! (dagsavkastningen för en enskild 

aktie) och 𝑟! (dagsavkastningen för marknaden), samt 𝑣𝑎𝑟  (𝑟!) som står för 

marknadens varians. 

 

Black Swans 
 

Mellan 26 maj 1896 – 16 oktober 1987 hade Dow Jones Industrial Average–

index (DJIA) två gånger fallit med mer än tio procent på en dag. Bägge gångerna 

inträffade händelserna under dagarna vid börskraschen 1929. Ingenting under 

indexets 90–plus åriga historia hade kunnat förutspå att Dow Jones–index skulle 

sjunka med 22.6% på en börsdag, som den gjorde 19 oktober 1987. Dessa händelser 

hade en massiv påverkan för investerare och dagsavkastningarna för dessa dagar 

definieras som Black Swans, Estrada (2009b). Att förutspå en Black Swan är nästintill 

omöjligt, men de är intressanta att studera och investerare kan tjäna mycket på att 

använda Black Swans som startpunkt istället för att se dem som undantag, Taleb 

(2010) 

Eftersom det inte finns en tydlig definition på vad en Black Swan är, i termer av 

dagsavkastningens avvikelse från index, identifieras Black Swans med hjälp av tre 

olika värden på standardavvikelse från medelvärdet: den första definitionen på en 

Black Swan inträffar när dagsavkastningen på OMXS30–index avviker med mer än 

2.75 standardavvikelser från medelvärdet. Den andra definitionen är när 

dagsavkastningen avviker med mer än 3.0 standardavvikelser från medelvärdet, och 
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den sista definitionen är när dagsavkastningen avviker med mer än 3.25 

standardavvikelser från medelvärdet. 

 

Aktier 
 

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Innehav av en aktie ger bland annat rätt 

till utdelningar, rösträtt vid bolagstämman samt del i tillgångarna om bolaget 

likvideras. Börskursen av en marknadsnoterad aktie visar det aktuella 

marknadsvärdet, Carlsson och Sundin (2007). 

Vid köp– och sälj av aktier tar mäklaren eller banken, som fungerar som en 

intermediär, en avgift (courtage) av transaktionen. Till skillnad från bland annat 

börshandlade fonder, finns det normalt inte en förvaltningsavgift för aktier. Även 

risken är normalt högre för en aktie (standardavvikelsen och betavärdet) relativt 

tillgångar som följer index, däribland börshandlade fonder. Det innebär att 

möjligheten att skapa en överavkastning med hjälp av en aktiv portföljvalsstrategi 

potentiellt kan vara högre, om man kan utnyttja den förväntade avkastningen med 

hänsyn till risken när Black Swans inträffar.   

 

Mean reversion 
 

Många teorier om prisernas fluktuation på marknaden modelleras med hjälp av 

en kontinuerlig stokastisk tidsprocess. priser och avkastningar antas följa en 

Geometrisk Brownsk rörelse (GBM) – en slumpmässig vandring av tillgångars priser. 

Empirisk forskning har dock bevisat att GBM inte håller i jämviktsprismodeller, då 

priser istället tenderar att stiga (falla) när marknaden har fallit, samt falla (stiga) när 

marknaden har stigit. På lång sikt tenderar priser och avkastningar att röra sig mot ett 

historiskt eller långsiktigt medelvärde och mean reversion (medelvärdesåtergång) är 

ett namn för detta, Metcalf och Hassett (1995).  

Serletis och Rosenberg (2009) finner i deras studie ”Mean reversion in the US 

stock market” att den amerikanska aktiemarknadens avkastningar visar på anti–

persistens, det vill säga att det existerar en negativ autokorrelation – en mean 

reversion. Om tillgångars priser och avkastningar går upp under en period, förväntas 
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de att gå ner i nästa. Autokorrelation definieras som “likheten mellan observationer 

som funktion av tiden mellan dem, det vill säga korrelation mellan värden vid olika 

tidpunkter”, Trolle et al. (2011). Negativ autokorrelation innebär att observationer har 

ett negativt samband vilket leder till att värdet på observationerna dras mot varandra 

Westerlund (2005). 

Även Theriou, Aggelidis, Maditinos och Ševic (2010) studie framlägger bevis 

för ett resultat som stödjer förekomsten av CAPM och mean reversion, samt att det 

existerar en trade–off mellan risk och realiserad avkastning på den Grekiska börsen. 

På den svenska börsmarknaden har Graflund (2000) funnit bevis för 

förekomsten av mean reversion. Han påpekar att även tidigare studier har funnit 

support för teorin, men att graden av mean reversion växer när tiden för 

investeringshorisonten ökar. 

Om teorin om mean reversion existerar på börsen, innebär det att man kan 

förutse hur marknaden kommer att fluktuera i framtiden. Genom att endast investera i 

aktier när marknaden utsätts för en extrem uppgång (positiv Black Swan) eller extrem 

nedgång (negativ Black Swan) kan det vara en användbar investeringsstrategi som 

genererar överavkastning.  

För denna studie genomförs inte en undersökning om marknaden är negativt 

autokorrelerad (förekomsten av mean reversion). För forskning kring ämnet hänvisar 

vi till studier genomförda av Fama och French (1988a), Poterba och Summers (1988), 

Metcalf et al. (1995), Graflund (2000) och Nikolaos et al. (2010). Deras forskning har 

funnit negativ autokorrelation i tillgångars avkastningar, vilket indikerar på 

förekomsten av mean reversion av aktiepriser, när dessa har studerats över en längre 

tidsperiod.  
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III. Data och metod 
 

I denna studie genomförs en undersökning om beta är ett bra mått på risk, samt 

om beta är ett bra verktyg vid portföljval innehållande aktier från OMXS30. Data för 

alla bolag som är listade på detta index i mars 2012 undersöks. Tidigare forskning har 

presenterat resultat där beta är ett bra mått på risk, samt ett bra verktyg vid portföljval 

på börshandlade fonder Trolle et al. (2011), Vargas et al. (2010) och på olika 

indexfonder, Estrada (2009a). Möjligheten om det går att uppnå liknande resultat likt 

tidigare forskning undersöks för denna studie, dock med en annan typ av finansiell 

tillgång – aktier. Avgränsningen till aktier för bolag listade på OMXS30 beror på: i) 

OMXS30 är Stockholmbörsens ledande aktieindex och består av de 30 mest omsatta 

svenska börsnoterade aktierna inom alla industrier samt, ii) det begränsade antalet 

beståndsdelar garanterar att alla aktier i indexet har utmärkt likviditet. 1 

Det finns även en stor mängd tillgänglig data för denna studie som har hämtats 

från Datastream. Dagsbaserad data används, då detta genererar fler observationer än 

veckobaserad/månadsbaserad data. Avgränsningen till dagsdata beror också på att 

undersökningsperioden (januari 2000 – mars 2012) är relativt kort. Totalt observeras 

3080 stycken dagsavkastningar under denna period. 

De bolagsaktier som används i denna studie presenteras i appendix 1.  Det kan 

även tilläggas att aktiepriserna observeras på Stockholmbörsens dagliga 

stängningskurs. Fyra bolag som ingår i OMXS30 i mars 2012 har inte varit noterade 

på Stockholmsbörsen för hela studiens undersökningsperiod (januari 2000 – mars 

2012). Dessa är Alfa Laval, Lundin Petrolium, Nokia och TeliaSonera. Data för dessa 

fyra bolag kommer dock att inkluderas i studien, när det väl finns tillgängligt. Med 

andra ord används data för respektive bolag dagen då de listas på Stockholmsbörsen. 

Antal aktier i portföljerna varierar därför genom hela undersökningsperioden. I juni 

2000 introducerades TeliaSonera–aktien på OMXS30 och i september 2001 

respektive maj 2002 introducerades Lundin Petrolium och Alfa Laval. Nokia–aktien 

introducerades i juni 2007 och var då därmed det sista bolaget som noterades för de 

bolag som inkluderades på OMXS30 mars 2012. Vid konstruktion av portföljer 

kommer därför det totala antalet tillgångar i portföljerna inte alltid vara 30 stycken, 

förrän juni 2007. Antalet observerade börsdagar för Nokia är i denna studie 1217 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  indexes.nasdaqomx.com (2012-05-23)	  
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stycken, vilket ger ett minimum gemensamt antal på 1217 stycken dagsavkastningar 

för de 30 bolag på OMXS30 som undersöks. Samtliga aktier delas in i tre likviktade 

portföljer.   

Anledningen till att de aktier som är inkluderade i denna studie inte bytts ut när 

OMXS30 revideras, är för att det inte är relevant för studien, då fokus ligger på 

huruvida en överavkastning kan uppnås med hjälp av beta och mean reversion. Fokus 

ligger därmed inte på vilka aktier som ingår i portföljen. Om man skulle byta ut aktier 

för respektive portfölj när OMXS30 revideras kommer komplexiteten för studien att 

öka med liten eller ingen påverkan på resultatet.  

Antal dagar då respektive passiva och aktiva portföljer kommer att ha ett 

marknadsvärde varierar, beroende på hur en Black Swans definieras. Dagen för de 

första investeringarna, både för den passiva och aktiva portföljen, kommer således att 

variera. Den första investeringen när en Black Swan definieras som 2.75 

standardavvikelser från medelvärdet sker den 6 april 2000, detta är dagen då den 

första Black Swanen inträffar. Ju högre standardavvikelse från medelvärdet, desto 

mer extrema förväntas dagsavkastningarna för en Black Swan vara, och därför 

observeras färre Black Swans. Vid 3.0, respektive 3.25 standardavvikelser från 

medelvärdet, inträffar den första Black Swanen 21 juli 2000, samt 4 januari 2001. Det 

innebär med andra ord att de passiva– och aktiva portföljerna för 2.75, 3.0 och 3.25 

standardavvikelser har 3013, 2943 respektive 2827 antal dagar då de har ett 

marknadsvärde. Den passiva– och aktiva portföljen för respektive definition på en 

Black Swan har således lika många undersökningsdagar. Även om 

undersökningsperioden sträcker sig från januari 2000 – mars 2012, varierar antalet 

dagar för hur länge portföljerna är aktiva på marknaden, för respektive definition på 

en Black Swan. 

 

Definition och förekomsten av Black Swans i studien 
 

Estrada (2008), definierar en Black Swan där dagsavkastningen skiljer med mer 

än tre standardavvikelser från medelavkastningen på index. Statistiskt sätt innebär det 

att Black Swans befinner sig i svansarna på fördelningen av avkastningarna. Som 

tidigare har beskrivits i teoriavsnittet, kommer en Black Swan i denna studie att 
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definieras med tre olika standardavvikelser för dagsavkastningen från medelvärdet. 

Om OMXS30–index antas vara normalfördelat kommer de Black Swans som 

observeras att ligga utanför ett konfidensintervall på 99.4%, 99.73% samt 99.88% för 

respektive standardavvikelse på 2.75, 3.0 och 3.25.  

Undersökningsperioden genererar totalt 3080 dagsavkastningar, dock börjar 

investeringen för den passiva– och aktiva portföljen när den första Black Swanen 

infaller. Antalet dagsavkastningar som noteras för Black Swans som inträffar då dessa 

definieras som 2.75 standardavvikelser från medelvärdet, är 3013 stycken. För 3.0 

standardavvikelser noteras 2943 dagsavkastningar, och för 3.25 standardavvikelser 

finns det totalt 2827 dagsavkastningar.  

Det genomsnittliga medelvärdet för samtliga dagsavkastningar som undersöks 

från januari 2000 – mars 2012 ligger på 0.011% och har en standardavvikelse på 

1.679%. Dessa värden ligger sedan till grund för beräkningar utav konfidensintervall 

för respektive standardavvikelse (definition på Black Swans).  

Tabellerna (3.1 – 3.3) illustrerar konfidensintervallen för respektive definition på 

Black Swans. För att beräkna konfidensintervallen använder man medelavkastningen 

(m) minus respektive standardavvikelse (2.75, 3.0, 3.25) och sedan multiplicerat med 

standardavvikelsen (𝜎).  

 

Konfidensintervall på 99.4% nivå 

 

 

 (3.1) 

Konfidensintervall på 99.73% nivå 
 

  

 (3.2) 

 Konfidensintervall på 99.88% nivå 

 

 

(3.3) 

 (m) representerar medelvärdet och (𝜎) är standardavvikelsen. 

m–2.75*𝝈 m+2.75*𝝈 

–4.607% 4.628% 

 m–3.0*𝝈 m+3.0*𝝈 

–5.027% 5.048% 

m–3.25*𝝈 m+3.25*𝝈 

–5.447% 5.468% 
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Genomsnittsavkastning och risk 

 

För att få ett jämförbart resultat mellan den aktiva– och den passiva portföljen 

behövs ett värde på genomsnittsavkastningen för respektive portföljer. Aritmetisk 

genomsnittsavkastning (AM) används för detta och beräknas så att 

 

Ê 𝑟 = !
!
   𝑟(𝑠)!

!!!                    (3.4) 

 
Ê 𝑟   representerar den skattade avkastningen, 𝑟(𝑠) är en specifik tillgångs avkastning. 

Genom att summera de observerade tillgångarnas historiska avkastning och sedan 

multiplicera med !
!
 där 𝑛 representerar det totala antalet tillgångar, får man ett 

aritmetiskt genomsnitt på avkastningarna. 

Även årsavkastningen (AR) beräknas för respektive portfölj. För att få ut detta 

värdet AR används 

AR =    !!
!!

!
! − 1                 (3.5) 

 

𝑃! som representerar marknadsvärdet vid slutet av perioden, 𝑃! är marknadsvärdet 

vid periodens början och 𝑇 är antalet år som perioden omfattar.2 

Ett mått som är signifikant för riskmätning på finansiella tillgångar är variansen. 

Denna anger för investeraren med hur många avvikelser tillgången kan förväntas 

differera från den förväntade avkastningen. Variansen (avvikelser från medelvärdet) 

estimeras genom att beräkna den genomsnittliga avvikelsen från den estimerade 

förväntade avkastningen, det aritmetiska genomsnittet, 𝑟. 

Eftersom historisk data används i denna studie med 𝑛–antal observationer, 

estimeras variansen (𝜎!) 

 

Varians  (𝜎!) = !
!
      𝑟 𝑠 −   𝑟 !!

!!!                  (3.6) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  (Wolfram MathWorld 2011)	  
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enligt ekvation (3.6) där 𝑛 representerar antalet observationer, 𝑟 𝑠   är en 

dagsavkastning i en portfölj i dagen 𝑠 och 𝑟 är genomsnittsavkastningen. 

Variansestimatet från ekvationen är skattningen av variansen när den inte är 

väntevärdesriktig, Bodie et al. (2011). Det innebär att det förväntade värdet inte är 

lika med den parametern (dagsavkastningen i en portfölj) som skattas. Anledningen är 

att avvikelser från det aritmetiska genomsnittsurvalet, 𝑟, har används istället för det 

okända. Det skattade förväntade värdet, Ε(𝑟), används på grund av estimeringsfel. 

Detta fel kan dock elimineras om man multiplicera det aritmetiska genomsnittet av 

den kvadratiska avvikelsen med faktorn !
!!!

  . Formeln för den korrigering av 

estimeringsfel genererar följande ekvation för både varians och standardavvikelse.  

 

Varians  (𝜎!) = !
!!!

  ×   !
!
   𝑟 𝑠 −   𝑟 !!

!!! =    !
!!!

𝑟 𝑠 −   𝑟 !!
!!!  

                               (3.7) 

 

Standardavvikelse   𝜎 =    𝜎! = !
!!!

𝑟 𝑠 −   𝑟 !!
!!!   

  (3.8) 
Skevhet 

 

Att anta att det förekommer en normalfördelning för överavkastningar 

simplifierar valet av portföljer. Normalfördelning försäkrar att standardavvikelsen är 

ett komplett mått på risk, dock anser många att avvikelser från normalfördelning vid 

tillgångarnas avkastningar är för betydelsefull att ignorera. Avvikelser från 

normalfördelning kan urskiljas genom att uträkna de högre utfallen av avkastningens 

fördelning, Bodie et al. (2011) 

För att mäta asymmetrin och illustrativt förklara hur observationer är statistiskt 

fördelat, används måttenheten skevhet. Vid beräkning av skevhet observeras 

avvikelser från medelvärdet i kubik 𝑅 −   𝑅 !, det så kallade tredje momentet, i 

förhållande till standardavvikelsen i kubik 𝜎!   för att mäta om det uppstår någon 

asymmetri eller skevhet i fördelningen. Om fördelningen är skev åt höger kommer de 

extrema positiva värdena att dominera det tredje momentet, vilket resulterar i en 
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positiv skevhet. Om fördelningen är skev åt vänster kommer istället de extrema 

negativa värdena i kubik att dominera. När fördelningen når en positiv skevhet är 

värdet på skevheten större än 0, och standardavvikelsen överestimerar då risken, 

eftersom de extrema positiva avvikelserna divergerar från medelvärdet. När 

fördelningen istället har en negativ skevhet kommer standardavvikelsen att 

underestimera risken, Bodie et al. (2011). Följande ekvation beräknar skevhet, där 

 

Skevhet = !
!
   !!!  ! !

!!
!
!!!            (3.9) 

 
r! representerar genomsnittsavkastningen för varje enskild tillgång,  r representerar 

genomsnittsavkastningen i en portfölj, och σ är standardavvikelsen portföljen. 

 

Kurtosis 
 

Bodie et al. (2011) beskriver att en annan potentiellt viktig avvikelse från 

normalfördelningen relateras till sannolikheten av extrema värden på endera sidorna 

av medelvärdet. Illustrativt innebär det att svansarna på fördelningen är relativt fetare 

– det finns en större sannolikhet att fördelningen av observationerna hamnar i 

svansarna än vad som antas vid en normalfördelning. Således finns det då färre 

observationer kring medelvärdet på grund av en större toppighet på 

fördelningskurvan. Standardavvikelsen kommer då underestimera sannolikheten av 

extrema utfall – för stora förluster, så väl som stora avkastningar.  

Kurtosis är ett mått för att mäta granden av tjockheten på svansarna. Avvikelser 

från medel upphöjt till fyra används och standardiseras genom att dela det med 

standardavvikelsen upphöjt till fyra. Därefter subtraheras tre från kvoten eftersom det 

förväntade kurtosis för en normalfördelning hade blivit just tre. Kurtosis för en 

normalfördelning är definierad som noll och när denna är på en nivå som är högre än 

noll är det ett tecken på svansarna är relativt fetare än vid en normalfördelning. En 

högre frekvens av negativa avkastningar kan resultera från en negativ skevhet 

och/eller kurtosis.  
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Kurtosis = !
!
   !!!  ! !

!!
  − 3!

!!!         (3.10) 

 
𝑟! representerar genomsnittsavkastningen för varje enskild tillgång,  𝑟 

representerar genomsnittsavkastningen i en portfölj, och 𝜎 är standardavvikelsen 

portföljen.  

 

Test av normalitet 
 

För att testa om dagsavkastningarna är normalfördelade används det så kallade 

Jarque–Bera–testet (JB). Detta test kontrollerar om skevheten och toppigheten av 

sannolikhetsfördelning liknar de för normalfördelningen. Statistikan (tal inom 

statistiken som beskriver urvalet och detta värde är känt när urvalet analyseras) som 

används, kallas JB. 

 

JB =    !
!
   𝑆! + !!! !

!
           (3.11) 

 
 𝑆 är ett mått på skevheten, som mäter hur symmetrisk fördelningen för 

dagsavkastningarna är kring medelvärdet. Normalfördelningen är perfekt symmetrisk, 

och detta innebär då att 𝑆 är lika med 0 under nollhypotesen att dagsavkastningarna är 

normalfördelade. 𝑘 är ett mått på toppigheten (kurtosis) av dagsavkastningarnas 

sannolikhetsfördelning och 𝑘=3 gäller för en normalfördelning. Hypoteserna man 

antar i testet är 𝐻!  är dagsavkastningarna normalfördelade och för 𝐻!  är 

dagsavkastningarna inte normalfördelade, Westerlund (2005).  

 

Beräkning av betavärde och risk 
 

Vid bedömning beta kan utnyttjas vid investering av aktier, behövs ett sätt för att 

få veta om beta är ett bra mått på risk. Konstruktion av portföljer med olika 

medelvärde på beta kan generera utfall som ger grund för en analys som är läsbart. 

Om portföljer med ett relativt högt medelvärde på beta stiger (faller) mer än portföljer 
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med ett relativt lågt medelvärde på beta, när marknaden utsätts för positiva (negativa) 

Black Swans, kan en dra slutsatsen om det råder ett samband mellan beta, risk och 

avkastningar. 

När en Black Swan inträffar behövs ett estimat på beta för samtliga aktier i 

respektive portfölj. En estimeringsperiod på 60 dagar exklusive dagen då en Black 

Swan inträffar används. Respektive portföljer (hög– och lågbeta) undersöks för att se 

hur de påverkas av en extrem fluktuation på marknaden – det vill säga när en Black 

Swan inträffar. Detta är anledningen till att dagsavkastningen för samma dag som när 

en Black Swan inträffar inte inkluderas i estimeringsperioden. 

Tillgångar delas in i tre likviktade portföljer utifrån det estimerade betavärdet för 

respektive aktie. Portfölj ett (P1) kommer att innehålla en tredjedel av aktierna på 

OMXS30 som har det lägsta genomsnittliga betavärdet, medan portfölj tre (P3) 

kommer att innehålla en tredjedel av alla aktier på OMXS30 med det högsta 

genomsnittliga betavärdet. Således kommer portfölj två (P2) att innehålla den 

resterande delen av aktier som har ett genomsnittligt betavärde som ligger mellan P1 

och P3. Vilka aktier som ingår i respektive portfölj kommer att ändras med tiden 

utifrån deras betavärden. De portföljer med högst och lägst genomsnittligt betavärden, 

portfölj P1 och P3, kommer alltid innehålla lika många aktier, medan antalet aktier för 

portfölj P2 kan komma att variera. Detta med anledning till att det fram till juni 2007 

inte fanns 30 aktier som kunde fördelas lika i respektive portfölj (då det fanns fyra 

bolag på OMXS30 mars 2012 som inte var registrerade på detta index vid 

undersökningsperiodens början januari 2000). På grund av detta placeras lika många 

tillgångar i portfölj P1 och P3 i studien, eftersom det är nödvändigt att ha samma antal 

aktier i dessa portföljer för resultatet längre fram i studien.  

När en Black Swan inträffar kommer den genomsnittliga avkastningen för 

samtliga portföljer i studien att beräknas och på så sätt genereras totalt nio olika 

värden på genomsnittlig avkastning för respektive portfölj (tre för respektive 

definition på en Black Swan). Detta görs för alla positiva samt negativa Black Swans 

som identifieras i studien. För att avgöra om högbetaportföljerna (P3) stiger (faller) i 

genomsnitt mer än lågbetaportföljerna (P1) då positiva (negativa) Black Swans 

inträffar, behövs värden för den genomsnittliga avkastningen för samtliga portföljer. 
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Beta som verktyg vid portföljval 
 

Vid undersökningen om beta fungerar som verktyg vid portföljval görs en 

jämförelse mellan portföljerna som följer OMXS30–index, och dessa benämns som 

”passiva portföljer” och ”aktiva portföljer”. De passiva portföljerna innehåller ett 

aktieindex som följer OMXS30 och för dessa portföljer görs inga förändringar efter 

att den första investeringen genomförs för respektive portfölj. För de aktiva 

portföljerna används en portföljvalsstrategi där en investering sker i aktier listade på 

OMXS30 dagen efter en Black Swan inträffar. Varje investering sker efter att 

samtliga tillgångars betavärden har estimeras. För att avgöra om beta är ett bra 

verktyg vid portföljval analyseras resultaten, där de aktiva portföljerna jämförs med 

de passiva portföljerna i termer av avkastning och risk. 

Avkastning för investeringarna kommer att beräknas olika för de aktiva– och 

passiva portföljer. För de passiva portföljerna sker endast en investering, då den första 

Black Swanen inträffar. En investering sker då i ett aktieindex som följer OMXS30. 

Därefter sker inga nya investeringar för denna portfölj. För aktiva portföljer revideras 

dessa efter varje Black Swan som inträffar. Samtliga aktierna sorteras i olika hög– 

och lågbetaportföljer. Portföljvalsstrategin går ut på att investera i högbeta (lågbeta) 

portföljer när en positiv (negativ) Black Swan inträffar.  

Enligt teorin om mean reversion (se avsnitt II) kommer avkastningarna för 

marknaden på långsikt att röra sig mot medelvärdet. Den dagliga medelavkastningen 

för OMXS30–index ligger på 0.010%, 0.004% och 0.016% för respektive definition 

på Black Swans.  

Portföljvalsstrategin för denna studie utgår ifrån att marknaden kännetecknas av 

mean reversion, och istället för att investera i en enskild aktie konstrueras portföljer 

med hög– och lågbeta aktier. När en negativ Black Swan inträffar och marknaden 

förväntas att stiga, investeras det i den portfölj som innehåller de aktier listade 

OMXS30 med relativt högst genomsnittligt betavärde – portfölj P3. Med hjälp av 

denna strategi kommer de aktiva portföljerna exponeras mot den förväntade 

uppgången av marknaden, vilket resulterar i att den förväntade positiva avkastningen 

maximeras. På samma sätt när en positiv Black Swan inträffar förväntas marknaden 

att falla. För att skydda de aktiva portföljerna och minimera den förväntade förlusten 



	  

21	  

investeras det i den portfölj vars tillgångar har relativt lägst betavärde – portfölj P1.  

När en Black Swan identifieras på marknaden behövs ett estimat på beta för 

samtliga aktier i respektive portföljer. Investeringar som görs sker dagen efter att en 

Black Swan inträffar. Av denna anledning inkluderas den dagliga stängningskursen 

på index, då en Black Swan inträffar, för den 60 dagar långa estimeringsperioden för 

beta. Utöver denna ändring i estimeringsperioden estimeras betavärdet med hjälp av 

samma formel som presenteras i avsnitt II.  

När samtliga tillgångar har sorterats utifrån de estimerade betavärdena, efter att 

en Black Swan inträffat, delas dessa upp i tre likviktade portföljer (portfölj P1, P2 och 

P3). Portfölj 1 (P1) kommer att innehålla de aktier från OMXS30 med relativt lägst 

betavärde, medan portfölj 3 (P3) kommer att innehålla de aktier från OMXS30 med 

relativt högst betavärde. När portföljerna revideras efter att en Black Swan inträffar, 

investeras det i de aktiva portföljerna vid öppning följande börsdag (för denna studie 

antas det att börskurserna är de samma som vid senaste börsstängning). När börsen 

stänger efter en extrem uppgång (nedgång) och en positiv (negativ) Black Swan har 

inträffat, investeras det i den portfölj som innehåller aktier med lägst (högst) 

betavärde. De aktiva portföljerna kommer inte att förändras tills dess att marknaden 

fluktuerar så pass att en ny Black Swan inträffar. När detta sker kommer tillgångarnas 

betavärden revideras på nytt och sedan sorteras så att varje enskild aktie befinner sig i 

portfölj P1–P3 (beroende på tillgångens betavärde).  

Om nästa Black Swan är negativ (positiv) säger den tillämpade 

portföljvalsstrategin att en investerare ska placera i de aktiva portföljer med aktier 

som innehåller relativt högst (lägst) betavärde. Denna portfölj hålls tills dess att 

marknaden utsätt för en ny Black Swan. Denna process sker varje gång en ny Black 

Swan inträffar.  

Avkastning för investeringarna kommer att beräknas olika för de aktiva– och 

passiva portföljer. För de passiva portföljerna sker endast en investering, då den första 

Black Swanen inträffar. En investering sker då i ett aktieindex som följer OMXS30. 

Därefter sker inga nya investeringar för denna portfölj. En summa på 100 000 SEK 

investeras både i den aktiva– och i den passiva portföljen första gången en Black 

Swan inträffar. Marknadsvärdet beräknas sedan på det investerade kapitalet för båda 

portföljer. 
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Resultatet i termer av risk, avkastning, samt värden på kurtosis och skevhet, 

beräknas fram med hjälp av Microsoft Excel, Thomson Financial Datastream och 

XLstat. I detta avsnitt redogöras hur värdena beräknas fram. Resultaten kommer 

sedan att presenteras i tabellform i avsnitt IV. 
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IV. Resultat 

 

Identifierade Black Swans 

 
I undersökningsperioden för 2.75 standardavvikelser identifieras 57 stycken 

Black Swans när dagsavkastningen på OMXS30 befinner sig utanför 

konfidensintervallet. När dagsavkastningen understiger -4.607% inträffar en negativ 

Black Swan och när den överstiger 4.628% inträffar en positiv Black Swan. Av de 

totalt 57 stycken Black Swans som observerats är 25 negativa och 22 positiva. 

För undersökningsperioden men med ett konfidensintervall på 3.0 standardavvikelser 

infaller 35 stycken Black Swans. Om dagsavkastningen understiger -5.027% infaller 

en negativ Black Swan och när dagsavkastningen överstiger 5.048% infaller en 

positiv Black Swan. Av de totalt 35 stycken Black Swans som observeras är 16 

negativa och 19 positiva.  

Slutligen identifieras 29 stycken Black Swans när dagsavkastningen på 

OMXS30 befinner sig utanför konfidensintervallet med 3.25 standardavvikelser. När 

dagsavkastningen understiger -5.447% och överstiger 5.468% inträffar en negativ 

respektive en positiv Black Swan. Av de totalt 29 observerade Black Swans är 11 

negativa och 18 positiva.  

 

Beta som mått på risk 

 
En av studiens centrala frågor är om beta fungerar som mått på risk. För att 

kunna besvara detta beräknas den aritmetiska genomsnittsavkastningen för både hög– 

och lågbetaportföljerna när marknaden utsätts för en Black Swan. Om 

lågbetaportföljen faller (stiger) mindre än en högbetaportföljen när en negativ 

(positiv) Black Swan infaller, kan man konstatera att det finns en korrelation mellan 

beta och avkastning. För att säkerställa om det finns en korrelation mellan beta och 

avkastning bör högbetaportföljen stiga (falla) mer än lågbetaportföljen vid en positiv 

(negativ) Black Swan. 

Tabellerna 4.1 – 4.6 illustrerar betavärdet och den procentuella avkastningen för 
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alla positiva Black Swans. Detta gäller för portfölj P1 – P3 vid de olika 

konfidensintervallnivåer som inkluderas i denna studie. I tabellerna nedan illustreras 

portfölj P1 – P3 vid olika konfidensnivåer genom alla negativa Black Swans.  

 

2.75 standardavvikelser – positiva Black Swans         (4.1) 

 Passiv portfölj P1 P2 P3 

Betavärde 1 0.519 0.824 1.182 

 Avkastning 6.046% 3.147% 5.572% 8.097% 

     

2.75 standardavvikelser – negativa Black Swans        (4.2) 

 

Totalt identifieras 22 stycken positiva Black Swans vid ett konfidensintervall på 

2.75 standardavvikelser från medelavkastningen. Under de dagar positiva Black 

Swans inträffar noteras följande betavärde respektive avkastning för portfölj P1 – P3: 

0.519, 0.824 samt 1.182. Den genomsnittliga dagsavkastningen för samma portföljer 

är 3.147%, 5.572% och 8.097%. OMXS30–index (passiva portföljen) har en 

genomsnittlig dagsavkastning på 6.046% vid positiva Black Swans. Detta värde ligger 

mellan genomsnittsavkastningen för portfölj P2 och P3 och matchar förväntningarna 

om att högbetaportföljers avkastning stiger mer än marknadsindex när marknaden 

stiger.  

Portfölj P3 som innehåller de aktier med relativt högst betavärde stiger i 

genomsnitt 2.051 % mer än marknadsindex, medan portfölj P1 innehållande de aktier 

med relativt lägst betavärde stiger i genomsnitt 2.899% mindre än marknadsindex. 

De 25 negativa Black Swans som observeras har för portfölj P1 – P3 genomsnittligt 

betavärde på 0.599, 0.911 och 1.203. Portföljerna P1–P3 har i genomsnitt fallit med   

-3.450%,-5.110% och -7.319% när negativa Black Swans inträffar. OMXS30–index 

har i genomsnitt fallit -5.606%, vilket innebär att avkastningen ligger mellan portfölj 

P2 och portfölj P3. Detta resultat matchar förväntningarna om att lågbetaportföljer 

 Passiv portfölj P1 P2 P3 

Betavärde 1 0.599 0.911 1.203 

Avkastning -5.606% -3.450% -5.110% -7.319% 
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faller mindre än marknadsindex när marknaden utsätts för en extrem negativ 

fluktuation. 

Portfölj P3 tappar i genomsnitt 1.713% mer än marknadsindex, medan portfölj 

P1 faller i genomsnitt 2.156% mindre än marknadsindex.  

 

3.0 standardavvikelser – positiva Black Swans          (4.3) 

 

3.0 standardavvikelser – negativa Black Swans        (4.4) 

 

19 stycken positiva Black Swans identifieras totalt vid ett konfidensintervall på 

3.0 standardavvikelser från medelavkastningen. De genomsnittliga betavärden som 

estimeras för portfölj P1 – P3 ligger på 0.561, 0.876 och 1.271. Den genomsnittliga 

dagsavkastningen dessa portföljer har genererat är 4.491%, 6.844% och 8.696% under 

de dagar positiva Black Swans inträffar. Detta kan jämföras med OMXS30–index 

som i genomsnitt har stigit med 6.883% vid positiva Black Swans. Detta värde ligger 

mellan genomsnittsavkastningen för portfölj P2 och P3 och stämmer överens med 

förväntningarna om att högbetaportföljers avkastning stiger mer än marknadsindex 

när marknaden går uppåt.  

Portfölj P3 som innehåller de aktier med relativt högst betavärde stiger i 

genomsnitt 1.814% mer än marknadsindex, medan portfölj P1 innehållande de aktier 

med relativt lägst betavärde stiger i genomsnitt 2.392% mindre än marknadsindex. 

De 16 negativa Black Swans som observeras för detta konfidensintervall, ligger de 

genomsnittliga betavärdena för portfölj P1–P3 på 0.605, 0.908 och 1.284. Portföljerna 

P1–P3 har i genomsnitt fallit med -4.085%, -5.623% och -7.490%. Vid en jämförelse 

med OMXS30–index som i genomsnitt har fallit med -6.042% vid negativa Black 

 Passiv portfölj P1 P2 P3 

Betavärde 1 0.561 0.876 1.271 

Avkastning 6.883 4.491 6.844 8.696 

 Passiv portfölj P1 P2 P3 

Betavärde 1 0.605 0.876 1.271 

Avkastning -6.042% -4.085 % -5.623 % -7.490 % 
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Swans, innebär det att denna avkastning ligger mellan portfölj P2 och portfölj P3. 

Även detta utfall matchar förväntningarna om att lågbetaportföljer faller mindre än 

marknadsindex vid ett fall på marknaden.  

Portfölj P3 tappar i genomsnitt 1.448% mer än marknadsindex, medan portfölj 

P1 faller i genomsnitt 1.958% mindre än marknadsindex.  

 

3.25 standardavvikelser – positiva Black Swans       (4.5) 

 

3.25 standardavvikelser – negativa Black Swans       (4.6) 

 

Vid ett konfidensintervall på 3.25 standardavvikelser från medelavkastningen 

infaller totalt 18 stycken positiva Black Swans. Det genomsnittliga ett betavärdet för 

portföljerna P1 – P3 ligger på 0.563, 0.875 och 1.285. Den genomsnittliga 

dagsavkastningen dessa portföljer har genererat är 3.914%, 6.905% och 9.453% under 

de dagar en positiva Black Swans inträffar. Detta kan jämföras med OMXS30–index 

som i genomsnitt har stigit med 6.979% vid positiva Black Swans. Även detta värde 

ligger mellan genomsnittsavkastningen för portfölj P2 och P3 och stämmer överens 

med förväntningarna om att högbetaportföljers avkastning stiger mer än 

marknadsindex när marknaden stiger.  

Portfölj P3 som innehåller de aktier med relativt högst betavärde stiger i 

genomsnitt 2.474% mer än marknadsindex, medan portfölj P1 innehållande de aktier 

med relativt lägst betavärde stiger i genomsnitt 3.065% mindre än marknadsindex. 

De 11 negativa Black Swans som observeras ligger det genomsnittliga betavärdet för 

portföljerna P1 – P3 på 0.611, 0.919 och 1.290. Portföljerna P1–P3 har i genomsnitt 

fallit med -4.020%, -6.136% och -8.206%. Vid en jämförelse med OMXS30–index 

 Passiv portfölj P1 P2 P3 

Betavärde 1 0.563 0.875 1.285 

Avkastning 6.979% 3.914% 6.905% 9.453% 

 Passiv portfölj P1 P2 P3 

Betavärde 1 0.611 0.919 1.290 

Avkastning -6.411% -4.020% -6.136% -8.206% 
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som har fallit -6.411% vid negativa Black Swans, innebär detta avkastning 

genomsnittsavkastningen för OMXS30–index ligger mellan portfölj P2 och portfölj 

P3. Även detta utfall matchar förväntningarna om att lågbetaportföljer faller mindre 

än marknadsindex vid ett fall på marknaden.  

Portfölj P3 tappar i genomsnitt 1.795% mer än marknadsindex, medan portfölj 

P1 faller i genomsnitt 2.392% mindre än marknadsindex.  

 

Samband mellan beta och avkastning 

 
Resultaten indikerar att det finns ett tydligt samband mellan beta och avkastning för 

aktierna. När en extrem uppgång inträffar på OMXS30, på grund av en positiv Black 

Swan, genererar portföljerna med relativt högt betavärde en högre avkastning, jämfört 

med portföljerna som har ett relativt lågt betavärde. Detta pekar på att det finns en 

positiv korrelation mellan beta och avkastning vid en uppgång på marknaden orsakad 

av en Black Swan. När OMXS30 istället faller extremt mycket gäller motsatsen. 

Portföljerna med relativt högt betavärde genererar längre avkastning jämfört med 

portföljerna med relativt lågt betavärde. Här förekommer istället en tydlig negativ 

korrelation mellan beta och avkastning. 

 

Beta som verktyg vid portföljval 

 
Investeringar görs i den aktiva portföljen enligt strategin som beskrivs i 

metodavsnittet, detta för att kunna göra en bedömning om beta är ett fungerande 

verktyg vid portföljval. Om den aktiva portföljen genererar en högre avkastning 

relativt den passiva portföljen som följer OMXS30 kan man dra slutsatsen att beta är 

ett fungerande verktyg vid portföljval. 100 000 SEK investeras i både den aktiva och 

passiva portföljen efter att den första observerade Black Swan inträffar.  

När den första Black Swanen inträffar görs en estimering av samtliga aktiers 

betavärde. Dessa rangordnas sedan och delas in i tre likviktade – portfölj P1 – P3. Om 

den första Black Swanen som infaller är negativ, förväntas marknaden, enligt teorin 

om mean reversion, att återgå till medelvärdet och därmed stiga. För att generera så 

stor avkastning som möjligt för den aktiva portföljen under den förväntade 
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uppgången, investeras 100 000 SEK i högbetaportföljen (P3) vid nästa börsöppning. 

Samtidigt investeras även 100 000 SEK i den passiva portföljen som sedan blir orörda 

till slutdagen av undersökningsperioden 30 mars 2012. De investeringar som görs för 

den aktiva portföljen behålls fram tills en ny Black Swan uppstår på marknaden. När 

en ny Black Swan uppstår, kommer aktiernas betavärde estimeras på nytt, sorteras 

och delas upp i tre olika portföljer igen. Om nästa Black Swan är positiv förväntas 

marknaden nu istället att falla, enligt teorin om mean reversion. För att skydda den 

aktiva portföljen mot ett framtida fall på marknaden, ersätts tillgångarna i portföljen 

vid följande börsöppning med portfölj P1 som består av aktier med relativt lägst 

betavärde. Dessa aktier behålls i den aktiva portföljen fram tills nästa Black Swan 

inträffar. Denna process upprepas vid alla Black Swans som identifieras fram till 

slutdatumet i undersökningsperioden. Vid denna tidpunkt kommer respektive portfölj 

att utvärderas och marknadsvärdet i bägge portföljerna beräknas. Samtliga portföljers 

marknadsvärde vid slutdagen presenteras i figurer på följande sidor. 

 
Avkastning för de aktiva och passiva portföljerna 
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Den första Black Swanen som inträffade när den definieras med 2.75 

standardavvikelser från medelavkastningen var den 6 april 2000. Dess utfall var 

positivt och OMXS30–index steg med 5.024%. När båda portföljerna säljs den 30 

mars 2012 har den aktiva portföljen genererat en överavkastning jämfört med den 

passiva portföljen. Marknadsvärdet för den aktiva portföljen är 152 608 SEK, vilket 

innebär en avkastning på 52.608% för hela perioden. Den passiva portföljen som följt 

index under samma period har ett marknadsvärde på 77 472 sek, vilket motsvarar en 

negativ avkastning på -22.528%. Differensen i absoluta tal mellan portföljerna är 

75136 SEK och motsvarar en procentuell skillnad på 96.985%.  Notera att det står 

SWEDOMX som står för Sweden OMXS30 och är det samma som OMXS30.   

 

3.0 standardavvikelser 

  
(4.8) 

 

Den 21 juli 2000 inföll den första Black Swanen, när den definieras med 3.0 

standardavvikelser från medelavkastningen. Dess utfall var negativt och OMXS30–

index föll då -5.124% på en dag. När undersökningsperioden tar slut den 30 mars 

2012, har den aktiva portföljen genererat en överavkastning jämfört med den passiva 

portföljen. Marknadsvärdet för den aktiva portföljen är 273 104 SEK, vilket innebär 

en avkastning på 173.104% för hela perioden. Den passiva portföljen som följt index 

under samma period har ett marknadsvärde på 79 445 SEK, vilket motsvarar en 
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avkastning på -20.555%. Differensen i absoluta termer portföljerna emellan är 193659 

SEK vilket motsvarar en procentuell skillnad på 243.765%.  

 

3.25 standardavvikelser 

  
(4.9) 

 

Den 4 jan 2001 inföll en positiv Black Swan, då den definieras med 3.25 

standardavvikelser från medel. OMXS30–index steg denna dag med 5.024% på en 

dag. När undersökningsperioden tar slut den 30 mars 2012 har den aktiva portföljen 

igen skapat en överavkastning relativt den passiva portföljen. Marknadsvärdet för den 

aktiva portföljen är 206 949 SEK och motsvarar en avkastning på 106.949% för 

perioden. Den passiva portföljen har vid slutet på samma period ett marknadsvärde på 

100 833 SEK, och det motsvarar en avkastning på 0.833%. Differensen i absoluta 

termer portföljerna emellan är 106116 SEK och det motsvarar en procentuell skillnad 

på 105.239%.  
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Utvärdering	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  (4.10)	  
	  
	  

A          AM        σ   β   Min      Max Kurtosis Skevhet 

2.75 σ 

       OMXS30 (%) 0.007 1.674 1 -8.174 10.368 3.095 0.221 

Portföljstrategi (%) 0.924 6.02 0.858 -9.080 12.435 -1.074 0.076 

3.0 σ 

       OMXS30 (%) 0.006 1.655 1 -8.174 10.368 3.301 0.231 

Portföljstrategi (%) 6.685 41.885 0.883 -8.912 239.859 24.462 4.907 

3.25 σ 

       OMXS30 (%) 0.014 1.646 1 -8.174 10.368 -3.425 0.225 

Portföljstrategi (%) 4.643 26.032 0.839 -20.973 126.942 13.935 3.546 

        B           AR    ASD 
 

        

2.75 σ 
       OMXS30 (%) -1.459 26.574 

     Portföljstrategi (%) 2.464 45.452 

     3.0 σ 
       OMXS30 (%) -1.349 26.272 

     Portföljstrategi (%) 6.109 247.796 

     3.25 σ 
       OMXS30 (%) 0.051 26.129 

     Portföljstrategi (%) 4.568 140.188 

      

I den övre delen (A) presenteras genomsnittsavkastning (AM), standardavvikelse (σ), 

betavärde samt minsta (Min) och högsta (Max) avkastning, kurtosis och skevhet.  

I den nedre delen (B) redovisas de årliga värden i form av årsavkastning (AR), årlig 

standardavvikelse (ASD). 
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V. ANALYS 
 

Då det inte finns en konkret definition på hur många standardavvikelser 

dagsavkastningen bör avvika från medelvärdet för att det ska klassas som en Black 

Swan, antar Taleb (2010), Estrada (2008, 2009a, 2009b), Vargas et al. (2010) och 

Trolle et al. (2011) att en Black Swan är ett event som inträffar utanför de kritiska 

värdena inom ett konfidensintervall på 99.73% (3.0 standardavvikelser från medel). 

Vi har valt att använda oss av tre olika standardavvikelser: 2.75, 3.0 och 3.25 

standardavvikelser för att se om samma resultat går att uppnå i termer av avkastning. 

När en Black Swan definieras som en dagsavkastning som ligger 2.75 

standardavvikelser från medel och utanför de kritiska värdena i ett konfidensintervall 

på 99.4%, observeras 57 stycken Black Swans på OMXS30, där 22 stycken är 

positiva och 25 stycken är negativ. Statistiskt bör det endast finnas cirka 18 stycken 

Black Swans vid ett konfidensintervall på 99.4%. Detta antal får vi fram genom att 

multiplicera (1–0.994) med antalet observationer (3013 stycken). I verkligheten 

förekommer det mer än tre gånger så många Black Swans än vad normalfördelningen 

antar.  

Även vid 3.0 standardavvikelser från medelavkastningen observeras det fler 

Black Swans än vad som antas vid en normalfördelning. När dagsavkastningarna 

befinner sig utanför ett konfidensintervall på 99.73% observeras totalt 35 stycken 

Black Swans, varav 19 stycken positiva och 16 stycken negativa. Statistiskt bör det 

endast finnas cirka åtta stycken Black Swans, vilket betyder att det förekommer mer 

än fyra gånger så många. 

Vid 3.25 standardavvikelser från medel och när dagsavkastningarna befinner sig 

utanför ett intervall på 99.88% har 29 stycken Black Swans observerats, varav 18 är 

positiva och elva är negativa. Enligt normalfördelningen bör det förekomma cirka tre 

stycken Black Swans i undersökningsperioden. Det innebär att det förekommer mer 

än nio gånger så många Black Swans som normalfördelningen antar. 

I verkligheten är antalet Black Swans högre, vilket indikerar att man enkelt kan 

underskatta risken genom att anta att index är normalfördelat.  

De flesta dagsavkastningar i denna studie är koncentrerade runt medelvärdet, 

men flera extrem utfall infaller än vid en normalfördelning. Utgår man från att 
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avkastningarna på marknaden är normalfördelade finns det en risk att man 

underskattar den största möjliga förlusten man kan göra. Taleb (2010) föreslår att 

investerare bör anpassa sig till förekomsten av Black Swans istället för att förutsäga 

när de ska inträffa. Även om sannolikheten att den ska inträffa är små, är det för dessa 

möjliga potentiella konsekvenser som investerare bör fokusera. I denna studie har vi 

utgått ifrån det som redan är känt, istället för att spekulera om framtiden. Genom att 

utgå ifrån Black Swans i en portföljvalsstrategi som har gjorts i denna studie, kan en 

överavkastning genereras. 

 

Är betavärdet ett användbart verktyg som mått på risk? 
 

Resultatet i studien presenteras i tabell (4.1 – 4.6) där man vi drar slutsatsen att 

det finns en utmärkande relation mellan beta och avkastning för varje portfölj som 

undersöks inom respektive konfidensintervall och definition av Black Swans. Vid 

extrema upp– och nedgångar på marknaden finner vi detta samband, och därför drar 

vi slutsatsen att sambandet mellan beta och avkastning gäller. För alla positiva 

(negativa) Black Swans finns det ett positivt (negativt) samband mellan beta och 

avkastning. Vi har således bevisat att de högbetaportföljer vi har skapat med hjälp av 

dess betavärde stiger (faller) mer än lågbetaportföljer när marknaden utsätts för en 

positiv (negativ) Black Swan. Vid en jämförelse med den passiva marknadsportföljen 

som följer OMXS30 visar resultatet att högbetaportföljen stiger (faller) mer än 

marknadsportföljen, samtidigt som lågbetaportföljen stiger (faller) mindre än 

marknadsportföljen. Detta resultat påvisar att teorin om CAPM stämmer – tillgångar 

med ett beta som är mindre än ett (β < 1) har mindre fluktuationer än 

marknadsportföljen, samtidigt som tillgångar med ett beta större än ett (β > 1) har 

större fluktuationer än marknadsportföljen. 

Det fastställda sambandet mellan beta och avkastning som presenteras i 

resultatet, gäller för portföljer som innehåller upp till tio aktier. Det kan finnas 

undantag för enskilda aktier där sambandet mellan beta och avkastning inte håller, 

vilket betyder att respektive portfölj med aktier kan ha enskilda tillgångar vars 

avkastning inte har något samband med beta. Till skillnad från tidigare studier av 

bland andra Estrada (2008, 2009a, 2009b), Vargas et al. (2010) och Trolle et al. 
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(2011) är portföljerna som konstrueras i denna studie inte lika diversifierade. Dock 

fastställs det i denna studie att liknande resultat som tidigare forskning har påvisat 

uppnås, trots att de portföljer denna studie använder sig utav innehåller aktier och inte 

är relativt väldiversifierade. 

 

Kan beta användas som verktyg vid portföljval? 
 

I denna studie görs även en undersökning om beta fungerar som verktyg vid 

portföljval. Avsikten var att undersöka om det går att generera en överavkastning 

genom att använda sig utav betavärdet för respektive tillgång vid portföljvalsstrategi.  

I studien har två olika portföljtyper utformats – en passiv och en aktiv. Investeringar i 

de aktiva portföljerna går ut på att investera i låg– eller högbetaportföljer dagen efter 

en Black Swan inträffar. För att få ett resultat som går att utvärdera för den aktiva 

portföljen jämförs denna med en investering i en passiv portfölj som följer OMXS30–

index.  

Resultatet för respektive portföljer som illustreras i figurerna (4.7 – 4.9) har 

samtliga aktiva portföljer skapat en överavkastning relativt de passiva portföljerna för 

respektive undersökningsperiod, detta trots att de inte är relativt diversifierade. 

Marknadsvärdena för de aktiva portföljerna har under respektive period ökat med 

52.608% när vi definierar en Black Swan som ett utfall med 2.75 standardavvikelser 

från medel, 173.104% vid 3 standardavvikelser och 106.949% vid 3.25 

standardavvikelser. Marknadsvärdet för de passiva portföljerna vid 

undersökningsperiodens slut är -22.528%, -20.555% och 0.833% för 

standardavvikelser på 2.75, 3.0 och 3.25. Ju tidigare investeringen sker för den 

passiva portföljen, desto mer sjunker den i värde. Vid 2.75 standardavvikelser börjar 

investeringen i den passiva portföljen redan den 6 april 2000, medan det för den första 

investeringen på 3.0 standardavvikelser infaller 21 juli 2000. För den sista passiva 

portföljen vid 3.25 standardavvikelser infaller den första investeringen i den passiva 

portföljen 4 jan 2001. Anledningen till att de passiva portföljerna tappar 

marknadsvärde ju längre bakåt den första investeringen sker, kan härledas till 

börsraset orsakad av IT–och telekomkraschen i början av 2000. 

Genom att investera utifrån aktiernas betavärden har en överavkastning 
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genererats för den aktiva portföljen. Tabell (4.10) där olika värden för risk och 

avkastning presenteras för båda portföljerna, har samtliga aktiva portföljer genererat 

högre genomsnittsavkastning (AM) relativt de passiva portföljerna. Risken är dock 

högre mätt i standardavvikelse (σ) för de aktiva portföljerna. Den lägsta avkastningen 

(Min) har erhållits av de passiva portföljerna, medan de aktiva portföljerna har 

genererat den högsta avkastningen (Max). Den årliga avkastningen (AR) för de aktiva 

portföljerna är 2.464%, 6.109% och 4.568%, medan de passiva portföljerna har 

genererat -1.459%, -1.349% och 0.051%. Den årliga differensen mätt i avkastning för 

portföljerna skiljer 3.923%, 7.109% och 4.517 %.  

De aktiva portföljernas genomsnittliga betavärde för respektive 

konfidensintervall är 0.858 0.883 och 0.839. Dessa värden är lägre än de passiva 

portföljer som följer OMXS30–index och har ett betavärde på 1. Anledningen till 

detta beror på att fler positiva Black Swans infaller än negativa (med undantag för 

2.75 standardavvikelser), samt att de positiva Black Swans avkastningar genererar en 

högre genomsnittsavkastning än de avkastningarna vid negativa Black Swans. 

Genomsnittsavkastningen (AM) för de aktiva portföljerna är högre relativt de 

passiva portföljerna. Orsaken till detta är att den portföljvalsstrategi som används 

maximerar avkastningen för portföljerna vid uppgång, samt minimerar förlusten vid 

en nedgång. Standardavvikelsen (σ) är högre för de aktiva portföljerna eftersom dessa 

exponeras mot de extrema fluktueringarna på marknaden, vilket i sin tur skapar 

extrema avvikelser från medelavkastningen. Graden av kurtosis beräknas därför för 

att se om sannolikheten för extrema utfall är högre än vid en normalfördelning. När 

kurtosis har ett värde som överstiger tre (kurtosis>3) kännetecknas fördelningen av en 

smal topp kring medelvärde med fetare svansar jämfört med tjockleken på svansarna 

vid en normalfördelning. Värdet på kurtosis överstiger tre för samtliga passiva 

portföljer, vilket indikerar på att OMXS30–index inte kännetecknas av 

normalfördelning. För de aktiva portföljerna når graden av kurtosis mer än tre för 

standardavvikelserna på 3.0 och 3.25. Detta för att sannolikheten att extrema 

avkastningar som avviker från genomsnittsavkastningen är större – vilket även 

förklarar den högre graden av standardavvikelse. Även om standardavvikelsen är ett 

mått på hur stor sannolikheten är för att en tillgång ska ha ett extremt utfall, säger 

värdet inget om hur avvikande dagsavkastningarna är utspridda kring medelvärdet – 
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därför används måttenheten skevhet.  

Skevheten för den passiva portföljen på 2.75 standardavvikelser för en Black 

Swan är 0.221, och är något förskjuten till vänster, vilket indikerar på att vi kan 

förkasta nollhypotesen (𝐻!), enligt JB–testet som beskrivs i avsnitt 2.5 och 

OMXS30–index är normalfördelat då signifikansnivån är högre än det beräknade 

värdet. För 3.0 och 3.25 standardavvikelser är värdena 0.231 och 0.225 för den 

passiva portföljen, och där kan vi också förkasta nollhypotesen att indexet är 

normalfördelat, då signifikansnivån här också är högre än det beräknade värdet. 

För den aktiva portföljen på 2.75 standardavvikelser ligger skevheten på 0.076 

och är därför något förskjuten till höger. Här kan man inte förkasta nollhypotesen då 

signifikansnivån är lägre än det beräknade värdet. Detta pekar på vi inte kan förkasta 

hypotesen att avkastningarna är normalfördelade. På 3.0 respektive 3.25 

standardavvikelser observeras en skevhet på 4.907 och 3.546. Detta resulterar i att 

svansen till höger om medelvärdet är längre än den vänstra och att ett stort antal av 

dagsavkastningarna är koncentrerade till höger om medelvärdet, vilket betyder kan 

nollhypotesen om att dagsavkastningarna är normalfördelade kan förkastas. För de 

passiva portföljerna ligger skevheten närmare medelvärdet och den relativt låga 

standardavvikelsen för dessa portföljer beror på dagsavkastningarna avviker mindre, 

både negativt och positivt från medelvärdet, än för de aktiva portföljerna. De aktiva 

portföljerna har en relativt stor positiv skevhet och den relativt höga 

standardavvikelsen för dessa portföljer förklaras genom att dagsavkastningarna som 

har störst avvikelse från medelvärdet ligger i den högra svansen.  

Eftersom de aktiva (passiva) portföljerna innehåller aktier med relativt högst 

(lägst) betavärde när marknaden förväntas gå upp (gå ner) efter en negativ (positiv) 

Black Swan inträffar, har dessa portföljer en benägenhet att generera en högre (lägre) 

avkastning (förlust) jämfört med de passiva portföljerna som OMXS30–index. Detta 

är anledningen till att minimum avkastningen (Min) är lägre i de passiva portföljerna, 

och att Maximum avkastningen (Max) är högre i de aktiva portföljerna i resultatet. Vi 

anser därför att beta kan används som ett verktyg vid portföljval för aktier på 

OMXS30, eftersom de aktiva portföljerna når högre dagsavkastningar, samt att de 

undviker de lägsta dagsavkastningarna. Beroende på vilken grad av risk en investerare 

vill utsätta sig för vid förväntade upp– och nedgångar på marknaden, kan denna 
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använda sig utav beta som verktyg. 

Betavärdet för de aktiva portföljerna är lägre jämfört med de passiva portföljerna 

för respektive undersökningsperiod. Anledningen till detta är att fluktuationerna i de 

aktiva portföljerna är lägre relativt de passiva portföljerna, vilket i sin tur innebär att 

risken också är lägre. Att standardavvikelsen för de aktiva portföljerna är högre 

relativt de passiva beror på ett antal extrema utfall, medan det relativt lägre betavärdet 

indikerar på att de aktiva portföljerna svänger mindre än de passiva under respektive 

undersökningsperiod.  

Då vi har analyserat de olika värdena för respektive passiva och aktiva portföljer 

i termer av avkastning och risk anser vi att beta är ett fungerande verktyg vid 

portföljval – åtminstone när man investerar i portföljer efter att Black Swans inträffar, 

samt att man förutsätter att kurserna på aktierna är på samma nivå dagen efter att en 

Black Swan infaller. Genom att investera i en portfölj efter att en Black Swan 

inträffar, konstruerar man portföljer med tillgångar utifrån deras betavärde. Vid en 

negativ (positiv) Black Swan förväntas priserna att falla mest (minst) i 

högbetaportföljerna (lågbetaportföljerna) och vi köper då dessa för att maximera 

(minimera) avkastningen (nedgången) när marknaden förväntas gå upp. 

Portföljvalsstrategin är konstruerad på så sätt att tillgångarna köps vid varje 

investeringstillfälle (när en Black Swan inträffar) genom att utgå ifrån aktiernas 

betavärde. Det finns dock tillgångar vars avkastning inte har ett samband med dess 

betavärde, vilket i sin tur innebär att man inte kan maximera avkastningen eller 

minimera förlusten vid varje investeringstillfälle. Vi undersöker emellertid i denna 

studie endast om beta fungerar som verktyg vid portföljval, och väljer därför inte att 

köpa de billigaste tillgångar vid investeringstillfällen – det vill säga de tillgångar som 

är billigast med hänsyn till hur mycket de har fallit (stigit) efter att en Black Swan 

infaller. 

Genom att investera i högbetaportföljerna (lågbetaportföljerna) efter att negativa 

(positiva) Black Swans har infallit, har vi på så sätt lyckats att slå index. Dock faller 

värdet på de aktiva portföljerna efter en positiv Black Swan, även om den inte faller 

lika mycket som de passiva portföljerna. Detta sker eftersom de aktiva portföljerna 

består av aktier lägre betavärden än de passiva portföljerna.  

Det kan vara mycket kostsamt för investerare att konstruera portföljer som 
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innehåller upp till tio tillgångar. Beroende på vilket bank/finansiellt institut, varierar 

courtageavgiften vid köp– och sälj av aktier. Dock kan man köpa aktier på egen hand 

och därmed undvika förvaltningsavgifter som vissa banker/finansiella institut kan ha. 

Vid investeringar av större belopp kan courtageavgiften vara försumbar med hänsyn 

till avgiften och investeringsbeloppet. I tabellerna (4.1 – 4.6) där vi presenterar hur de 

olika passiva och aktiva portföljerna har presterat, tar vi inte hänsyn till 

transaktionskostnader. Dock är vi medvetna om att de aktiva portföljerna ackumulerar 

kostnader för courtage, eftersom det vid varje Black Swan uppstår ett 

investeringstillfälle och vi genomför en transaktion. För de passiva portföljerna 

medföljer det endast två transaktionskostnader – ett vid köp och ett vid sälj. De aktiva 

portföljerna har emellertid uppnått en avkastning på 52.608%, 173.104% och 

106.949% för respektive definition på Black Swans. Vi antar därför att de 

ackumulerade transaktionskostnaderna som medföljer för de aktiva portföljerna är 

relativt små i relation till de överavkastningar som uppnås. Således anser vi att man 

kan skapa en överavkastning genom att använda beta som verktyg vid investeringar 

utifrån Black Swans.  
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VI. AVSLUTNING 
 

Efter en undersökning på de aktiva portföljerna som innehåller aktier listade 

OMXS30, indikerar resultatet i denna studie att det finns ett positivt samband mellan 

beta och avkastning genom alla positiva (negativa) Black Swans. Slutsatsen är att beta 

kan användas som ett mått på risk. Denna slutsats grundar sig på vid investering i 

portföljer innehållande aktier på OMXS30 mellan januari 2000 – mars 2012. 

För de aktiva portföljerna görs investeringar utifrån den portföljvalsstrategi vi 

har använd oss utav. Resultatet åskådliggör att avkastningen för respektive 

investeringsperiod, för alla definitioner på Black Swans, är högre för dessa portföljer 

relativt de passiva portföljerna. Den relativt höga graden av avkastning som de aktiva 

portföljerna generar gör att man kan försumma de transaktionskostnader som uppstår 

vid varje investeringstillfälle i aktier, efter att en Black Swan har inträffat. Resultatet 

påvisar även att man kan utnyttja aktiers betavärde för att maximera (minimera) 

avkastningen (nedgången) för de aktiva portföljerna genom att använda betavärde hos 

tillgångarna. Portföljvalsstrategin för de aktiva portföljerna är enligt resultatet för 

avkastning och risk bättre än en passiv investering. Vi anser därför att beta är ett bra 

verktyg som portföljvalsstrategi för aktier listade på OMXS30.   

Black Swans har som andra studier redan konstaterat, där ibland Trolle et al. 

(2011), Vargas et al. (2010) och Estrada (2008, 2009a, 2009b) en stor påverkan på 

långsiktiga investeringar, och är ett bekymmer för investerare. Detta beror på, som 

Taleb (2010) beskriver, att Black Swans har en betydande effekt och inte går att 

förutsäga. Avkastning som skapas under en längre period kan elimineras vid ett enda 

tillfället – när en negativ Black Swan inträffar. Genom att anta att ett index är 

normalfördelat, kan man underskatta risken, eftersom att det i verkligenhet inträffar 

fler Black Swans än vad teorin säger. Genom att utgå ifrån det man redan har kunskap 

om vid portföljvalsstrategi, genom att ta hänsyn till Black Swans, kan man sänka 

graden av risk. Då studien indikerar att beta är ett bra mått på risk, kan man istället 

utnyttja detta och utsätta portföljen för olika typer av risk som matchar marknadens 

förväntningar om upp– och nedgång, efter att en Black Swan har inträffat. Genom 

denna strategi genererades en överavkastning, trots att marknaden utsattes för 

negativa Black Swans.  
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Vidareforskning 

 

För denna studie har det undersökts om beta är ett bra mått på risk, samt om beta 

fungerar som ett bra verktyg vid portföljval för aktier på OMXS30. Det samband 

mellan beta och avkastning som har observerats gäller för aktier på OMXS30 mellan 

januari 2000 – mars 2012. Vi tror att det vore intressant att för vidareforskning testa 

om liknande resultat går att uppnås om undersökningsperioden delas in i tre olika: 

lågvolatila, normala och högvolatila perioder.  

Vidare kan man även göra en studie där man konstruerar portföljer med 

tillgångar som har fallit (stigit) mest efter att en negativ (positiv) Black Swan har 

inträffat, istället för att konstruera portföljer utifrån tillgångarnas betavärde. Således 

kan det finnas potential att göra en större överavkastning.  

En annat intressant aspekt att undersöka är om man placerar pengarna i 

statspapper/obligationer som är relativt säkra, efter att en positiv Black Swan inträffar, 

istället för att placera i aktier med lågt betavärde när marknaden förväntas att falla. 

Även här finns det potential att göra en högre avkastning än det som genererats för de 

aktiva portföljerna i denna studie.  

Något som är mer komplext, men ytterst intressant, är om man gör en studie där 

man använder en Monte Carlo simulering och tar den data man har skattat för indexet 

och gör tio (eller fler) olika simuleringar, och sedan tar ut Black Swans från dessa. 

Det innebär att Black Swansen sker vid olika tillfällen och resultatet kan då variera. 

Detta test kan generera resultat som konstaterar om det går att göra en överavkastning 

på marknaden, oavsett hur dagsavkastningarna är fördelade.  
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VIII. APPENDIX 
 
Aktier från OMXS30 som ingår i denna studie, samt inom vilken period 

deras data är inkluderade. 
 

Tillgång Data 

SWEDOMX 2000-01-01 - 2012-03-30 

ABB (OME) 2000-01-01 - 2012-03-30 

ASSA ABLOY 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

ALFA LAVAL 2002-05-17 - 2012-03-30 

ASTRAZENECA (OME) 2000-01-01 - 2012-03-30 

ATLAS COPCO 'A' 2000-01-01 - 2012-03-30 

ATLAS COPCO 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

BOLIDEN 2000-01-01 - 2012-03-30 

ELECTROLUX 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

ERICSSON 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

GETINGE 2000-01-01 - 2012-03-30 

HENNES & MAURITZ 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

INVESTOR 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

LUNDIN PETROLEUM 2001-09-06 - 2012-03-30 

MODERN TIMES GP.MTG 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

NOKIA (OME) 2007-06-04 - 2012-03-30 

NORDEA BANK 2000-01-01 - 2012-03-30 

SCANIA 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SKF 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SSAB 'A' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SANDVIK 2000-01-01 - 2012-03-30 

SECURITAS 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SEB 'A' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SKANSKA 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SCA 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 
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SVENSKA HANDBKN.'A' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SWEDBANK 'A' 2000-01-01 - 2012-03-30 

SWEDISH MATCH 2000-01-01 - 2012-03-30 

TELE2 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 

TELIASONERA 2000-06-13 - 2012-03-30 

VOLVO 'B' 2000-01-01 - 2012-03-30 
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Tabeller (8.1) representerar identifierade Black Swans på OMXS30 vid ett 

konfidensintervall på 2.75, tabell (8.2) vid 3.0 och tabell (8.3) vid 3.25 

standardavvikelser.                Tabell (8.1) 

Datum Avkastning   Datum Avkastning 

2000-04-06 5.024   2008-10-15 -5.714 

2000-06-02 4.735   2008-10-20 4.643 

2000-07-21 -5.124   2008-10-24 -5.913 

2000-10-24 4.856   2008-10-29 5.694 

2000-12-20 -4.728   2008-10-30 4.941 

2001-01-04 6.826   2008-11-04 6.856 

2001-03-12 -6.948   2008-11-06 -6.334 

2001-03-26 4.688   2008-11-11 -5.148 

2001-03-28 -4.786   2008-11-19 -5.300 

2001-04-05 5.581   2008-11-24 10.368 

2001-04-18 5.901   2008-12-01 -5.399 

2001-09-11 -8.174   2008-12-02 4.867 

2001-09-12 5.483   2008-12-05 -4.958 

2001-09-24 5.474   2008-12-08 9.531 

2002-07-25 4.910   2009-01-02 4.748 

2002-07-29 9.244   2009-01-14 -5.183 

2002-08-22 4.890   2009-02-17 -4.954 

2002-09-26 4.645   2009-03-10 5.696 

2002-09-30 -6.118   2009-04-02 5.046 

2002-10-11 6.398   2009-04-20 -4.774 

2002-10-15 6.955   2010-05-10 6.434 

2006-05-22 -4.765   2011-08-08 -4.823 

2006-05-23 5.495   2011-08-18 -6.731 

2008-09-19 8.981   2011-09-05 -4.795 

2008-09-29 -5.728   2011-09-22 -4.880 

2008-10-06 -7.237   2011-09-27 6.219 

2008-10-08 -6.154   2011-10-27 4.706 

2008-10-10 -5.476   2011-11-30 5.145 

2008-10-13 8.487      
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Tabell (8.2) 

Datum Avkastning   Datum Avkastning 

2000-07-21 -5.124   2008-10-13 8.487 

2001-01-04 6.826   2008-10-15 -5.714 

2001-03-12 -6.948   2008-10-24 -5.913 

2001-04-05 5.581   2008-10-29 5.694 

2001-04-18 5.901   2008-11-04 6.856 

2001-09-11 -8.174   2008-11-06 -6.334 

2001-09-12 5.483   2008-11-11 -5.148 

2001-09-24 5.474   2008-11-19      -5.3 

2002-07-29 9.244   2008-11-24         10.368 

2002-09-30 -6.118   2008-12-01 -5.399 

2002-10-11 6.398   2008-12-08 9.531 

2002-10-15 6.955   2009-01-14 -5.183 

2006-05-23 5.495   2009-03-10 5.696 

2008-09-19 8.981   2010-05-10 6.434 

2008-09-29 -5.728   2011-08-18 -6.731 

2008-10-06 -7.237   2011-09-27 6.219 

2008-10-08 -6.154   2011-11-30 5.145 

2008-10-10 -5.476       
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Tabell (8.3)                    

Datum Avkastning   Datum Avkastning 

2001-01-04 6.826   2008-10-08 -6.154 

2001-03-12 -6.948   2008-10-10 -5.476 

2001-04-05 5.581   2008-10-13 8.487 

2001-04-18 5.901   2008-10-15 -5.714 

2001-09-11 -8.174   2008-10-24 -5.913 

2001-09-12 5.483   2008-10-29 5.694 

2001-09-24 5.474   2008-11-04 6.856 

2002-07-29 9.244   2008-11-06 -6.334 

2002-09-30 -6.118   2008-11-24 10.368 

2002-10-11 6.398   2008-12-08 9.531 

2002-10-15 6.955   2009-03-10 5.696 

2006-05-23 5.495   2010-05-10 6.434 

2008-09-19 8.981   2011-08-18 -6.731 

2008-09-29 -5.728   2011-09-27 6.219 

2008-10-06 -7.237       


