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Sammanfattning 

Titel Det Våras För Indien  

Seminariedatum 2016-06-02 

Kurs FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå,    

15 högskolepoäng 

Författare Alexander Taleski, Harald Johansson, Johan Berglund och 

Sebastian Berlin 

Handledare Tore Eriksson 

Fem nyckelord Indien, IPO, BSE, Prestation, Förstadagsavkastning 

Syfte Syftet är att undersöka hur börsintroduktioner på Bombay 

Stock Exchange (BSE) presterat på kort och lång sikt. 

Vidare ämnar studien undersöka ett antal oberoende 

variabler för att ta reda på vad som är utmärkande för den 

långsiktiga prestationen.  

Metod Deduktiv ansats och kvantitativ metod för analys av 

sekundärdata. Multipel regression har använts för analys av 

eventuella samband. 

Teoretiska perspektiv Tidigare studier och teorier om prissättning och kort- samt 

långsiktig prestation för börsintroduktioner.  

Slutsats Investeringar till stängningskursen under första 

handelsdagen i börsintroduktioner på Bombay Stock 

Exchange genererar en negativ anormal avkastning på kort 

såväl som lång sikt. Endast en av de undersökta 

variablerna, branschen Healthcare, har ett statistiskt 

säkerställt samband med den långsiktiga prestationen. 
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Abstract 

Title Det Våras För Indien 

Seminar date 2016-06-02 

Course FEKH89 Business Administration Bachelor Degree Project 

in Financial Management Undergraduate Level, 15 credits 

Authors Alexander Taleski, Harald Johansson, Johan Berglund och 

Sebastian Berlin 

Supervisor Tore Eriksson 

Five key words India, IPO, BSE, Performance, Initial return 

Purpose The purpose of the thesis is to investigate the short and 

long run performance for IPOs on the Bombay Stock 

Exchange (BSE). Furthermore, the authors will determine 

if there is a relationship between a number of firm specific 

factors and the long run stock performance. 

Methodology Deductive approach and quantitative research method for 

analysis of secondary data. Multiple regression analysis to 

determine the relationship between the independent and 

dependent variables. 

Theoretical perspective Previous research and existing theories about IPO pricing 

and post-IPO performance.  

Conclusions Investments in IPOs on the Bombay Stock Exchange at the 

closing price on the first day of trading generates a negative 

abnormal return in both the short and the long run. Only 

one of the independent variables, the industry Healthcare, 

has a statistically proven connection to the long run 

performance.    
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Förord 
 

Författarna till denna uppsats vill passa på att tacka handledare och opponenter som 

väglett oss i skrivandet. Vi vill även passa på att tacka Jay R. Ritter och andra 

forskare, vars studier varit till stor hjälp i utformningen av vår undersökning. 

 
Slutligen vill vi önska dig som läser denna uppsats en fortsatt trevlig läsning! 
	  
Harald	  Johansson	   Sebastian	  Berlin	   Alexander	  Taleski	   Johan	  Berglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

5 
	  

	  
Det Våras För Indien 

	  
	   	  

Definitioner 

Anormal avkastning – marknadsjusterad avkastning. 

Aftermarket – den marknad där säkerheter handlas mellan investerare och inte direkt 

från det utgivande företaget.   

BSE – Bombay Stock Exchange. 

Buy-and-hold-strategi – en strategi då investerare köper och behåller en aktie över en 

specifik tidsperiod. 

Börsintroduktion – initial public offering. IPO, första gången som ett företag säljer 

aktier till allmänheten (Berk & DeMarzo, 2014). 

Förstadagsavkastning – avkastning under första handelsdagen. Alltså den avkastning 

som genereras genom den prisskillnad som uppstår mellan introduktionskursen och 

stängningskursen vid första handelsdagen.  

Lång sikt – en period på tre år. 

Post-IPO prestation – aktieprestation efter en IPO, i uppsatsen räknad från 

stängningskursen under första handelsdagen. 

Prestation – Kursutveckling under en specifik tidsperiod. 

Rupie – indisk rupie (INR). 

Seasoned equity offering – emission för ett bolag som är noterat sedan innan. 

Storlek utgåva – svensk översättning av issue size, alltså storlek på emission.  
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1. Inledning 

I detta kapitel redogör författarna för bakgrund, syfte, problematisering och annat 

som ligger till grund för uppsatsen. Slutligen görs avgränsningar samt presenteras en 

övergripande disposition, för att ge läsaren en bättre överblick över vad som komma 

skall. 

 

1.1 Bakgrund 

I tider av turbulenta aktiemarknader, frekventa kriser inom EU, ett djupt skuldsatt 

Japan och ett stundande presidentval i USA, kan det vara av intresse för svenska 

investerare att blicka mot nya spännande marknader. En sådan marknad är Indien, 

som efter många års konkurrens nu växer snabbare än den stora grannen i nordöst - 

Kina (Schrager, 2015). Indien har med sin välutbildade, engelsktalande population 

kunnat utvecklas till en av världens främsta aktörer inom tjänstesektorn, och 

befolkningen växer även den snabbare än i Kina (Roubini, 2009). Ponera att man i 

egenskap av investerare är intresserad av att investera i Indien, och mer specifikt, 

indiska börsintroduktioner. Vilka kriterier bör de bolag man önskar investera i 

uppfylla, för att avkastningen på lång sikt skall vara så hög som möjlig?  

 

Tidigare forskning av bland annat Jay R. Ritter (1991), har visat att bolag som 

börsintroduceras, på tre års sikt har gått sämre än marknaden i övrigt, men att 

avkastningen på kort sikt i många fall visat sig vara hög. Den här studien utvärderar 

själva börsintroduktionsprocessen ur ett tillväxtmarknadsperspektiv, och söker svar på 

vad som utmärker de bolag som presterar sämre eller bättre än marknaden för att 

underlätta i investerares val av investeringsobjekt. Tidigare forskning på den indiska 

marknaden har visat på att den anormala avkastningen skiljt sig från resultaten i 

Ritters studie (1991). Exempelvis visade Sahoo och Rajibs (2010) studie på en positiv 

anormal avkastning, vilket är utmärkande när man ser till tidigare forskning om 

långsiktig underprestation vid börsintroduktioner. 
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1.2 Problemdiskussion 

Kursutvecklingen för nyintroducerade börsbolag är ett välstuderat fenomen. Tidigare 

studier, av bland annat Ibbotson (1975) och Ritter (1984), visar att 

förstadagsavkastningen i genomsnitt är positiv vid börsintroduktioner. Med detta 

menas att stängningskursen under första handelsdagen i genomsnitt är högre än 

introduktionskursen (Ritter, 1984; Ibbotson, 1975). 

 

Den långsiktiga utvecklingen för bolag som går till börsen tenderar dock att vara 

undermålig, och en så kallad Buy-and-hold-strategi i börsintroduktioner har historiskt 

sett inte visat sig vara särskilt framgångsrik (Ritter, 1991). Andra studier inom 

området av exempelvis Aggarwal, Leal och Hernandez (1993), Lee, Taylor och 

Walter (1996) samt Keloharju (1993), visar på att fenomenet är internationellt utbrett 

och inte enbart påträffas i enstaka länder.  

 

Vad är då fallet i Indien, är Indien ett undantagsland där börsintroduktioner presterar 

bättre än jämförelseindex eller finns ett liknande mönster även där? Vad är egentligen 

orsakerna till att börsintroduktioner tenderar att underprestera och vad är utmärkande 

för de bolag som underpresterar? Finns det bolag som slår index och hur skiljer man 

agnarna från vetet? Dessa intressanta frågeställningar leder fram till vår 

problemformulering.  

 

1.3 Problemformulering 

Med bakgrund av ovan nämnda diskussion syftar denna studie till att besvara följande 

frågeställningar: 

 

• Hur presterar nyintroducerade bolag på Bombay Stock Exchange på 

kort och lång sikt? 

• Vilka företagsspecifika faktorer är utmärkande för den långsiktiga 

prestationen? 
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur börsintroduktioner på Bombay Stock Exchange (BSE) 

presterar på kort och lång sikt. Vidare ämnar studien undersöka ett antal oberoende 

variabler för att ta reda på vilka faktorer som påverkar den långsiktiga prestationen.  

 

Då utvecklingsmarknader inte i samma utsträckning blivit undersökta i fråga om post-

IPO prestation, jämfört med mer etablerade marknader, anser vi att studien fyller ett 

relevant syfte. De variabler som författarna ämnar undersöka är förstadagsavkastning, 

bransch, bolagets ålder, utdelning, storlek på emission och kassaflöde. De flesta av 

de valda variablerna har tidigare undersökts, men vad gäller kassaflöde anser 

författarna att det finns ytterligare en viktig kunskapslucka att fylla, då denna variabel 

inte förekommit i någon av de studier som författarna tagit del av. 

 

1.5 Avgränsningar 

Den här studien kommer att undersöka bolag som noterats på huvudlistan på BSE 

någon gång mellan 2008 och 2012. Bolag som noterats innan 2008 eller efter 2012 

kommer således att exkluderas i studien. Bolag som emmiterat aktier i så kallade 

Seasoned Equity Offerings (SEO:s), alltså bolag som varit noterade sedan innan, har 

också exkluderats i studien. Detsamma gäller utländska värdepapper eller så kallade 

Depository Receipts, samt bolag som har varit del av ett uppköp eller en 

företagsdelning. Studien lägger sitt fokus vid fenomenen långsiktig underprestation 

och underprissättning, fenomenen cykliskhet samt kostnader förknippade med 

börsintroduktioner kommer alltså inte att undersökas.  

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för studien är främst ekonomistudenter med en bakgrund inom finansiell 

ekonomi. Finansiella institutioner såsom investmentbanker, private equity-firmor och 

fondförvaltare kan också ha användning av studien som grund för investeringar i 

börsintroduktioner på den indiska marknaden.  
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1.7 Disposition 

Uppsatsen kommer utöver inledningskapitlet totalt att utgöras av sex kapitel:  

2. Teori 

3. Metod 

4. Deskriptiv statistik 

5. Resultat 

6. Analys 

7. Slutsats 

Teori-kapitlet kommer att redogöra för den teoretiska referensram som vi valt att 

använda oss av. Vi kommer dels att ta upp etablerade modeller, men även tidigare 

forskning som relaterar till vår studie. I metod-kapitlet presenterar vi mer ingående 

hur vi gått tillväga, bland annat hur vi gjort vår datainsamling och vilka variabler vi 

valt att beakta. I deskriptiv statistik presenteras empirisk data till vilka vi har 

kommenterat eventuella mönster som gått att skönja. I resultat-kapitlet presenteras de 

statistiska resultaten samt kompletterande tolkning av dessa. Analys-delen omfattar en 

mer ingående analys av det empiriska materialet med hjälp av de teorier och tidigare 

studier som presenterats i kapitel 2. Avslutningsvis diskuterar vi vår analys och 

presenterar de slutsatser som har kunnat dras utifrån undersökningen. I slutsatsen 

lämnas även förslag på framtida forskning inom ämnet långsiktig prestation för 

börsintroduktioner. 
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2. Teori 

I kapitlet presenteras de teorier som vi använt oss av i uppsatsen. Teorin tar sin 

utgångspunkt i litteratur samt tidigare forskning om långsiktig underprestation och 

underprissättning vid börsintroduktioner. 

 

2.1 Initial Public Offering 

En Initial Public Offering (IPO) eller börsintroduktion är benämningen på processen 

då ett företag för första gången säljer sina aktier till allmänheten. En börsintroduktion 

är ett av flera sätt som företag kan använda sig av för att ta in kapital i verksamheten. 

Utöver detta, nämner även Berk och DeMarzo (2014), Angel Investors, Venture 

Capital Firms, Private Equity Firms, Institutional Investors och Corporate Investors.  

 

I en IPO finns en viktig distinktion mellan Primary Offering och Secondary Offering. 

I det första fallet säljs helt nya aktier och i det senare säljs aktier av befintliga 

aktieägare, ofta som en del av deras exit-strategi (Berk & DeMarzo, 2014). I denna 

studie kommer vi dock inte att skilja mellan Primary- och Secondary Offerings utan 

endast undersöka prisförändringar till följd av börsnoteringar som helhet snarare än 

förändringar i ägarstruktur och olika typer av exit-strategier.  

 

IPO-processen i sig, kan variera och det finns ingen universell standard gällande 

prissättning av aktier. Ofta förekommer dessutom skillnader mellan olika länder 

(Aggarwal, Leal & Hernandez, 1993). Processen tar sin utgångspunkt i kontakten med 

en eller flera Underwriters, som får i uppdrag att hantera affären och bistå med 

rådgivning samt marknadsföring och försäljning av bolagets aktier till allmänheten. I 

processen arbetar underwriters nära bolaget för att komma fram till ett rimligt 

prisintervall för börsintroduktionen (Berk & DeMarzo, 2014). Vidare är prissättning 

av företaget en komplicerad process enligt Berk och DeMarzo (2014), då det dels inte 

finns något tidigare marknadspris att utgå ifrån och då det inte heller finns mycket 

information om företagets tidigare verksamhet att tillgå. Om priset sätts för lågt, tar 

företaget in mindre kapital än vad som hade varit möjligt, och om priset sätts för högt, 
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är investerare mindre benägna att köpa aktier i framtida börsintroduktioner där den 

aktuella investmentbanken är ansvarig (Ibbotson, Sindelar & Ritter, 1994). 

 

2.2 The IPO Puzzle 

Tidigare forskning av börsintroduktioner har visat på fyra fenomen som 

problematiserar själva börsintroduktions-processen. Dessa fenomen är: 

Underprissättning, Cykliskhet, Hög kostnad och Långsiktig underprestation (Berk & 

DeMarzo, 2014). I den här uppsatsen kommer dock fokus att läggas vid långsiktig 

underprestation och underprissättning.  

 

2.2.1 Underprissättning  
Enligt Ibbotson, Sindelar och Ritter (1994) är underprissättning den mest kända 

anomalin förknippad med en IPO. Detta fenomen relaterar till den positiva 

prisförändringen som sker under börsintroduktionens första handelsdag. Nedan finns 

en tabell som Jay R. Ritter vid University of Florida har sammanställt över 

förstadagsavkastningen för icke-europeiska IPO:s under 2015. Som framgår av 

diagrammet är Indien ett av de länder som uppvisade högst förstadagsavkastning 

under året. Det finns alltså förekomst av underprissättning i landet om vi så bara ser 

tillbaka på det senaste året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 - Sammanställning över förstadagsavkastning för olika länder (Ritter, 2015)                                                
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Orsaker till underprissättning 

Ibbotson, Sindelar och Ritter (1994) framhåller informationsasymmetri som ett 

vanligt förekommande problem vid prissättning av en IPO. Detta relaterar till parters 

olika informationstillgång om företaget som skall noteras. Vid liten tillgång till 

information om företaget, är det få investerare som vågar investera. Det ligger således 

i företagets intresse att ge ut så mycket information som möjligt till potentiella 

investerare. (Ibbotson, Sindelar & Ritter, 1994)  

 

Hot Issue Markets 

Ritter skrev 1984 en artikel som byggde vidare på tidigare studier av Ibbotson och 

Jaffe (1975) om så kallade Hot Issue Markets, alltså perioder då den genomsnittliga 

förstadagsavkastningen för IPO:s är onormalt hög. Ritter (1984) fann att råvaruföretag 

stod för majoriteten av den anormala avkastningen, vilket i sig inte var konstigt med 

tanke på de stigande oljepriserna runt 1980. Sammanfattningsvis karaktäriseras hot 

issue markets av höga värderingar för bolag som går till börsen, och värderingarna 

brukar justeras för i perioden som efterföljer en hot issue market, vilket ofta leder till 

sjunkande aktiekurser bland de bolag som noterats (Loughran, Ritter & Rydqvist, 

1994). 

 

Winner´s curse  

När en IPO blir framgångsrik, överstiger efterfrågan på aktier utbudet. Detta i sig 

leder till att endast vissa investerare får den tilldelning av aktier i börsintroduktionen 

som de önskar. När en IPO blir mindre framgångsrik blir fallet det omvända och 

investerare blir tilldelade det antal som de önskar. Den genomsnittliga investeraren 

tenderar alltså att få en liten tilldelning i lyckade börsintroduktioner och en stor 

tilldelning i mindre lyckade börsintroduktioner. Detta fenomen kallas för Winner´s 

curse och visar alltså på att en strategi som syftar till att investera i alla tillgängliga 

börsintroduktioner troligtvis inte är särskilt framgångsrik. (Ibbotson, Sindelar & 

Ritter, 1994)  

 

Underprissättning i Indien 

Soumya Guha Deb, Associate Professor vid Xavier Institute of Management i 

Bhubaneswar, undersökte år 2009 fenomenet underprissättning av IPO:s på den 
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indiska marknaden. Urvalet bestod av 187 börsintroduktioner under perioden 2001-

2009 och studien gav ett resultat som indikerade förekomst av underprissättning av 

börsintroduktionerna under perioden. Den genomsnittliga förstadagsavkastningen 

uppgick till 32,92 % och under efterföljande två veckor uppmättes i genomsnitt 

negativ avkastning. En observation, som enligt Guha Deb (2009) var utmärkande för 

studien, var att eventuella felprissättningar justerades fort, i de flesta fallen under 

första handelsdagen. Någon överavkastning för investerare som handlade i 

Aftermarket kunde således inte påträffas på kort sikt. Guha Deb (2009) delade in 

bolagen i underprissatta och överprissatta, med detta menas de som uppvisade positiv 

förstadagsavkastning och de som uppvisade negativ förstadagsavkastning. Bland de 

underprissatta börsintroduktionerna skedde en prisjustering väldigt snabbt, tätt följt av 

mindre korrektioner under följande handelsdagar. Bland de överprissatta 

börsintroduktionerna var den negativa förstadagsavkastningen betydligt lägre än 

motsvarande positiva värde för de underprissatta och prisjusteringen skedde heller 

inte lika snabbt som i fallet med de underprissatta börsintroduktionerna (Guha Deb, 

2009). 

 

2.2.2 Långsiktig underprestation 
Den långsiktiga utvecklingen hos börsintroduktioner har visat sig vara betydligt sämre 

än den för liknande bolag som varit noterade sedan tidigare (Ritter & Welch, 2002). 

Ritter (1991) upptäckte att en buy-and-hold-strategi i samtliga börsintroduktioner till 

stängningskursen under första handelsdagen var en dålig investering på tre års sikt. 

Han kunde också visa på att det fanns stor variation i underprestationen mellan de 

olika branscherna som han undersökte.  

 

Vidare studier av Ibbotson, Sindelar och Ritter (1994), visar att även om IPO:s 

tenderar att underprestera som grupp, är skillnaderna stora mellan yngre och mer 

etablerade bolag. Detta mönster liknar det för hot issue markets, där nya och 

förhållandevis riskfyllda bolag uppvisar hög förstadagsavkastning och störst variation 

i utveckling över tid (Ritter, 1984). Större och mer etablerade bolag, å andra sidan, 

visar inte alls på samma variation i avkastning och inte heller samma tendenser till 

långsiktig underprestation (Ibbotson, Sindelar & Ritter, 1994). 
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Orsaker till långsiktig underprestation 

Enligt Ibbotson, Sindelar och Ritter (1994) är Excessive optimism eller Divergence of 

opinion hypothesis, en förklaring till att börsintroduktioner tenderar att underprestera 

på lång sikt. De som är mest optimistiska om en IPO är köparna, och om det råder 

stora tvivel om värdet på bolaget, är optimisternas värderingar betydligt högre än 

pessimisternas. I takt med att tiden går och mer information om bolagets framtida 

prestation blir tillgänglig, kommer optimisternas och pessimisternas värderingar av 

bolaget sakta att gå samman, vilket kommer att leda till att aktiepriset sjunker 

(Ibbotson, Sindelar & Ritter, 1994). Ett liknande resonemang förs även av De Bondt 

och Thaler (1985), som funnit bevis på att det finns ett negativt samband mellan 

historisk och framtida anormal avkastning. Detta förklaras av att investerare tenderar 

att lägga alltför stor vikt vid nykommen information utan att beakta tidigare data. 

Positiva nyheter såväl som negativa, leder således till större kurspåverkan än vad den 

samlade helheten av informationen ger skäl för. De Bondt och Thaler (1985) kallar 

fenomenet för Market overreaction hypothesis. 

 

En annan förklaring till långsiktig underprestation, som Ibbotson, Sindelar och Ritter 

(1994) framhåller, är att underwriters underprissätter företags aktier för att skapa en 

känsla av stor efterfrågan vilket kan exemplifieras vid när promoters gör reklam för 

en konsert. Fenomenet kallas för Impresario hypothesis och utgår ifrån att det råder 

ett negativt samband mellan det kortsiktiga underprissättningsfenomenet och bolagets 

långsiktiga prestation (Ibbotson, Sindelar & Ritter, 1994).  

 

Ytterligare en förklaring till långsiktig underprestation är den så kallade Window of 

opportunity hypothesis, i vilken bolag som noteras under hot issue markets, alltså i 

tider av genomsnittligt hög förstadagsavkastning för IPO:s, tenderar att prestera sämre 

på lång sikt än bolag som inte noteras under hot issue markets (Ritter, 1991).  

 

Post-IPO prestation internationellt 

Ritter (1998) sammanfattar resultaten från ett antal olika studier som undersöker 

fenomenet långsiktig underprestation och resultaten visar på stora skillnader mellan 

olika länder. En av de mest framstående studierna inom post-IPO prestation i Sverige 

är ”Initial public offerings: International insights” av Loughran, Ritter och Rydqvist 
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(1994). Studien undersökte underprestation på kort och lång sikt för 162 IPO:s på den 

svenska marknaden mellan 1980 och 1990. Utmärkande för studien är att de IPO:s 

man studerade, tenderade att överprestera, snarare än underprestera relativt 

jämförelseindex med 1,2 % på tre års sikt. Detta står i kontrast till studien av 

Aggarwal, Leal och Hernandez (1993), som uppmätte en underprestation på hela        

-47,0 %, -19,6 % och -23,7 % för Brasilien, Mexiko och Chile relativt 

jämförelseindex på tre års sikt.  

 

För att ge en bättre överblick av skillnaderna mellan olika länder, presenteras nedan 

ett urval av de studier som Ritter tar upp i sin sammanställning från 1998: 

 

	  
Tabell 1 - Sammanställning över tidigare studier om långsiktig underprestation (Ritter, 1998) 

 

Post-IPO prestation i Indien 

Vad beträffar Indien, finns det få kända studier som tar upp ämnet post-IPO 

prestation. De flesta tar upp fenomenet underprissättning, som exempelvis Guha Deb 

(2009), men en studie som undersöker anormal avkastning gjordes av Sahoo och 

Rajib (2010). I studien undersöktes 92 IPO:s på National- och Bombay Stock 

Exchange mellan 2004 och 2006 och resultatet liknade det för Sverige i Loughran, 

Ritter och Rydqvist (1994), i vilken den anormala avkastningen var positiv (0,35 %) 

på 36 månaders sikt relativt jämförelseindex. En annan studie av Reddy (2015), som 

undersökte underprissättning för 133 IPO:s mellan 2007 och 2009 visade på negativ 

långsiktig avkastning för majoriteten av de undersökta bolagen, men en begränsning i 

Reddys studie är att den, liksom många andra studier på den indiska marknaden, inte 

tar ställning till marknadsjusterad/anormal avkastning.  
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2.3 Hypoteser 

Nedan presenteras tidigare studier samt teori kopplad till de specifika faktorer som 

skall testas statistiskt, dels börsintroduktioners prestation på kort och lång sikt och 

dels de utvalda variablerna. Utifrån teorin formuleras sedan de hypoteser som prövas i 

denna studie.   

 

2.3.1 Prestation på kort och lång sikt 

Som nämnts, påvisade Sahoo och Rajib (2010) en positiv långsiktig anormal 

avkastning för IPOs på den indiska marknaden. I Tabell 2 sammanfattas deras 

observation över de 92 bolagens prestation relativt jämförelseindex på 1 och 6 

månader samt 1, 2 och 3 år. Ett värde under 1 indikerar en underprestation för 

börsintroduktionerna, medan ett värde över 1 representerar en överprestation. 

 

 1 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 

Prestation från 

stängningskurs dag 1 
0,975 0,995 0,998 1,043 1,063 

 

Tabell 2 - Prestation börsintroduktioner relativt jämförelseindex i Indien 2002-2006 (Sahoo & Rajib, 2010) 

 

Som kan utläsas ur Tabell 2 underpresterar bolagen på uppemot 1 års sikt, medan de 

överpresterar på 2 och 3 år (Sahoo & Rajib, 2010). Det ska dock tilläggas att detta 

enbart bör ses som en indikation på post-IPO prestation i Indien, då det inte framgår i 

studien om resultaten är statistiskt säkerställda.  

 

Även Aggarwal, Leal och Hernandez (1993) undersöker kortare tidsfrister än 3 år och 

utfallet av deras studie finns sammanställt i Tabell 3. Någon data för den 

marknadsjusterade prestationen på 2 och 3 års sikt för Mexiko finns ej att tillgå i 

studien. 
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1 mån 2 mån 3 mån 1 år 2 år 3 år 

Brasilien 2,30 % 4,90 % 6,10 % -9,00 % -34,90 % -47,00 % 
Chile 5,60 % 11,50 % 2,40 % 1,10 % -2,00 % -23,70 % 
Mexiko 21,60 % 18,40 % 10,00 % -19,60 % N/A N/A 

 

Tabell 3 - Sammanställning över marknadsjusterad avkastning från dag 1 (Aggarwal, Leal & Hernandez, 1993) 

 

 

Följande hypoteser kommer i studien att prövas för samtliga av de undersökta 

tidsperioderna, det vill säga 1, 2 respektive 3 månader samt 1, 2 respektive 3 år. 

 

Hypotesprövning i studien: 

H0: Det finns ingen skillnad i prestation mellan IPO:s och marknaden 

i övrigt.  

H1: Det finns en skillnad i prestation mellan IPO:s och marknaden i 

övrigt. 

 

2.3.2 Oberoende variabler 

Förstadagsavkastning 

Ritter (1991) undersöker huruvida en börsintroduktions förstadagsavkastning 

påverkar dess långsiktiga prestation. Teorin han presenterar är att marknaden 

överreagerar på introduktionsdagen för att på längre sikt sjunka till en mer korrekt 

värdering. Denna teori kan Ritter (1991) till viss del bekräfta då han i sin 

undersökning finner indicier på att de börsintroduktioner som genererar högst 

förstadagsavkastning sedermera har högst underprestation på lång sikt.  

 

Hypotesprövning i studien: 

H0: Det finns inget samband mellan ett bolags förstadagsavkastning     

och dess långsiktiga prestation.  

H1: Det finns ett samband mellan ett bolags förstadagsavkastning och 

dess långsiktiga prestation. 

 

 

 



	  

21 
	  

	  
Det Våras För Indien 

	  
	   	  

Bransch 

Enligt Ritter (1991) är branschtillhörighet en av de variabler som visar upp störst 

variation gällande börsintroduktioners långsiktiga prestation. I sin studie mätte han 

den genomsnittliga långsiktiga prestationen inom de undersökta branscherna och 

kunde på så vis presentera en vid spridning mellan dessa. Även om de flesta branscher 

visade sig underprestera på lång sikt kunde han ändå skönja kraftiga variationer i 

grader av underprestation branscherna emellan. 

 

Hypotesprövning i studien: 

H0: Det finns inget samband mellan branschtillhörighet och dess 

långsiktiga prestation. 

H1: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och dess 

långsiktiga prestation. 

 

Bolagets ålder 

Ritter (1991) visar på ett starkt negativt samband mellan företagets ålder vid 

noteringstillfället och dess initiala utveckling, förenligt med att investeringar i mer 

riskfyllda bolag med kort historik har högre avkastningskrav och att mer etablerade 

bolag är mindre offer för underprissättning. Vidare påvisar Ritter (1991) ett starkt 

entydigt samband mellan bolagets ålder och dess långsiktiga prestation. Äldre bolag 

som noteras tenderar alltså att prestera bättre på lång sikt än dess yngre 

motsvarigheter (Ritter, 1991).  

 

Hypotesprövning i studien: 

H0: Det finns inget samband mellan bolagets ålder och dess 

långsiktiga prestation. 

H1: Det finns ett samband mellan bolagets ålder och dess långsiktiga 

prestation. 

 

Utdelning 

Enligt Dyl och Weigand (1998), leder införandet av utdelningar till att risker 

förknippade med företags intjäning och kassaflöden minskar. En förändring av ett 
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företags utdelningspolicy leder ofta till en så kallad positiv signaleffekt vilket har 

positiv påverkan på företagets aktieutveckling (Dyl & Weigand, 1998).  

 

How, Ngo och Verhoeven (2011) undersöker hur införandet av utdelningar vid IPO:s 

påverkar den långsiktiga utvecklingen. De visar på att aktieutvecklingen hos de bolag 

som vid noteringen genomför utdelningar presterar signifikant bättre än de bolag som 

inte gör det. Författarna till denna uppsats ämnar, till skillnad från How, Ngo och 

Verhoeven (2011), undersöka utvecklingen för de bolag som genomför utdelningar 

någon gång under de tre första åren på börsen istället för att enbart undersöka de 

bolag som genomför utdelningar vid noteringstillfället.  

 

Hypotesprövning i studien: 

H0: Det finns inget samband mellan införandet av utdelningar och 

bolagets långsiktiga prestation.  

H1: Det finns ett samband mellan införandet av utdelningar och 

bolagets långsiktiga prestation.  

 

Storlek på emission 

Det sammantagna värdet av de aktier som ges ut till allmänheten i en IPO, studeras av 

Ritter (1991) tillsammans med förstadagsavkastningen. De bolag som har små 

utgåvor samt hög förstadagsavkastning, underpresterar på lång sikt och bolagen med 

stora utgåvor samt hög förstadagsavkastning underpresterar också, dock inte i samma 

utsträckning. Sammanfattningsvis finner alltså Ritter (1991) att bolag med stora 

utgåvor presterar sammantaget bättre på lång sikt än bolag med små utgåvor.  

 

Hypotesprövning i studien: 

H0: Det finns inget samband mellan storlek på emission och bolagets 

långsiktiga prestation. 

H1: Det finns ett samband mellan storlek på emission och bolagets 

långsiktiga prestation. 
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Kassaflöde 

Enligt The Discounted Free Cash Flow Model (DCF) baseras ett bolags värde på 

nuvärdet av alla framtida kassaflöden (Berk & DeMarzo, 2014). Fritt kassaflöde 

spelar således en central roll vid värdering av ett bolags aktier och det fria 

kassaflödets utveckling påverkar därmed aktiekursens utveckling (Berk & DeMarzo, 

2014). En annan central variabel i värderingssammanhang är kassaflödet från den 

löpande verksamheten (CFFO) som visar på företagets förmåga att generera 

kassaflöde från den löpande verksamheten (Berk & DeMarzo, 2014). Få tidigare 

studier beaktar denna variabel och med anledning av detta samt dess koppling till 

bolagsvärdering, anser författarna att det är en intressant variabel att undersöka. 

 

Hypotesprövning i studien: 

H0: Det finns inget samband mellan bolagets kassaflödesmarginal och 

dess långsiktiga prestation.  

H1: Det finns ett samband mellan bolagets kassaflödesmarginal och 

dess långsiktiga prestation.  
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt som har använts 

för studien. Inledningsvis beskrivs vald forskningsdesign följt av urval, datainsamling 

och databehandling. Därefter diskuteras variablerna samt hur dessa statistiskt har 

behandlats, varefter den statistiska prövningsmetodiken presenteras. Löpandes 

kommer ett kritiskt perspektiv att ges i vissa specifika frågor samt vilka överväganden 

som har behövts göras, men kapitlet avslutas även med en mer övergripande 

metoddiskussion. 

 

3.1 Forskningsdesign 

I studien tas i huvudsak en deduktiv ansats, vilket innebär att man utifrån befintlig 

teori formulerar hypoteser som sedan prövas (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ samt 

kvantifierbar sekundärdata har samlats in för att testa hypoteserna avseende den kort- 

och långsiktiga prestationen samt de eventuella samband studien avser undersöka.  

 

3.2 Urval 

3.2.1 Börs och bolag 
Det finns två stora börser i Indien, Bombay Stock Exchange (BSE) samt National 

Stock Exchange (NSE). I huvudsak är de större bolagen, så kallade Mainstream-

aktier, noterade på båda börserna. Trots detta har författarna, i fråga om urvalsprocess 

och datainsamling, utgått ifrån BSE på grund av bättre informationstillgänglighet.  

 

Till skillnad från Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm), har BSE inte olika 

listor, såsom Small-, Mid-, och Large Cap, utan små- och medelstora bolag har en 

egen plattform kallad BSE SME Platform. I studiens urval ingår endast de IPO:s som 

tillhör Mainstream, det vill säga bolag som i Sverige hade klassificerats som Large 

Cap-bolag.   
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3.2.2 Urvalsprocess och kriterier 
I urvalet ingår bolag som har börsnoterats under åren 2008-2012. Därefter har 

författarna valt att studera bolagens första tre år på börsen i enlighet med Ritter 

(1991), Aggarwal, Leal & Hernandez (1993), Levis (1993) med flera.    

 

Totalt har 166 bolag studerats, vilka alla uppfyller följande kriterier:  

! Bolaget nyintroduceras på BSE 

! Bolaget tillhör Mainstream 

! Bolaget noterats någon gång mellan 2008 och 2012 

 

IPO:s har uteslutits ur urvalet om: 
" Emissionen är en Seasoned Equity Offering (SEO) 

" Bolaget är noterat på annan börs sedan tidigare  

" Bolaget har varit del av ett uppköp eller en företagsdelning 

 

Totalt har 30 bolag uteslutits ur studien, varav 11 på grund av misslyckad 

börsnotering, 3 på grund av bristfällig information samt 17 till följd av att något av 

ovanstående exklusionskriterium uppfyllts.  

 

3.2.3 Branschindelning 
Bolagens branschtillhörighet har bestämts enligt BSE:s huvudindelning, bestående av 

tio olika grupper: Basic Materials, Consumer Discretionary Goods & Services, 

Energy, Fast Moving Consumer Goods, Finance, Healthcare, Industrials, Information 

Technology, Telecom och Utilities.  

 

Då somliga bolag är indelade enligt industri, och inte enligt bransch, har bestämning 

för dessa skett i ordning av följande kriterier:   

1. Index bolaget ingår i 

2. Index där jämförelseföretag ingår (jämförelseföretag enligt BSE) 

3. Verksamhetsbeskrivning 
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I Tabell 4 redovisas fördelning av bolagen enligt ovan branschindelning:  
 

 Bransch Frekvens Procent 
 Basic Materials 17 10,2 

Consumer Discretionary 45 27,1 
Energy 3 1,8 

Fast Moving Goods 7 4,2 
Finance 14 8,4 
Healthcare 9 5,4 

Industrials 47 28,3 
IT 10 6,0 
Telecom 4 2,4 

Utilities 10 6,0 
Total 166 100,0 

Tabell 4 - Branschindelning 
 
Som kan utläsas ur Tabell 4, är vissa branscher underrepresenterade varför dessa har 

slagits samman för att bilda en ny grupp med benämningen övrigt i Tabell 5. Nedan 

redovisas ny branschindelning så som de har behandlats i den statistiska 

bearbetningen: 
 

 Bransch Frekvens     Procent 
 Basic Materials 17 10,2 

Consumer Discretionary 45 27,1 
Finance 14 8,4 
Healthcare 9 5,4 
Industrials 47 28,3 
IT 10 6,0 
Utilities 10 6,0 
Övrigt 14 8,4 
Total 166 100,0 

Tabell 5 – Ny branschindelning 
 

3.3 Datainsamling 

Tre olika databaser och källor har använts vid insamling av data: Chittogarh, BSE 

samt ORBIS. Nedan följer vilka data som har erhållits från respektive källa: 
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Chittogarh BSE ORBIS 
• Företagets namn 
• Storlek på IPO 
• Typ av IPO 
• År för IPO 

• International Securities 
Identification Number (ISIN) 

• Corporate Identification Number 
(CIN) 

• Datum för börsintroduktion 
• Verksamhetsbeskrivning 
• Huruvida utdelning och/eller SEO 

har skett under de tre första åren 
• Huruvida bonusaktier och/eller 

split skett 
• Börskurser 
• Branschindex 

• Kassaflöde 
• Omsättning 

 

 
Tabell 6 - Sammanställning av databaser 

 
Med brutet räkenskapsår i Indien baseras årsredovisningarna på det fiskala året                  

1 april - 31 mars. De tillämpade företagsspecifika siffrorna i studien svarar därmed 

mot räkenskaperna per den 31:a mars året efter företagets notering. Argumentet för 

detta tillvägagångssätt grundar sig i att aktiekurserna reagerar på de senast aktuella 

kvartalsrapporterna, som in sin tur utgör årsredovisningen.  

 

3.3.1 Börskurser 
För samtliga aktier har, utöver IPO-pris, stängningskurser efter följande perioder 

samlats in: 1 dag, 1, 2 och 3 månader samt 1, 2 och 3 år. Likaså har branschindex för 

aktiernas motsvarande perioder inhämtats. I de fall då börskurs för aktuell dag inte har 

funnits, har senast betald kurs använts.  

 

Somliga bolag har under de undersökta åren genomfört aktiesplit, varför aktiekurserna 

har justerats vid händelse av detta. Till exempel då det har skett en 10:1 split, har de 

efterkommande aktiekurserna multiplicerats med 10.  

 

3.4 Databehandling 

Tre program har använts vid behandling av data, Microsoft Excel, SPSS Statistics 

samt Eviews. Det förstnämnda programmet användes dels för all 

datasammanställning, men även för beräkningar av icke-statistisk karaktär, såsom 

avkastning samt justering av inflation och eventuell aktie-split eller bonus. 
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Framställningen av den deskriptiva statistiken samt utförandet av de statistiska 

testerna gjordes till stor del i SPSS Statistics, men Eviews har använts kompletterande 

för vissa formella tester.  

 

3.5 Beroende variabel: Långsiktig avkastning 

För att mäta den långsiktiga prestationen för en IPO använder sig Ritter (1991) av två 

olika metoder: Cumulative average adjusted returns (CAR), samt Buy and Hold 

Abnormal Returns (BHAR). Även om vi kan finna för- och nackdelar med respektive 

av metoderna, menar Barber och Lyon (1997) att CAR tenderar att vara positivt 

partisk vid statistiska tester, medan BHAR är negativt partisk. De menar även att 

CAR bara är en ”[…] biased predictor of long-run buy-and-hold abnormal returns” 

(Barber & Lyon, 1997, s. 346). För att öka undersökningens trovärdighet har 

författarna därför valt att använda sig av BHAR. 

 

BHAR, som är en geometrisk metod till att mäta avkastningen av aktie i vid 

tidpunkten t, beräknas enligt följande formel (Barber & Lyon, 1997):  

 

 Formel (1) 

 
där  

 Formel (2) 

 
 
Buy-and-hold return (BHR) för en specifik aktie reflekterar den avkastning en 

investerare får om denne köper en aktie vid tidpunkten 0 och säljer den vid tidpunkten 

t. Den anormala avkastningen (BHAR) fås sedan genom att subtrahera BHR med den 

förväntade avkastningen under samma tidsperiod. Denna metod reflekterar alltså inte 

börsutvecklingen mellan köp- och säljtidpunkt, utan det är enbart start- och 

slutvärdena som är relevanta. 

 

I enlighet med Ritters (1991) tillvägagångssätt har författarna i denna studie beräknat 

långsiktig BHAR från stängningskurs vid dag för börsnotering till stängningskurs 36 

BHARit=∏
t=1

t

1+ Rit[ ]− ∏
t=1

t

1+E(Rit )[ ]

∏
t=1

t

1+ Rit[ ] = BHRIPO =
Pt
P0
−1



	  

29 
	  

	  
Det Våras För Indien 

	  
	   	  

månader senare, det vill säga den 3-åriga anormala avkastningen. För de IPO:s som 

har avnoterats eller blivit suspenderade under perioden, innan de 3 åren har passerat, 

har senast betald börskurs använts.   

 

Förväntad avkastning 

En vanligt förekommande metod är att använda viktade marknadsindex (Aggarwal, 

Leal & Hernandez, 1993; Ritter, 1991; Levis, 1993) som benchmark för den 

förväntade avkastningen, men inte minst Ritter (1991) tillämpar matchning som ett 

alternativ till detta. I denna studie har branschindex, enligt samma indelning som 

beskrevs i avsnitt 3.2.3, använts istället för matchning.  

 

Kritisk granskning 

Loughran och Ritter (1995) visar i sin studie att BHAR är känsligt mot vilket 

benchmark som används som den förväntade avkastningen. Då matchningsmetoden 

innebär att bolagen benchmarkas mot liknande bolag, bland annat i fråga om 

marknadskapitalisering och industri (Ritter, 1991), kan det antas att färre aktier kan 

användas jämfört med branschindexmetoden. Författarna resonerar att ett benchmark 

innehållande fler aktier är förknippat med en lägre företagsspecifik risk, varför 

branschindex har tillämpats istället för matchning. 

 

3.6 Oberoende variabler 

3.6.1 Förstadagsavkastning 
Mätning av förstadagsavkastning har skett enligt Formel (2), det vill säga BHR från 

IPO-pris till stängningskurs vid första handelsdagen.   

 

3.6.2 Bransch 
Körner och Wahlgren (2006) förklarar hur regressionsmodellen är konstruerad för 

kvantitativa variabler, men att kvalitativ data kan användas förutsatt att dessa är 

dikotoma, det vill säga data som endast antar två värden. Den kvalitativa variabeln 

kvantifieras då genom att man skapar en så kallad dummy-variabel.   
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Ritter (1991) använder i sin studie dummy-variabler av den sämst- respektive bäst 

presterande branschen för att på så sätt pröva om branschtillhörighet kan förklara 

långsiktig prestation av en IPO. Författarna har valt att använda samma metod i denna 

undersökning, där dummy-variabler har skapats av de branscher med genomsnittligt 

lägst respektive högst BHAR. Två dummy-variabler har skapats och de har kodats 

enligt följande: 

 

(1) Bolag i bäst presterande bransch = 1, resterande bolag = 0 

(2) Bolag i sämst presterande bransch = 1, resterande bolag = 0 

 

I Tabell 7 kan det utläsas att Consumer Discretionary Goods & Services är den 

genomsnittligt bäst presterande branschen, även om genomsnittligt BHAR för 

samtliga branscher indikerar en underprestation för bolagen relativt index. Healthcare 

är den sämst presterande branschen med ett genomsnittligt BHAR på -127 %. 

Dummy-variabler har därmed skapats för dessa två branscher.   

 
Bransch Genomsnittligt BHAR Antal observationer 
Basic Materials -,27294 17 
Consumer Discretionary -,11593 45 
Finance -,46275 14 
Healthcare -1,26755 9 
Industrials -,42888 47 
IT -,95205 10 
Utilities -,25449 10 
Övrigt -,49603 14 
Total -,40307 166 

Tabell 7 - Genomsnittlig BHAR per bransch. 
 

3.6.3 Bolagets ålder 
Även i fråga om variabeln bolagets ålder, har Ritter (1991) fungerat vägledande 

avseende metod. Ålder har mätts som det x antal år bolaget har varit verksamt innan 

börsnoteringen, det vill säga årtal för börsintroduktion minus årtal då bolaget 

grundades. Det logaritmerade värdet av (1+x) har sedan använts som oberoende 

variabel i regressionsmodellen.  
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3.6.4 Utdelning 
Avseende denna variabel har författarna valt att avgränsa utdelningspolicy till om 

bolagen, någon gång under de undersökta åren, delat ut eller inte. Därmed har ingen 

hänsyn tagits till utdelningens storlek, utan av insamlad data har man skapat följande 

dummy-variabel för detta: 

 

(3) Bolag som delat ut = 1, bolag som inte delat ut = 0 

 

3.6.5 Storlek på emission 
Emissionens storlek är beräknat som n antal utgivna aktier multiplicerat med IPO-

pris, vilket reflekterar det kapital, utan hänsyn till transaktionskostnader, som 

företaget får in vid emissionen. I enlighet med Ritter (1991) är beloppen 

logaritmerade efter att ha inflationsjusterats till 2008 års prisnivå (IMF, 2016), då 

totalt fem år är undersökta. 

 

3.6.6 Kassaflöde 
Då bolagen i urvalet skiljer sig i fråga om omsättning med mera, är det absoluta 

beloppet av kassaflödet ett ojämförbart mått. Som oberoende variabel är kassaflödet 

därmed dividerat med respektive bolags omsättning.  

 

3.7 Statistisk prövningsmetodik 

3.7.1 T-test 
Ett statistiskt t-test kan användas för hypotesprövning med syfte att undersöka om det 

föreligger signifikant skillnad mellan två populationers medelvärden. Utöver 

antagande om oberoende populationer, förutsätts i teorin även att observationerna är 

perfekt normalfördelade, vilket enligt Körner & Wahlgren (2006) normalt inte kan 

antas i praktiken. De menar dock att t-testet är en robust metod som fungerar bra så 

länge materialet inte är allt för snett fördelat.  
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3.7.2 Regression 
Regressionsmodellen används för att beskriva och analysera relationen mellan en 

beroende variabel y och en eller flera oberoende variabler x. Y-variabeln antas vara 

stokastisk, vilket innebär att den har en sannolikhetsfördelning och därmed påverkas 

av slumpen. X-variabeln däremot, är en så kallad icke-stokastisk variabel som antas 

ha ett fixerat värde. (Brooks, 2014) 

 

Den undersökta y-variabeln beror på värdena av x varför dessa sägs vara förklarande. 

Relationen kan beskrivas med följande linjära ekvation: 

 

 
 

 
där α+β1x1+ β2x2 är y-variabelns betingade väntevärdet, givet nivå x1 samt x2, och Ɛ 

motsvarar avvikelsen från detta väntevärde (Körner & Wahlgren, 2006).  

 

Utifrån insamlat datamaterial kan regressionslinjen anpassas med hjälp av Minsta 

kvadratmetoden (MK), där värdena på parametrarna α och βi bestäms. α är 

ekvationens intercept och βi är riktningskoefficienten för respektive av de förklarande 

variablerna, det vill säga att den anger hur mycket y förändras i genomsnitt då xi ökar 

med en enhet (Körner & Wahlgren, 2006). Hypotesprövning avseende de individuella 

regressionskoefficienterna prövas sedan med t-test, där man testar om βi är signifikant 

skilt från noll.  

 

Enligt Brooks (2014) förutsätter vald metod ett antal antaganden, varför en diagnos 

har utförts av det datamaterial som använts i studien. Bland annat har följande 

faktorer prövats: Heteroskedasticitet, Icke-normalitet av residualerna, 

Multikollinearitet och Icke-linjäritet. 

 

3.7.3 Statistisk signifikans  
I de statistiska testerna har författarna valt att använda sig av signifikansnivån 5 %, 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) är den högsta risknivå man brukar använda inom 

Y =α +β1x1 +β2x2 +ε
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samhällsvetenskaplig forskning. Denna nivå innebär att man i fem fall av hundra drar 

en felaktig slutsats.   

3.8 Diagnostik av datamaterial 

3.8.1 Icke-normalitet i variablerna 
Med undantag för dummy-variablerna testades samtliga variabler för icke-normalitet, 

utifrån tre verktyg: Shapiro-Wilks-test, histogram samt box-plots. Först användes det 

formella Shapiro-Wilks-testet, som indikerade icke-normalitet i samtliga variabler. I 

fråga om variablerna storlek på emission samt bolagets ålder, logaritmerades värdena. 

I samtliga fall användes den naturliga logaritmen, vilken enligt Gujarati och Porter 

(2009) är den bas ( ) som vanligen föredras av matematiker, även om det inte har 

någon egentlig betydelse vilken som används. I appendix finnes histogram (Bilaga 8 

och 9) för dessa variabler både före och efter transformationen. Även om det fanns 

indikation på viss icke-normalitet trots logaritmering, valde författarna att acceptera 

detta då MK-regression inte ställer krav på normalitet i variablerna, utan i 

residualerna (Brooks, 2014). Däremot baseras uträkningen av p-värdena på 

normalfördelningen, varför tillförlitligheten i dessa värden lutar sig mot just detta 

antagande. Därmed gjordes transformationer samt mindre justeringar för att reducera 

icke-normalitetens påverkan på resultaten.   

 

Vad gällde resterande variabler studerades histogrammen samt box-plottarna närmre 

för att identifiera så kallade uteliggare, det vill säga observationer med värden som 

skiljer sig i stor utsträckning från resten av det statistiska materialet. Även om 

normalitet inte kunde mötas fullt ut, utfördes följande justeringar: 

 

(1) Kassaflödesmarginal: En extrem uteliggare identifierades, med ett värde av  

-1088, vilket kan ställas i kontrast till att resterande värden låg mellan -6,06 

och 3,58. Författarna ansåg därmed att detta var ett särfall som avvek i så 

pass stor utsträckning att det helt exkluderades ur regressionen. Urvalet om 

166 IPO:s reducerades med detta till 165 bolag. 

(2) Förstadagsavkastning: Två extrema uteliggare kunde identifieras för denna 

variabel (154 % respektive 160 %). Då samtlig data representerar värdefull 

information (Brooks, 2014) behölls observationerna i regressionen men 

värdena ändrades till det närmsta icke-extrema värde. Detta innebar en liten 

ex
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korrektion för skevheten, medan observationerna fortfarande uttryckte höga 

värden. På så vis påverkade dessa observationer fortfarande skattningarna 

och resultaten i samma riktning.  

(3) BHAR: Även om totalt fyra extrema uteliggare kunde urskiljas var det 

framförallt en observation som utmärkte sig med ett värde på +831 %, vilket 

kan ställas mot det näst högsta värdet om +370 %. Brooks (2014) menar att 

beslutet huruvida stickprovet ska justeras för att reducera skevhet kan ses 

som en trade-off. Idén om att all data är värdefull ställs mot uteliggarnas 

påverkan på MK-estimeringen, vilken orsakar icke-normalitet i residualerna 

(Brooks, 2014). Däremot är detta ett antagande som har begränsad effekt i 

denna studie, vilket kommer att diskuteras i avsnitt 3.8.5. Författarna valde 

därför att acceptera viss icke-normalitet i BHAR och endast ändra värdet på 

den mest extrema uteliggaren som fick anta samma värde som den näst 

högsta observationen. I likhet med ovan argument representerade därmed 

observationen fortfarande ett högt värde i regressionen. Genomsnittligt 

BHAR för bransch Consumer Discretionary ändrades med detta från -12 % 

till -22 %. Fortfarande kvarstod den dock som den genomsnittligt bäst 

presterande branschen.  

 

3.8.2 Heteroskedasticitet 
Termen beskriver, i motsats till homoskedasticitet, att variansen i feltermerna inte är 

konstant. I modellen antas homoskedasticitet (Brooks, 2014), vilket har prövats med 

ett Breusch-Pagan-Godfrey-test. I testet accepterades nollhypotesen om 

homoskedasticitet med ett observerat p-värde > 0,05 (Bilaga 5). Därmed antas att det 

inte råder ett heteroskedastiskt förhållande.  

 

3.8.3 Icke-linjäritet 
Ytterligare ett antagande som måste prövas i den linjära regressionsmodellen är att 

relationen mellan y och x-variablerna är linjär (Brooks, 2014). Detta har testats med 

Ramsey’s RESET, som med ett p-värde på 0,9367 (Bilaga 3) accepterade 

nollhypotesen om linjäritet. Antagandet anses därför vara uppfyllt.  
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3.8.4 Multikollinearitet 
Detta problem uppstår då två eller fler förklarande variabler är starkt korrelerade med 

varandra. Skattningarna av regressionskoefficienterna samt deras medelfel är då inte 

oberoende, varför multikollinearitet leder till osäkrare skattningar (Körner & 

Wahlgren, 2006). Då det inte ges något enkelt statistiskt test för att pröva graden av 

multikollinearitet (Brooks, 2014), har två metoder använts i studien. Dels har en 

korrelationsmatris utfärdats med samtliga förklaringsvariabler, men ett Variance 

Inflation Factor-test (VIF) har också genomförts. Enligt Gujarati & Porter (2009) är 

tumregeln att en variabels VIF inte bör överstiga 10. Inte heller bör korrelationen 

mellan två variabler vara högre är 0,8.  

 

Testerna visade att variablerna bolagets ålder och utdelning var högst korrelerade 

med ett värde på 0,246 (Bilaga 6), det vill säga på en nivå understigande gränsen om 

0,8. Likaså var resultaten i VIF-testet (Bilaga 7) entydiga med ett högsta värde på 

1,102. Multikollineraritet anses därmed inte utgöra en begränsning för studien.    

 

3.8.5 Icke-normalitet i residualerna 
Ett annat antagande i modellen är att residualerna är normalfördelade (Brooks, 2014). 

Detta har prövats med ett Bera-Jarque-test. Resultatet i detta test påvisade icke-

normalitet i residualerna (Bilaga 4), vilket står i konflikt med den valda metodens 

antagande. Brooks (2014) menar dock att detta i praktiken inte spelar någon roll då 

stickprovet är tillräckligt stort. Detta stöds dessutom av Gujarati och Porter (2009) 

som menar att antagandet framförallt har stor betydelse för stickprov under cirka 100 

observationer. Utifrån detta har författarna därmed accepterat att antagandet inte 

kunnat uppfyllas eftersom studien har ett urval om 165 observationer.  

 

Känslighetsanalys 

Till följd av att antagandet inte kunnat uppfyllas har en känslighetsanalys genomförts, 

där samtliga extrema uteliggare i beroende variabel BHAR fått anta samma värden 

som närmsta icke-extrema uteliggare. På så vis har icke-normaliteten i residualerna 

reducerats. Efter denna justering har författarna utfört regressionen på nytt, med 
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övriga faktorer och förutsättningar oförändrade. Skillnaderna i resultaten kommer att 

diskuteras i resultatkapitlet. 

 

3.8.6 Sammanfattning diagnos 
	  
Antagande MK Regression Statistiskt test Utfall test Kommentar 
Homoskedasticitet Breusch-Pagan-

Godfrey 
! Uppfyllt - 

Linjäritet Ramsey’s RESET ! Uppfyllt - 
Avsaknad multikollinearitet Korrelationsmatr-

is, VIF 
! Uppfyllt - 

Normalitet i residualerna Bera-Jarque " Ej uppfyllt Accepteras utifrån 
Brooks (2008) samt 
Gujarati & Porter 
(2009), men föranleder 
känslighetsanalys i 
resultatkapitlet. 

 
Tabell 8 - Sammanställning över prövningen av antagandena. 

 

3.9 Statistisk prövning 

3.9.1 Kort- och långsiktig prestation 
Utöver att mäta 3-årig BHAR för samtliga IPO:s vill författarna även undersöka den 

anormala avkastningen för perioderna 1, 2 respektive 3 månader samt 1 respektive 2 

år. Detta för att statistiskt pröva om, och i så fall vid vilken av dessa tidpunkter, 

bolagen har signifikant över- eller underpresterat i relation till jämförelseindex.  

 

Detta kan prövas genom att testa om det föreligger signifikant skillnad mellan 

medelvärdet av samtliga IPO:s BHR och medelvärdet av samtliga motsvarande 

jämförelseindex BHR för respektive av perioderna. T-test har använts för detta i 

studien.  

 

Kritisk granskning 

Enligt Körner & Wahlgren (2006) kan ett z-test användas då stickproven är oberoende 

samt tillräckligt stora ( > 30 observationer) och då krävs inget antagande om att 

mätvariabeln är normalfördelad. Då analysen däremot görs i SPSS kan enbart t-test 

utföras, vilket kräver ett sådant antagande, men eftersom antalet observationer 

överstiger 30, fås en marginell skillnad i resultatet (Körner & Wahlgren, 2006). 
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Ytterligare ett antagande för testet är att variablerna är oberoende, vilket inte i 

samtliga fall är sant i denna studie, då vissa individuella aktier i är en del av dess 

benchmark, det vill säga att de utgör en liten del av dess branschindex. Då dessa index 

är stora och innehåller många aktier, antas det dock att beroendet är tämligen litet och 

därmed har försumbar påverkan på resultatet.  

 

Känslighetsanalys 

Även om Körner & Wahlgren (2006) menar att normalfördelningsantagandet inte bör 

orsaka några större skillnader i resultatet då det inte kan uppfyllas, kommer likväl en 

känslighetsanalys genomföras för dessa tester. Resultaten som presenteras i 

resultatkapitlet är baserade på observerat BHR, det vill säga utan några justeringar för 

uteliggare. I testerna för känslighetsanalysen har sedan de mest extrema uteliggarna 

plockats bort, för att på så sätt notera eventuella skillnader. Detta kommer att 

diskuteras vidare i resultatkapitlet.  

 

3.9.2 Vad förklarar BHAR? 
I studien har totalt 7 regressioner genomförts. I den första regressionsmodellen har 

endast en förklaringsvariabel inkluderats, därefter har resterande lagts på en efter en. 

Regressionsmodellen som inkluderar samtliga oberoende variabler ser ut enligt 

följande: 

 
 

εβββ

ββββα

+++

++++++=

)()ln()(
)1ln()()()(

765

43210

KassaFStrlEmiUtdel
ålderBranschSBranschBFrstAvKBHARIPO  

 

 

I Tabell 9 sammanfattas de oberoende variablerna samt dess förkortningar och 

förväntade tecken av dess koefficienter i den skattade regressionslinjen. Dessa 

förväntningar avseende koefficientriktning baseras på den befintliga teorin som 

presenterades i hypotesavsnitt 2.3.2.  
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Oberoende variabel Förkortning Förväntat tecken 
Förstadagsavkastning 
Bäst presterande bransch 
Sämst presterande bransch 
Bolagets ålder 
Utdelning 
Storlek på emission 
Kassaflöde 

FrstAvK 
BranschB 
BranschS 
ln(1+ålder) 
Utdel 
ln(StrlEmi) 
KassaF 

- 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
Tabell 9 - Sammanställning av oberoende variabler. 

 

3.9.3 Determination 
Determinationskoefficienten, R2, reflekterar styrkan av det linjära sambandet mellan 

beroende och oberoende variabel, det vill säga hur stor del av den totala variationen i 

y-variabeln som förklaras av sambandet (Körner & Wahlgren, 2006). R2 kan anta 

värden mellan 0 och 1, där 1 motsvarar en förklaringsgrad om 100 %.  

 

Ett problem med måttet är att R2 aldrig faller då ytterligare variabler adderas till 

modellen. Brooks (2014) förklarar detta med att, då skattningen av 

riktningskoefficient βi aldrig är lika med 0, stiger alltid R2 med antalet 

förklaringsvariabler. För att komma runt detta problem används istället justerat R2 

som ökar alternativt minskar beroende på styrkan i sambandet mellan y-variabeln och 

den adderade förklaringsvariabeln. Brooks (2014) menar att den extra variabeln bör 

adderas enbart om justerat R2 ökar, annars bör den exkluderas ur 

regressionsmodellen. I denna studie har därför detta mått fått avgöra om den 

ytterligare variabeln ska inkluderas i regressionen eller ej. Regeln har alltså lytt: Då 

justerat R2 ökar med den adderade förklaringsvariabeln, har den inkluderats i 

modellen. Om inte, har den uteslutits.  

 

3.10 Metoddiskussion 

3.10.1 Validitet 
Författarna hade i metodutformningen genomgående validitet i åtanke. En 

undersöknings validitet bedöms utifrån i vilken utsträckning de indikatorerna som 

uppmäts för att svara på frågeställningen faktiskt kan säga något om avsett fenomen 
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(Bryman & Bell, 2013). En hög validitet är alltså en garant för att den data som 

samlas in är relevant för att kunna dra några slutsatser kring studiens frågeställning.  

 

Med målsättningen att nå en så hög validitet som möjligt var författarna noga med att 

förankra såväl metodik, som val av variabler och hypotesuppställningar i erkända 

vetenskapliga artiklar och läroböcker. Att utforma metodik, hypoteser och antaganden 

med grund i befintliga teorier är ett sätt att uppnå ett högt mått av begreppsvaliditet 

(Bryman & Bell, 2013). Då det i metodväg finns liknande, väl ansedda studier, är 

författarna trygga i att denna studie i kraft av sin höga begreppsvaliditet är högst 

valid.   

 

3.10.2 Reliabilitet 
En undersöknings tillförlitlighet bedöms utifrån i vilken utsträckning den kan anses ha 

hög reliabilitet. En grundläggande förutsättning för att de mätningar som gjorts ska 

kunna anses reliabla är att de vid en upprepning av undersökningen skulle frambringa 

samma resultat (Bryman & Bell, 2013). Därför har vi i studien beskrivit vår metodik 

gällande urval, insamling och databehandling på detaljnivå. Detta för att göra studien 

helt och hållet replikerbar. 

 

Väl medvetna om vikten av replikerbarhet utformade författarna en metodik som i 

högsta möjliga mån byggde på objektiv data. Genom att så långt det gick undvika 

subjektiva bedömningar vid insamling och behandling av data har vi i studien kunnat 

frånse problematiken med interbedömarreliabilitet. En problematik som uppstår när 

ett flertal datainsamlare måste få sina subjektiva tolkningar och kategoriseringar att 

likriktas (Bryman & Bell, 2013). Detta skulle dels kunna äventyra materialet i denna 

studie och också göra en replikation svårare. 

 

Den enda tendens till subjektivitet i datainsamlingen uppkom vid kategorisering av 

vissa börsintroduktioners branschtillhörighet. Som beskrevs i delkapitel 3.2.3 förser 

inte BSE samtliga bolag med en branschindelning, utan somliga indelas efter industri. 

Om bolaget, eller dess jämförelsebolag, inte heller ingår i ett index har författarna 

själva tvingats utföra branschindelningen. Då genom att göra en bedömning utifrån 

verksamhetsbeskrivningen. Dessa fåtal bolag skulle alltså kunna anses blivit 
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kategoriserade utifrån en subjektiv bedömning. Författarna anser dock att detta skedde 

i så pass få fall att subjektivitet inte kan antas ha någon inverkan på studiens resultat.              

 

3.10.3 Källkritik 
Stor aktsamhet idkades genomgående vid val av källor. De skriftliga källor som 

användes har uteslutande publicerats i erkända ekonomiska tidskrifter. Hur de olika 

tidskrifternas krav för publicering ser ut, och eventuellt skiljer sig från varandra, 

ligger dock utanför författarnas vetskap men får antas innebära en hög trovärdighet. 

 

Även den kvantitativa datan hämtades från noggrant utvalda databaser. Chittogarh, 

BSE och ORBIS bedömer författarna alla vara trovärdiga källor. Samma typ av data 

hämtades in från samma källa för alla bolagen. På detta sätt har vi kunnat säkerställa 

jämförbarheten bolagen emellan.  

 

En potentiell felkälla som författarna är medvetna om, som skulle kunna påverka 

studiens utfall, är bolagens årsredovisningar. Årsredovisningarna användes som källa 

vid inhämtning av de börsintroducerade bolagens omsättning och kassaflöde. Ronen 

och Yaari (2008) förklarar att årsredovisningar ofta kan vara subjekt för vad som 

kallas Earnings Management, vilket innebär att bolag använder sig av 

redovisningstekniker för att manipulera räkenskaperna. Eventuella earnings 

management-tekniker är ingenting författarna har möjlighet att kompensera för, utan 

är bara en realitet att förhålla sig till. Vår bedömning är dock att dess inverkan inte 

kan anses snedvrida studiens resultat. 
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4. Deskriptiv statistik 

I det här kapitlet presenteras den deskriptiva statistiken för varje enskild variabel. 

Syftet med kapitlet är att läsaren skall få sig en överblick över den data som ligger till 

grund för de statistiska testerna. 

 

4.1 Prestation på 3 års sikt 

 Frekvens Procent 
BHAR Underpresterat 135 81,8 

Överpresterat 30 18,2 
Total 165 100,0 

Tabell 10 - Sammanställning av prestation på tre års sikt. 
 
Av 165 undersökta bolagen uppvisade 135 (81,8 %) ett negativt BHAR relativt 
jämförelseindex. Resterande 30 bolag (18,2 %) uppvisade ett positivt BHAR och 
överpresterade således relativt jämförelseindex på tre års sikt.  
 

4.2 Förstadagsavkastning 

Förstadagsavkastning Genomsnittligt BHAR N Standardavvikelse 
             FrstAvK < -0,17 -,58037 33 ,934582 
 -0,17 < FrstAvK < 0 -,16012 35 1,119604 
        0 < FrstAvK < 0,1 -,32445 29 ,554506 
     0,1 < FrstAvK < 0,4 -,49091 42 ,577454 
     0,4 < FrstAvK -,62715 26 1,314144 
Total -,43085 165 ,926604 

 

Tabell 11 - Sammanställning över förstadagsavkastning. 
 

Totalt uppvisade 97 av de 165 bolagen en positiv förstadagsavkastning, och 

genomsnittet av samtliga bolag låg på strax över 10 %. Tabell 11 visar på tendenser 

till markant större långsiktig underprestation för de bolag som hade en 

förstadagsavkastning på < -17 % samt de på > 10 %. Ett framträdande mönster är 
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dock, med undantag för bolagen med en förstadagsavkastning understigande -17 %, 

att den långsiktiga anormala avkastningen sjunker med den stigande 

förstadagsavkastningen.  

4.3 Bolagets ålder 

Bolagets ålder Genomsnittligt BHAR N Standardavvikelse 
0-5 år -,33377 26 1,261518 
6-10 år -,57297 38 ,839694 
11-15 år -,55026 45 ,810210 
16-20 år -,39971 28 ,603057 
21-40 år -,28740 20 ,929143 
40 år < ,13289 8 1,473326 
Total -,43085 165 ,926604 

 

Tabell 12 - Sammanställning efter bolagens ålder. 
 

Värdena visar på tendenser till lägre grad av långsiktig underprestation för bolag med 

en högre ålder vid noteringstillfället. Bolag som var äldre än 40 år vid 

noteringstillfället uppvisade exempelvis ett positivt BHAR på 13,29 %. De bolag som 

presterade allra sämst var de som hade funnits i 6-15 år vid noteringstillfället.  

 

4.4 Utdelning 

Utdelning Genomsnittligt BHAR N Standardavvikelse 
Ingen utdelning -,62853 61 ,941843 
Utdelning -,31490 104 ,902013 
Total -,43085 165 ,926604 

 

Tabell 13 - Sammanställning över utdelning. 
 

Tabellvärdena i undersökningen visar att bolag som efter notering införde utdelning 

någon gång mellan 2008 och 2015 tenderade att prestera bättre än motsvarande bolag 

som inte delade ut till sina ägare. I snitt uppvisade de utdelande bolagen ett BHAR 

som var 31,4 % högre än bolagen som inte delade ut. 
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4.5 Storlek på emission 

Storlek emission (Milj. INR) 
Genomsnittligt 

BHAR N Standardavvikelse 
               StrlEmi < 500 -,47952 33 1,271626 
     500 < StrlEmi < 1 000 -,66371 39 ,688660 

  1 000 < StrlEmi < 1 500 -,42452 23 1,230323 

  1 500 < StrlEmi < 3 000 -,51257 25 ,577816 

  3 000 < StrlEmi < 15 000 -,15797 35 ,779464 
15 000 < StrlEmi -,12739 10 ,594775 
Total -,43085 165 ,926604 

 
Tabell 14 - Sammanställning över storlek på emission.	  

 

Observerade värden visar på mindre långsiktig underprestation för de bolag som 

erbjöd en större utgåva vid noteringstillfället. Bäst presterade de bolag som noterades 

med en emission som var större än 15 000 000 000 INR och sämst presterade de 

bolag som gav ut aktier till ett värde av 500 000 000 – 1 000 000 000 INR.  

 

4.6 Kassaflöde 

Kassaflödesmarginal Genomsnittligt BHAR N Standardavvikelse 
          KassaF < -1 -,49373 13 ,455042 
  -1 < KassaF < 0 -,59402 71 ,865887 
   0 < KassaF < 0,1 -,20241 36 1,112371 
0,1 < KassaF < 0,4 -,20208 34 ,938030 
0,4 < KassaF -,75803 11 ,819741 
Total -,43085 165 ,926604 

 

Tabell 15 - Sammanställning över kassaflödesmarginal.	  
 

Vår data visar att bolag med kassaflödesmarginaler på mellan 0 och 40 % uppvisade 

en lägre grad av underprestation än bolag med kassaflödesmarginaler under 0 % och 

över 40 %. De bolag  som hade en kassaflödesmarginal som var över 40 % presterade 

allra sämst och uppvisade ett genomsnittligt BHAR på -75,80 %.  

 

 



	  

44 
	  

	  
Det Våras För Indien 

	  
	   	  

5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten av de statistiska testerna avseende dels 

prestationen på kort och lång sikt och dels regressionsanalysen, det vill säga vad som 

förklarar den långsiktiga prestationen. Detta följs av en känslighetsanalys av de 

statistiska testerna.  

 

5.1 Prestation på kort och lång sikt 

Som kan utläsas av Tabell 16 kunde en genomsnittlig negativ avkastning observeras 

för både de undersökta bolagen samt index på en sikt uppemot 1 år. Därefter vänder 

trenden för index som har en BHR på 6,14 % och 17,28 % efter 2 respektive 3 år, 

medan börsintroduktionerna har fortsatt negativ avkastning under samtliga år.  

 

 1 månad 2 månader 3 månader  1 år 2 år 3 år 

IPO 
(genomsnitt 
BHR) 

-0,0967 -0,1215 -0,1192  -0,1898 -0,2629 -0,2301 

Index 
(genomsnitt 
BHR) 

-0,0082 -0,0218 -0,0440  -0,0525 0,0614 0,1728 

p-värde 0,000 0,001 0,044  0,014 0,000 0,000 

Prestation Signifikant 
underpresterat 

Signifikant 
underpresterat 

Signifikant 
underpresterat  Signifikant 

underpresterat 
Signifikant 

underpresterat 
Signifikant 

underpresterat 

 

Tabell 16 - Sammanställning av över IPO-prestation på kort och lång sikt. 
 

På samtliga tidsfrister underpresterar börsintroduktionerna signifikant i jämförelse 

med index. Högst p-värde observerades efter 3 månader, vilket kan tolkas som att 

skillnaden i prestation dem emellan är minst på denna sikt.  
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5.2 Regression 

Förklarings-
variabel 

Förväntat 
tecken 

Beroende variabel: BHAR 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
Intercept 
 
 
Förstadags-
avkastning 
 
Bransch 
(Consumer) 
 
Bransch 
(Healthcare) 
 
Bolagets 
ålder 
 
Utdelning 
 
 
Storlek 
emission 
 
Kassaflöde 
 

 
 
 
 
- 
 
 

+ 
 
 
- 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
-0,401 

(-5,389) 
 
-0,292 

(-1,496) 
 
 

 
-0,480 

(-5,567) 
 

-0,282 
(-1,453) 

 
0,285 

(1,779) 

 
-0,421 

(-4,796) 
 

-0,268 
(-1,407) 

 
0,225 

(1,412) 
 

-0,806* 
(-2,580) 

 
 

 
-0,709 

(-2,410) 
 

-0,274 
(-1,438) 

 
0,225 

(1,409) 
 

-0,776* 
(-2,473) 

 
0,111 

(1,026) 

 
-0,757 

(-2,578) 
 

-0,293 
(1,544) 

 
0,223 

(1,409) 
 

-0,736* 
(2,354) 

 
0,064 

(0,575) 
 

0,270 
(1,803) 

 
-1,321 

(-2,806) 
 

-0,257 
(-1,346) 

 
0,223 

(1,416) 
 

-0,693* 
(-2,218) 

 
0,054 

(0,489) 
 

0,253 
(1,698) 

 
0,081 

(1,530) 

 
-1,320 

(-2,794) 
 

-0,257 
(-1,345) 

 
0,222 

(1,399) 
 

-0,697* 
(-2,203) 

 
0,053 

(0,480) 
 

0,251 
(1,661) 

 
0,082 

(1,525) 
 

0,007 
(0,087) 

 
R2 

Justerat R2 
 0,014 

0,007 
0,032 
0,020 

0,071 
0,054 

0,077 
0,054 

0,095 
0,067 

0,109 
0,075 

0,109 
0,069 

 
Tabell 17 - Sammanställning över regression. 

Noteringar: t-statistika inom parantes, och * indikerar signifikans på 5 %-nivån 

 

Justerat R2 steg de då samtliga förklaringsvariabler lades till i regressionen med 

undantag för den sista, kassaflödesmarginalen, varför den sjätte regressionsmodellen 

(Bilaga 1), som exkluderar denna variabel, har markerats i grått. Den skattade 

regressionslinjen (6) ser ut enligt följande: 

 

ε++++

+−+−−=

)ln(081,0)(253,0)1ln(054,0
)(693,0)(223,0)(257,0321,1

StrlEmiUtdelålder
BranschSBranschBFrstAvKBHARIPO  

 

Samtliga riktningar i de skattade koefficienterna stämde överens med förväntan, men i 

regressionen finnes bara ett signifikant resultat, nämligen ett negativt samband mellan 

den sämst presterande branschen, Healthcare, och BHAR. 
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5.3 Känslighetsanalys av de statistiska testerna 

5.3.1 T-tester 
Även om mindre skillnader kunde noteras i de statistiska testerna efter att 

datamaterialet rensats för de mest extrema uteliggarna, kvarstod samma resultat, det 

vill säga en signifikant underprestation av börsintroduktionerna relativt index på 1, 2 

respektive 3 månader samt 1, 2 respektive 3 år. Störst skillnad noterades på en sikt om 

3 månader, där p-värdet sjönk från 0,044 till 0,000. Resultaten behövde därmed inte 

omvärderas, utan kunde snarare stärkas.   

 
5.3.2 Regression 

Efter justering för extrema uteliggare utfördes regressionen (6) på nytt vilket gav 

vissa skillnader i resultatet. Det signifikanta sambandet mellan Healthcare och BHAR 

kvarstod, men nu på 1 %-nivån, det vill säga sambandet blev än starkare. Det mest 

anmärkningsvärda var dock att variablerna utdelning samt storlek på emission 

påvisades nu även ha signifikanta samband, på 5 %-nivån, med BHAR. En ytterligare 

skillnad som noterades var att koefficienterna förändrades i viss utsträckning. Beta för 

bolagets ålder sjönk från 0,054 till 0,027, vilket också var den koefficient som 

förändrades mest bland variablerna. Riktningen på koefficienterna förändras däremot 

inte för någon av variablerna.   

 

Författarnas beslut är att inte låta känslighetsanalysen omvärdera resultaten från den 

ursprungliga regressionen (6). Även om ytterligare två samband noterades 

signifikanta, väljer författarna att hellre vara försiktiga i sina slutsatser, varför 

Healthcare kvarstår som den enda förklaringsvariabel med ett signifikant samband till 

BHAR. Att koefficienterna förändrades kan inte ses som anmärkningsvärt eftersom 

flertalet observationer fick anta andra värden än de verkliga. Nedan kommer 

dessutom illustreras vad en förändring i förklaringsvariabeln kan få för konsekvens på 

den skattade långsiktiga anormala avkastningen. Och denna effekt beror på just värdet 

av beta.  
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6. Analys 

I kapitlet analyserar författarna resultaten i de två föregående kapitlen med stöd av 

den teoretiska referensram som presenterades i kapitel 2. Författarna analyserar dels 

prestationen på kort och lång sikt men även varje enskild variabel för sig, för att 

finna mönster som är utmärkande för de bolag som presterar bättre respektive sämre 

än jämförelseindex. Avslutningsvis görs en mer övergripande samt sammanfattande 

analys av resultaten.  

 

6.1 Prestation på kort och lång sikt 

Medan Sahoo och Rajib (2010) fann en underprestation hos börsintroduktioner i upp 

till och med 1 år, för att på längre sikt istället överprestera jämförelseindex, påvisas i 

denna studie en signifikant underprestation över samtliga undersökta år. 

Nollhypotesen förkastas därför till fördel för resultatet om en underprestation på kort 

såväl som lång sikt.  

 

# H0: Det finns ingen skillnad i prestation mellan IPO:s och marknaden 

i övrigt.  

$ H1: Det finns en skillnad i prestation mellan IPO:s och marknaden i 

övrigt. 

 

Resultatet avseende den långsiktiga prestationen går mer i linje med tidigare studier 

av bland andra Ritter (1991) som menar att en långsiktig buy-and-hold-strategi av en 

IPO är en dålig investering. Likaså Aggarwal, Leal och Hernandez (1993) fann 

samma resultat vad gäller den långsiktiga prestationen. Däremot observerade de 

istället en positiv anormal avkastning på kortare sikt, vilket inte heller 

överensstämmer med denna studie.  

 

Ibbotson, Sindelar och Ritters (1994) teori om excessive optimism grundar sig i ett 

mönster där börsintroduktioners prestation är förhållandevis bättre på kort sikt, för att 
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därefter vända och prestera allt sämre efterhand som förekomsten av 

informationsasymmetri minskar. Även om resultatet i denna studie visar på 

konsekvent underprestation under samtliga år kan vi utifrån Tabell 16 utläsa att 

skillnaden i prestation mellan börsintroduktionerna och jämförelseindex växer under 

de tre åren. Utfallet är alltså inte helt oförenligt med det Ibbotson, Sindelar och Ritter 

(1994) beskriver.   

 

Att resultaten skiljer sig från de i Sahoo och Rajib (2010) samt Loughran, Ritter och 

Rydqvist (1994), som uppvisade positiv anormal avkastning på tre års sikt, kan ha att 

göra med teorin om hot issue markets. Även om vi inte undersökt antalet IPO:s per år, 

kan vi spekulera i att den undersökta tidsperioden 2008-2012, alltså åren direkt efter 

finanskrisen, var en period som efterföljde en så kallad hot issue market. En sådan 

period brukar karaktäriseras av sjunkande aktiekurser för bolag som noterats. Detta på 

grund av att förstadagsavkastningen för bolag som noteras i en hot issue market är 

onormalt hög och att denna tenderar att justeras för i den efterföljande perioden 

(Loughran, Ritter & Rydqvist, 1994). Att resultaten skiljer sig mellan olika studier 

kan alltså ha att göra med den undersökta tidsperioden.  

 

6.2 Förstadagsavkastning 

I enlighet med Guha Deb (2009) kan vi finna indikationer på underprissättning med 

en genomsnittlig förstadagsavkastning på över 10 %. Även Ritter visade i sin 

landsindelade sammanställning över fenomenet att Indien tillhör ett av de länder med 

högst underprissättning. Att den genomsnittliga förstadagsavkastning i denna studie 

avsevärt understiger den siffra Ritter presenterar för Indien i sin data-

sammanställning, kan bero på den bakomliggande orsaken till fenomenet som 

Ibbotson, Sindelar och Ritter (1994) framhåller, nämligen informationsasymmetri. I 

denna undersökning har endast stora bolag undersökts, och det kan antas att 

informationsasymmetrin är mindre påtaglig mellan olika aktörer då dessa bolag 

börsintroduceras jämfört med när mindre bolag noteras. Följden för de mindre 

bolagen blir därför att de i större utsträckning utsätts för underprissättning vid 

börsintroduktionen. Detta innebär dock inte att en investerare nödvändigtvis kan 

utnyttja anomalin, vilket enligt teorin förklaras med fenomenet winner’s curse. I 
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genomsnitt får investeraren endast en liten tilldelning i den lyckade IPO:n, varför 

aktiespekulantens förtjänst begränsas. I den mindre lyckade IPO:n, får investeraren 

däremot en stor tilldelning aktier, varför spekulanten då drabbas av kursnedgången 

med ett större antal aktier.  

 

I studien kan vi inte statistiskt säkerställa ett samband mellan en börsintroduktions 

förstadagsavkastning med dess långsiktiga BHAR. Därmed accepteras nollhypotesen 

om avsaknad på ett samband.  

 

$ H0: Det finns inget samband mellan ett bolags förstadagsavkastning 

och dess långsiktiga prestation.  

# H1: Det finns ett samband mellan ett bolags förstadagsavkastning och 

dess långsiktiga prestation. 

 

Enligt den skattade regressionslinjen har däremot variabeln förstadagsavkastning en 

koefficient med värdet -0,257. En fingervisning för den praktiska betydelsen av 

koefficienten kan uppnås genom att se effekten av en 20 %-ig ökning av 

förstadagsavkastningen. Skulle ett bolag, allt annat lika, uppnå en 

förstadagsavkastning på 30 % istället för 25 % skulle BHAR efter tre år sjunka med 

nästan 1,3 procentenheter. Detta innebär att det finns tendenser till ett negativt, om än 

ej statistiskt signifikant, samband mellan hög förstadagsavkastning och långsiktig 

anormal avkastning. Detta resultat ligger i linje med Ritter (1991), som också såg 

indicier till det negativa sambandet. Även om inte Ritter heller kunde säkerställa 

sambandet statistiskt, visade hans undersökning också att de bolag med hög 

förstadagsavkastning tenderade att underprestera på lång sikt.  

 

Ritter (1991) förklarar fenomenet som ett fall för the overreaction hypothesis (De 

Bondt & Thaler, 1985). Detta är en förklaring som inte heller hålls osannolik enligt 

författarna i denna studie. Enligt teorin är bristen på information påtaglig vid 

börsintroduktioner varför en inledande optimism vid första handelstillfälle kan 

överskattas som tecken för underprissättning. När den inledande entusiasmen sedan 

har lagt sig planar avkastningen ut, vilket i sin tur kan leda till en överdriven 
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pessimism på grund av de negativa tendenserna. Detta skulle då innebära att 

aktiekursen på sikt sjunker mer än vad det underliggande värdet förtjänar. 

 

En annan teori som visar på samma tendenser till lägre långsiktig avkastning för de 

bolag som uppvisar hög förstadagsavkastning är window of opportunity hypothesis 

(Ritter, 1991). Bolag som lockas till att noteras under så kallade hot issue markets 

uppvisar i regel en lägre långsiktig avkastning än de som inte börsnoteras under dessa 

perioder. Antalet IPO:s per år skulle alltså kunna ha en stor påverkan på sambandet 

mellan förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen.  

6.3 Bransch 

Branschtillhörighet är den enda variabeln i undersökningen som uppvisar ett 

statistiskt säkerställt samband med långsiktig anormal avkastning. Vi kan i våra tester 

fastslå att det finns ett statistiskt signifikant negativt samband mellan Healthcare, 

relativt resterande branscher, och BHAR. Nollhypotesen förkastas därmed till fördel 

för mothypotesen.  

 

# H0: Det finns inget samband mellan branschtillhörighet och dess 

långsiktiga prestation. 

$ H1: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och dess 

långsiktiga prestation. 

 

Enligt den skattade regressionslinjen har Healthcare en koefficient på -0,693. 

Eftersom branschvariabeln är en dummy, som enbart antar värdena 0 eller 1, kan vi 

endast väldigt förenklat beskriva att skattningen innebär att börsintroduktioner inom 

branschen Healthcare medför en negativ effekt på BHAR med 0,693.  

 

Den enligt undersökningen bäst presterande branschen Consumer Discretionary 

Goods & Services har en skattad koefficient i regressionslinjen på 0,223. Detta 

positiva samband mellan branschtillhörighet och långsiktig prestation kan dock inte 

säkerställas statistiskt. Alltså kan inga slutsatser dras av den långsiktiga anormala 

avkastningen för börsintroduktioner för bolag inom denna bransch.  
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Övriga branscher kan vi inte heller göra några uttalanden om. Dock kan vi, likt Ritter 

(1991), se tendenser till en vid spridning i prestation mellan de olika branscherna. 

Framförallt är skillnaden mellan de bekräftat lågpresterande Healthcare-bolagen och 

de antytt bättre presterande bolagen inom Consumer Discretionary Goods & Services-

branschen betydande. Därför är det inte ett allt för djärvt uttalande att vi i denna 

undersökning, i enligheten med teorin från Ritter (1991), slår fast att 

branschtillhörighet är en variabel som påverkar en börsintroduktions långsiktiga 

prestation. 

6.4 Bolagets ålder 

Sambandet mellan variabeln bolagets ålder och BHAR är liksom många av de övriga 

variablerna ej statistiskt signifikant. Därmed accepteras nollhypotesen.  

 

$ H0: Det finns inget samband mellan bolagets ålder och dess långsiktiga 

prestation. 

# H1: Det finns ett samband mellan bolagets ålder och dess långsiktiga 

prestation. 

 

Regressionen visar dock på tendenser till ett positivt samband med koefficientsfaktorn 

0,054. Detta är till viss del förenligt med resultatet i Ritters (1991) studie, där bolag 

som var äldre vid noteringstillfället, tenderade att prestera bättre på lång sikt än dess 

yngre motsvarigheter. Även Sahoo och Rajibs (2010) studie visar på ett positivt 

samband mellan ålder och långsiktig prestation, dock är deras resultat i likhet med 

resultatet i denna studie, ej statistiskt signifikant.  

 

Givet problematiken med informationsasymmetri mellan olika parter vid en 

börsintroduktion och dess koppling till underprissättningsfenomenet, är det inte helt 

otänkbart att en koppling mellan den långsiktiga prestationen och bolagets ålder 

föreligger. Då impresario hypothesis indikerar ett negativt samband mellan 

förstadagsavkastning och långsiktig prestation, bör bolag som uppmäter en hög initial 

avkastning uppvisa sämre långsiktig prestation än bolag med låg 
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förstadagsavkastning. För bolag som har funnits längre, bör skillnaderna mellan 

tillgången till information mellan olika parter vara mindre, och därmed bör graden av 

underprissättning i börsintroduktionen vara lägre vilket indikerar en lägre 

förstadagsavkastning och bättre långsiktig prestation.  

 

Även teorin om divergence of opinion hypothesis bör förklara varför bolag med en 

längre historik presterar bättre på lång sikt än nykomlingar. Vid större tillgång till 

information, bör skillnaderna mellan optimister och pessimister i värderingen av 

bolaget vara mindre, vilket innebär att aktiekursen efter börsintroduktionen troligtvis 

inte sjunker i lika stor utsträckning som vid fallet med liten tillgång till information. 

6.5 Utdelning 

För variabeln utdelning kan vi inte heller påvisa något statistiskt säkerställt samband 

med BHAR. Detta leder oss till att acceptera den nollhypotes som formulerades.  

 

$ H0: Det finns inget samband mellan införandet av utdelningar och 

bolagets långsiktiga prestation.  

# H1: Det finns ett samband mellan införandet av utdelningar och 

bolagets långsiktiga prestation.  

 

Enligt Dyl och Weigand (1998), kan en förändring av ett bolags utdelningspolicy 

fungera som en positiv signaleffekt vilken i sin tur har en positiv påverkan på 

aktiekursen. Även om vi inte kan statistiskt säkerställa ett samband, kan vi se 

tendenser, med en positiv koefficient, som tyder på att det finns en koppling mellan 

utdelning och långsiktig prestation. Detta samband är inte otänkbart med tanke på den 

reducering i risker förknippade med ett bolags kassaflöden som sker i samband med 

införandet av utdelningar och den positiva signaleffektens påverkan på aktiekursen. 

Med ytterligare stöd av How, Ngo och Verhoeven (2011) är det för författarna inte 

orimligt att en koppling går att göra mellan utdelning och långsiktig prestation, 

däremot ska det än en gång tilläggas att denna studie inte kan påvisa ett sådant 

samband.  
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How, Ngo och Verhoevens (2011) studie skiljer sig från denna, då de endast 

undersökt bolag som vid själva börsintroduktionen infört utdelning. Att införa en 

sådan utdelningspolicy i samband med introduktionen skulle kunna innebära en 

minskning i informationsasymmetri gällande bolagets kassaflöden och intjäning och 

en lägre grad av underprissättning och därmed bättre långsiktig prestation. Då denna 

studie inkluderat bolag som delat ut någon gång under de undersökta åren, skulle 

detta kunna ha tänkbara implikationer på förstadagsavkastningen som till viss del 

skulle innebära sämre långsiktig prestation än för bolagen i ovan nämnda studie.  

 

6.6 Storlek på emission 

När det kommer till variabeln storlek på emission, kan inte heller något statistiskt 

säkerställt samband göras, varför nollhypotesen accepteras.  

 

$ H0: Det finns inget samband mellan storlek på emission och bolagets 

långsiktiga prestation. 

# H1: Det finns ett samband mellan storlek på emission och bolagets 

långsiktiga prestation. 

 

Däremot kan vi, utifrån dels den deskriptiva statistiken och dels den positiva 

koefficienten, se små tendenser som tyder på ett positivt samband i enlighet med 

Ritters (1991) studie. Han visade att stora bolag, med i huvudsak stora utgåvor, 

förväntades en bättre långsiktig prestation. Detta scenario är inte otänkbart, då större 

IPO:s troligtvis får större uppmärksamhet. Med mer bevakning kan ett antagande om 

mindre förekomst av informationsasymmetri göras, vilket skulle indikera en lägre grad 

av underprissättning och bättre långsiktig prestation. I Ritters (1991) studie var BHAR 

för bolag med stora utgåvor högre än den för bolag med små utgåvor, varför vi inte 

utesluter att ett sådant samband kan tänkas föreligga. 
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6.7 Kassaflöde 

Ett statistiskt säkerställt samband mellan kassaflödesmarginal och BHAR går ej att 

finna i denna studie. Även att finna ett svagt mönster är svårt, då variabeln till och 

med uteslöts ur regressionen till följd av ett sjunkande justerat R2.  Författarna 

accepterar därmed nollhypotesen.  

 

$ H0: Det finns inget samband mellan bolagets kassaflödesmarginal och 

dess långsiktiga prestation.  

# H1: Det finns ett samband mellan bolagets kassaflödesmarginal och 

dess långsiktiga prestation.  

 

Ett samband mellan kassaflödesmarginal och långsiktig prestation skulle för 

författarna innebära ett stort framsteg, då inga av de studier som vi har tagit del av 

undersöker denna variabel. Dessvärre kunde inget statistiskt samband säkerställas, 

men att ett sådant finns går ej att utesluta. En känd värderingsmetod som presenteras i 

3.2.1, är DCF-värdering, som grundar sig i att värdet av ett företag är nuvärdet av 

framtida kassaflöden. Det är därför inte otänkbart att investerare som applicerar denna 

modell, skulle värdera bolag med höga kassaflödesmarginaler högre än bolag med 

lägre motsvarigheter, allt annat lika. I studien undersökte vi CFFO, alltså kassaflöde 

från den löpande verksamheten, vilket inte direkt är förenligt med fritt kassaflöde som 

är grunden i DCF-värdering. Kanske skulle ett annat resultat ha påvisats om denna 

variabel hade undersökts istället. Sammanfattningsvis visar resultaten av 

undersökningen på en fullständig avsaknad av ett linjärt samband mellan kassaflöde 

och BHAR. Vår förhoppning är dock att framtida studier undersöker denna variabel 

mer ingående för att ta reda på om några kopplingar går att göra.  

 

6.8 Sammanfattande analys 

Vi kan statistiskt säkerställa att IPO:s i Indien underpresterar marknaden på samtliga 

undersökta tidsperioder. Detta står i konflikt till den tidigare forskningen av Sahoo 

och Rajib (2010) som undersökte 92 IPO:s i Indien under åren 2004-2006.  
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Av de studerade förklaringsfaktorerna till den långsiktiga anormala avkastningen kan 

endast ett samband säkerställas statistiskt, nämligen ett negativt sådant för branschen 

Healthcare kontra resterande branscher. Detta leder oss till att bekräfta den tidigare 

forskningen angående branschtillhörighet, och det samband som Ritter (1991) fann i 

sin studie.  

 

Vad gäller resterande förklaringsvariabler överensstämmer riktningen på 

koefficienterna med de förväntade sambanden som formulerades utifrån teorin. 

Däremot kan inte dessa säkerställas statistiskt varför vi varken kan bekräfta eller 

förkasta tidigare forskningsrön avseende dessa faktorer som potentiella förklaringar 

till den långsiktiga prestationen av IPO:s.  

 

I Tabell 18 finnes en sammanställning av studiens resultatutfall: 

 
 

Prestation IPO:s 1 månad 2 månader 3 månader 1 år 2 år 3 år 
Signifikant (5%-nivån) 
underprestation  

! 
Säkerställt 

! 
Säkerställt 

! 
Säkerställt 

! 
Säkerställt 

! 
Säkerställt 

! 
Säkerställt 

 
Förklaringsvariabel 

 
Förväntat samband 

 
Verkligt samband 

 
Signifikans (5%) 

Förstadagsavkastning (-) Negativt "  Ej säkerställt 

Bransch (Consumer) (+) Positivt " Ej säkerställt 
Bransch (Healthcare) (-) Negativt ! Säkerställt 
Bolagets ålder (+) Positivt " Ej säkerställt 
Utdelning (+) Positivt " Ej säkerställt 
Storlek emission (+) Positivt " Ej säkerställt 
Kassaflöde (+) Positivt " Ej säkerställt 

 
Tabell 18 - Sammanställning av hypotesutfallen. 
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7. Slutsats 

I kapitlet redogörs för de slutsatser som kan dras i studien samt författarnas 

reflektioner kring dessa. Vidare lämnas även förslag på vidare forskning inom ämnet 

post-IPO prestation.   

 

7.1 Slutsats  

Med den tillväxt som Indien fått uppleva de senaste åren går det knappast att avfärda 

Indien som en intressant marknad. Men för den aktiespekulant, vars blick är riktad 

mot börsnoteringar, hur kan dennes förväntningar vara på aktieutvecklingen? Studiens 

syfte var dels att undersöka huruvida IPO:s över- eller underpresterar förväntan. Och 

resultatet är knappast upplyftande. Framförallt inte med tanke på den tidigare 

forskningens rön om långsiktig positiv anormal avkastning för börsintroduktioner i 

Indien. Svaret i denna studie är entydigt motstridigt till detta: en investering i en 

börsintroduktion i Indien är riskfylld, med stor sannolikhet till negativ anormal 

avkastning. Detta kan säkerställas statistiskt, där börsintroduktionerna för de så 

kallade Mainstream-aktierna på BSE under åren 2008-2012, underpresterade 

marknaden signifikant i upp till och med 3 år.  

 

Resultatet för den kort- och långsiktiga prestation som studien renderar i, förutsätter 

att aktieköpet görs till stängningskursen vid noteringsdagen. Givet att 

aktiespekulanten får köpa till teckningskursen skulle slutsatsen eventuellt kunna 

omvärderas då den genomsnittliga förstadagsavkastningen för börsintroduktioner är 

positiv. Detta scenario är dock inte lika intressant att undersöka, då ett antagande om 

att winner´s curse råder begränsar aktiespekulanters möjlighet att få tilldelning i 

lyckade IPO:s. 

 

Finanskrisen 2008 drabbade många av de stora marknaderna. Även om denna studie 

inte sökt att problematisera kring detta i närmre bemärkelse, noterades negativ 

utveckling under första året från 2008 för inte bara de undersökta 

börsintroduktionerna, utan även för marknaden i övrigt. Som nämnts ovan, står 

resultatet i denna studie i konflikt med resultaten i Sahoo och Rajibs (2010) studie, 
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som undersökte börsnoteringar i Indien under 2004-2006, alltså åren innan 

finanskrisen. Det skulle eventuellt gå att argumentera för att konjunkturen är en faktor 

till att resultaten skiljer sig åt, men samtidigt bör konjunkturen ha begränsad påverkan 

då det är den anormala, marknadsjusterade avkastningen som har undersökts.  

 

Studiens andra problemformulering syftar till att förklara vilka företagsspecifika 

faktorer som är utmärkande för den långsiktiga avkastningen. Den enda variabel som 

kan framhållas som förklarande är bransch, där Healthcare är ensam variabel med ett 

signifikant negativt samband till den långsiktiga anormala avkastningen. Detta 

innebär i teorin att investerare kan förvänta sig sämre prestation för ett aktieköp inom 

denna bransch jämfört med aktieköp i andra branscher.  En skillnad vi kan finna som 

utmärker bolagen tillhörande branschen Healthcare är att deras omsättning i 

förhållande till totala tillgångar, samt omsättning i förhållande till storlek på emission, 

är betydligt lägre än för övriga branscher. Det skulle därför kunna antas att dessa till 

stor del är forskningsbolag, som ännu inte mognat och kunnat generera stabila 

intäkter, varför kursutvecklingen till följd av detta också är desto sämre.  

 

Även om vi för resterande av de undersökta förklaringsvariablerna inte kan påvisa 

några signifikanta samband till den långsiktiga anormala avkastningen, finns mönster 

som är förenliga med tidigare forskning. Till skillnad från den kort- och långsiktiga 

prestationen för IPO:s, där resultaten är något anmärkningsvärda, visas tendenser på 

att de undersökta förklaringsvariablerna påverkar den långsiktiga avkastningen i 

liknande riktning som tidigare forskning har påvisat. Dock bör det än en gång noteras 

att dessa samband inte kan säkerställas statistiskt.  

 

Våra resultat leder oss till reflektion angående uppsatsens titel - våras det verkligen 

för Indien? Vad gäller börsintroduktioner i landet är svaret bestämt nej. Ponera att du i 

egenskap av investerare är intresserad av att investera i Indien, och mer specifikt, 

indiska börsintroduktioner. Vilka kriterier bör de bolag du önskar investera i uppfylla, 

för att avkastningen på lång sikt skall vara så hög som möjlig? Den första 

bedömningsgrunden bör vara ett exklusionskriterium. Om bolaget genomför en 

börsintroduktion och du endast har möjlighet att köpa aktier till stängningskursen vid 

första handelsdagen, bör du som aktiespekulant avstå från att investera. Att skilja 
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agnarna från vetet är svårt, och i denna studie kan inte någon framgångsfaktor 

säkerställas.  

	  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom post-IPO prestation fordras för att kunna identifiera specifika 

bolagsfaktorer och dess koppling till den långsiktiga prestationen. I uppsatsen har 

bland annat variabeln kassaflöde undersökts, och då författarna inte tagit del av 

tidigare forskning som mäter denna variabels samband med IPO:s långsiktiga 

prestation, kunde inte heller metoden benchmarkas mot tidigare forskning. I denna 

studie användes kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med omsättning, 

men inget samband med den långsiktiga prestationen kunde säkerställas. Författarna 

skulle däremot gärna se att annan studie undersökte en alternativ variant av 

kassaflödes-variabeln, då kassaflödet i teorin bör ha stor påverkan på den långsiktiga 

prestationen. 

 

Vilka förklaringsvariabler som används av de många studier författarna tagit del av 

skiljer sig åt. En variabel som exkluderades, men som var uppe för diskussion i denna 

undersökning, var antalet IPO:s per år, det vill säga ett mått för fenomenet cykliskhet. 

Beslutet att utesluta den, togs med argumentet att relativt få antal år skulle 

undersökas. Det skulle dock vara intressant att se en studie över en längre tidsperiod, 

med ett inkluderande av denna variabel, för att potentiellt se skillnader i prestation 

beroende av konjunktur.  

 

Även om vår undersökning av fenomenet långsiktig underprestation tar slut i och med 

färdigställandet av denna uppsats, återstår fortfarande många frågetecken att reda ut. 

Vår förhoppning är att Ritter och andra forskare fortsätter att undersöka detta 

intressanta fenomen då det utgör en viktig del av investerares vardag, institutionella 

såväl som privata. Vid ökad kunskap om prissättning vid börsintroduktioner och dess 

långsiktiga prestation, minskar förhoppningsvis den informationsasymmetri som 

föreligger på kapitalmarknaden och detta kan i sin tur leda till en ökad möjlighet för 

enskilda bolag att ta in kapital i verksamheten. Författarna är enade om att en väl 

fungerande kapitalmarknad är grunden för fortsatt global tillväxt. 
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Appendix 

Bilaga 1 – Regression (6) 
	  
Dependent Variable: BHAR   
Method: Least Squares   
Date: 05/06/16   Time: 09:23   
Sample: 1 165    
Included observations: 165   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.321330 0.470828 -2.806396 0.0056 

FRSTAVK -0.256526 0.190533 -1.346364 0.1801 
BRANSCHB 0.223074 0.157565 1.415762 0.1588 
BRANSCHS -0.693097 0.312433 -2.218389 0.0280 
LN1ALDER 0.054170 0.110817 0.488819 0.6256 

UTDEL 0.253389 0.149265 1.697572 0.0916 
LNSTRLEMI 0.081335 0.053163 1.529922 0.1280 

     
     R-squared 0.108636     Mean dependent var -0.430847 

Adjusted R-squared 0.074786     S.D. dependent var 0.926604 
S.E. of regression 0.891282     Akaike info criterion 2.649187 
Sum squared resid 125.5127     Schwarz criterion 2.780954 
Log likelihood -211.5579     Hannan-Quinn criter. 2.702676 
F-statistic 3.209390     Durbin-Watson stat 2.075787 
Prob(F-statistic) 0.005313    

     
      

 
Bilaga 2 – Regression (7) med samtliga variabler 
  
Dependent Variable: BHAR   
Method: Least Squares   
Date: 05/04/16   Time: 19:46   
Sample: 1 165    
Included observations: 165   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.320208 0.472491 -2.794146 0.0059 

FRSTAAVK -0.257444 0.191426 -1.344874 0.1806 
BRANSCHB 0.221935 0.158606 1.399286 0.1637 
BRANSCHS -0.696760 0.316248 -2.203210 0.0290 
LN1ALDER 0.053453 0.111473 0.479516 0.6322 

UTDEL 0.251443 0.151406 1.660722 0.0988 
LNSTRLEMI 0.081844 0.053652 1.525457 0.1292 

KASSAF 0.007410 0.085375 0.086787 0.9310 
     
     R-squared 0.108678     Mean dependent var -0.430847 

Adjusted R-squared 0.068938     S.D. dependent var 0.926604 
S.E. of regression 0.894095     Akaike info criterion 2.661260 
Sum squared resid 125.5067     Schwarz criterion 2.811852 
Log likelihood -211.5540     Hannan-Quinn criter. 2.722391 
F-statistic 2.734702     Durbin-Watson stat 2.076463 
Prob(F-statistic) 0.010501    
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Bilaga 3 – Ramseys RESET 
 
 
Ramsey RESET Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: BHAR C FRSTAAVK BRANSCHB BRANSCHS 
        LN1ALDER UTDEL LNSTRLEMI KASSAF 
Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.079500  156  0.9367  
F-statistic  0.006320 (1, 156)  0.9367  
Likelihood ratio  0.006685  1  0.9348  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  
Test SSR  0.005085  1  0.005085  
Restricted SSR  125.5067  157  0.799406  
Unrestricted SSR  125.5016  156  0.804497  
Unrestricted SSR  125.5016  156  0.804497  

     
     LR test summary:   
 Value df   

Restricted LogL -211.5540  157   
Unrestricted LogL -211.5506  156   

     
          

Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: BHAR   
Method: Least Squares   
Date: 05/04/16   Time: 19:53   
Sample: 1 165    
Included observations: 165   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.371374 0.799306 -1.715707 0.0882 

FRSTAAVK -0.273584 0.279445 -0.979024 0.3291 
BRANSCHB 0.229875 0.187860 1.223654 0.2229 
BRANSCHS -0.766124 0.928396 -0.825213 0.4105 
LN1ALDER 0.055930 0.116086 0.481796 0.6306 

UTDEL 0.265072 0.229048 1.157281 0.2489 
LNSTRLEMI 0.085168 0.068158 1.249572 0.2133 

KASSAFL 0.006007 0.087446 0.068690 0.9453 
FITTED^2 0.053657 0.674936 0.079500 0.9367 

     
     R-squared 0.108714     Mean dependent var -0.430847 

Adjusted R-squared 0.063007     S.D. dependent var 0.926604 
S.E. of regression 0.896938     Akaike info criterion 2.673341 
Sum squared resid 125.5016     Schwarz criterion 2.842756 
Log likelihood -211.5506     Hannan-Quinn criter. 2.742113 
F-statistic 2.378510     Durbin-Watson stat 2.078809 
Prob(F-statistic) 0.019125    
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Bilaga 4 – Jarque-Bera 
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Series: Residuals
Sample 1 165
Observations 165

Mean       1.88e-17
Median  -0.113354
Maximum  4.271860
Minimum -1.887107
Std. Dev.   0.874806
Skewness   2.346478
Kurtosis   11.52800

Jarque-Bera  651.4111
Probability  0.000000

	  
 
Bilaga 5 – Breusch-Pagan-Godfrey 
 
 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.801255     Prob. F(7,157) 0.5874 

Obs*R-squared 5.691264     Prob. Chi-Square(7) 0.5762 
Scaled explained SS 27.12416     Prob. Chi-Square(7) 0.0003 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/05/16   Time: 13:35   
Sample: 1 165    
Included observations: 165   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.282065 1.313819 1.736970 0.0844 

FRSTAAVK -0.001460 0.532285 -0.002742 0.9978 
BRANSCHB 0.698891 0.441024 1.584702 0.1150 
BRANSCHS -0.549029 0.879366 -0.624346 0.5333 
LN1ALDER 0.011585 0.309964 0.037374 0.9702 

UTDEL -0.069460 0.421002 -0.164988 0.8692 
LNSTRLEMI -0.227294 0.149186 -1.523561 0.1296 

KASSAFL 0.052684 0.237397 0.221924 0.8247 
     
     R-squared 0.034493     Mean dependent var 0.760647 

Adjusted R-squared -0.008556     S.D. dependent var 2.475575 
S.E. of regression 2.486142     Akaike info criterion 4.706611 
Sum squared resid 970.4016     Schwarz criterion 4.857203 
Log likelihood -380.2954     Hannan-Quinn criter. 4.767742 
F-statistic 0.801255     Durbin-Watson stat 2.074068 
Prob(F-statistic) 0.587390    
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Bilaga 6 – Korrelationsmatris 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Bilaga 7 – VIF	  
	  
	  

VIF ln(1+ålder) Utdel ln(StrlEmi) KassaF FrstaAvK BranschB BranschS 
ln(1+ålder) - 1,050 1,045 1,065 1,024 1,030 1,058 
Utdel 1,028 - 1,042 1,047 1,022 1,030 1,057 
ln(StrlEmi) 1,075 1,094 - 1,058 1,010 1,030 1,059 
KassaF 1,074 1,078 1,037 - 1,022 1,023 1,046 
FrstAvK 1,079 1,099 1,035 1,067 - 1,029 1,064 
BranschB 1,080 1,102 1,049 1,063 1,024 - 1,040 
BranschS 1,073 1,095 1,044 1,051 1,025 1,006 - 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 ln(1+Ålder) Utdel ln(StrlEmi) KassaF FrstaAvk BranschB BranschS 

ln(1+Ålder) 1 ,246** ,081 ,093 ,027 ,016 -,094 

Utdel ,246** 1 ,088 ,151 ,057 ,018 -,092 

ln(StrlEmi) ,081 ,088 1 -,108 -,122 ,019 -,105 

KassaF ,093 ,151 -,108 1 ,080 ,062 ,113 

FrstaAvk ,027 ,057 -,122 ,080 1 -,030 ,031 

BranschB ,016 ,018 ,019 ,062 -,030 1 -,147 

BranschS -,094 -,092 -,105 ,113 ,031 -,147 1 
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Bilaga 8 – Histogram (Bolagets ålder – före och efter logartim)	  
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Bilaga 9 – Histogram (Storlek emission – före och efter logartim) 
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Bilaga 10 – t-test (Prestation 1 månad) 
 
 

Group Statistics 
 Kategori N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestation 
1M 

IPO 165 -,0967 ,29475 ,02295 

Index 165 -,0082 ,07917 ,00616 
 
 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 Equal variances 

assumed 
-3,725 328 ,000 -,08849 ,02376 -,13523 -,04175 

Equal variances not 
assumed 

-3,725 187,539 ,000 -,08849 ,02376 -,13536 -,04162 

 
	  
	  
	  
Bilaga 11 – t-test (Prestation 2 månad) 
 
 

Group Statistics 
 Kategori N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestation 
2M 

IPO 165 -,1215 ,37791 ,02942 

Index 165 -,0218 ,11738 ,00914 

 
 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 Equal variances 

assumed 
-3,236 328 ,001 -,09970 ,03081 -,16030 -,03909 

Equal variances not 
assumed 

-3,236 195,354 ,001 -,09970 ,03081 -,16045 -,03894 
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Bilaga 12 – t-test (Prestation 3 månad) 
 
 

Group Statistics 
 Kategori N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestation 
3M 

IPO 165 -,1192 ,45732 ,03560 

Index 165 -,0440 ,13671 ,01064 

 
 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 Equal variances 

assumed 
-2,024 328 ,044 -,07520 ,03716 -,14830 -,00210 

Equal variances not 
assumed 

-2,024 193,082 ,044 -,07520 ,03716 -,14849 -,00191 

 

 
	  
Bilaga 13 – t-test (Prestation 1 år) 
	  
 

Group Statistics 
 Kategori N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestation 
1Y 

IPO 165 -,1898 ,64974 ,05058 

Index 165 -,0525 ,29773 ,02318 

 
 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 Equal variances 

assumed 
-2,468 328 ,014 -,13732 ,05564 -,24677 -,02786 

Equal variances not 
assumed 

-2,468 229,965 ,014 -,13732 ,05564 -,24695 -,02769 
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Bilaga 14 – t-test (Prestation 2 år) 
 
 

Group Statistics 
 Kategori N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestation 
2Y 

IPO 165 -,2629 ,69847 ,05438 

Index 165 ,0614 ,37624 ,02929 

 
 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 Equal variances 

assumed 
-5,251 328 ,000 -,32429 ,06176 -,44579 -,20279 

Equal variances not 
assumed 

-5,251 251,781 ,000 -,32429 ,06176 -,44593 -,20265 

 
	  
Bilaga 15 – t-test (Prestation 3 år) 
	  
 

Group Statistics 
 Kategori N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestation 
3Y 

IPO 165 -,2301 1,10371 ,08592 

Index 165 ,1728 ,42889 ,03339 

 
 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 Equal variances 

assumed 
-4,371 328 ,000 -,40291 ,09218 -,58426 -,22157 

Equal variances not 
assumed 

-4,371 212,424 ,000 -,40291 ,09218 -,58462 -,22120 
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Bilaga 16 – Deskriptiv statistik: Regression 
 

Företag Ålder Utdelning 

Storlek 
emission 

(INR) Kassaflödesmarginal FrstaAvk Bransch 
BHAR 

3 år 
Capital First Ltd IPO 3 0 6402,658 -2,605 0,187 Finance -0,850 
Reliance Power Limited IPO 13 0 150680,219 -2,417 -0,172 Utilities -0,333 
J Kumar Infraprojects 
Limited IPO 9 1 931,717 0,035 -0,066 Industrials 0,467 
Cords Cable Industries 
Limited IPO 17 1 542,742 0,033 0,024 Industrials -0,614 
KNR Constructions Limited 
IPO 13 1 1744,462 0,173 -0,143 Industrials -0,078 
OnMobile Global Limited 
IPO 8 0 6249,935 0,116 0,186 Telecom -0,099 
Shriram EPC Limited IPO 8 1 1954,652 -0,125 -0,021 Industrials -0,291 

Bang Overseas Limited IPO 16 0 944,097 -0,061 -0,170 
Consumer 
Discretionary -0,657 

Tulsi Extrusions Limited IPO 14 1 631,353 0,098 0,641 Industrials -0,668 
IRB Infrastructure 
Developers Ltd IPO 10 1 12308,705 0,264 0,022 Industrials 0,146 
GSS Infotech Ltd IPO 5 1 1796,353 -0,020 0,252 IT -1,404 
Rural Electrification 
Corporation Ltd. IPO 39 0 21048,536 -2,101 0,154 Finance 0,570 
V-Guard Industries Limited 
IPO 12 1 842,322 0,076 -0,104 IT 0,307 
Gammon Infrastructure 
Projects Ltd IPO 7 0 3523,136 0,644 -0,054 Industrials -0,464 
Sita Shree Food Products Ltd 
IPO 12 0 401,530 -0,194 0,463 

Fast Moving 
Goods -1,363 

Titagarh Wagons Limited 
IPO 11 1 1640,790 0,002 0,310 Industrials -0,499 
Kiri industries Limited IPO 10 1 717,017 0,000 0,057 Basic Materials 0,671 
Aishwarya Telecom Limited 
IPO 13 1 177,193 -0,237 1,596 Telecom -0,307 
Anu's Laboratories Limited 
IPO 12 1 1008,042 -0,261 0,276 Healthcare -1,242 
Gokul Refoils and Solvent 
Limited IPO 16 1 1754,084 0,022 -0,072 

Fast Moving 
Goods 0,932 

Niraj Cement Structurals Ltd 
IPO 10 0 775,949 0,000 0,001 Industrials -0,905 
Bafna Pharmaceuticals 
Limited IPO 13 0 321,689 -0,300 -0,038 Healthcare -0,281 
Sezal Glass Limited 9 1 1300,652 0,179 -0,291 Basic Materials -0,850 
Avon Corporation Limited 9 1 121,048 -0,060 0,190 Industrials -0,970 
Archidply Industries Ltd IPO 13 1 602,288 -0,169 -0,318 Basic Materials -1,072 
First Winner Industries 
Limited IPO 5 1 845,737 -0,005 -0,284 

Consumer 
Discretionary -1,177 

Lotus Eye Care Hospital 
Limited IPO 11 0 467,462 -0,729 -0,066 Healthcare -1,260 
KSK Energy Ventures Ltd 
IPO 7 0 10218,477 0,412 -0,206 Utilities -0,582 
Somi Conveyor Beltings 
Limited IPO 8 0 268,176 -0,215 -0,260 Industrials -0,587 
Birla Cotsyn (India) Limited 
IPO 67 1 1773,650 -0,043 -0,343 

Consumer 
Discretionary -0,802 

Coral Hub Limited 14 1 507,704 -0,362 0,294 IT -0,955 
Nu Tek India Limited IPO 15 1 1048,162 -0,118 0,038 Telecom -0,685 
Resurgere Mines & Minerals 
India Ltd IPO 21 0 1447,765 -0,046 0,942 Basic Materials -1,084 
Austral Coke & Projects Ltd 
IPO 14 1 1714,664 0,022 0,149 Energy -0,759 
20 Microns Limited IPO 21 1 284,441 0,002 -0,395 Basic Materials 0,140 
Chemcel Bio-tech Limited 13 0 292,880 0,000 -0,672 Basic Materials -1,072 
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IPO 

Alkali Metals Limited IPO 40 1 312,255 0,616 0,681 Basic Materials -2,099 
Edserv Softsystems Limited 
IPO 8 1 283,371 0,282 1,293 IT -2,707 
Rishabhdev Technocable Ltd 
IPO 15 0 260,090 0,147 -0,176 Industrials -0,784 
Mahindra Holidays and 
Resorts India Ltd IPO 13 1 3056,185 0,375 0,057 

Consumer 
Discretionary -0,358 

Excel Realty N Infra Limited 6 1 523,075 -0,712 0,125 
Consumer 
Discretionary -0,862 

Raj Oil Mills Limited IPO 8 0 1237,919 -0,081 -0,006 
Fast Moving 
Goods -1,993 

Adani Power Limited IPO 13 0 32756,217 0,326 0,000 Utilities -0,319 
NHPC Limited IPO 34 1 65168,897 0,687 0,019 Utilities -0,218 

Jindal Cotex Limited IPO 11 0 910,641 -0,001 0,163 
Consumer 
Discretionary -0,528 

Globus Spirits Limited IPO 16 0 809,411 0,044 -0,093 
Fast Moving 
Goods -0,835 

Oil India Limited IPO 50 1 29972,480 0,240 0,086 Energy 0,256 
Euro Multivision Limited 
IPO 5 0 703,700 0,773 -0,291 IT -1,219 
SQS India BFSI Limited 11 1 485,979 0,183 0,314 IT -0,640 
RattanIndia Power Limited* 2 0 16303,444 -1087,689 -0,128 Utilities -0,430 

Den Networks Limited IPO 2 0 3816,335 0,075 -0,164 
Consumer 
Discretionary -0,059 

Astec LifeSciences Limited 
IPO 15 1 643,979 0,094 0,023 Basic Materials -0,447 
Cox and Kings (India) 
Limited IPO 70 1 6353,596 0,127 0,291 

Consumer 
Discretionary -0,544 

JSW Energy Limited IPO 16 1 7159,660 0,206 0,061 Utilities -0,015 
Godrej Properties Limited 
IPO 25 0 4795,438 -0,983 0,091 

Consumer 
Discretionary -0,001 

D B Corp Limited IPO 15 1 3929,835 0,209 0,254 
Consumer 
Discretionary -0,312 

MBL Infrastructures Ltd IPO 15 1 1049,402 -0,041 0,143 Industrials 0,088 
Infinite Computer Solutions 
India Ltd IPO 11 1 1963,990 0,113 0,161 IT -0,700 

Jubilant Foodworks Ltd IPO 15 0 3401,490 0,190 0,579 
Consumer 
Discretionary 3,696 

Vascon Engineers Limited 
IPO 24 1 1843,957 0,045 -0,108 

Consumer 
Discretionary -0,932 

Syncom Healthcare Limited 
IPO 8 0 582,057 -0,109 0,171 Healthcare -1,403 
Thangamayil Jewellery 
Limited IPO 26 1 297,599 -0,055 -0,052 

Consumer 
Discretionary 2,571 

Aqua Logistics Ltd IPO 11 0 1552,152 -0,130 0,136 Industrials -0,451 
Emmbi Industries Limited 16 1 403,146 -0,064 -0,363 Industrials -0,421 

D B Realty Limited IPO 3 0 15521,523 -0,057 -0,027 
Consumer 
Discretionary -1,063 

Hathway Cable & Datacom 
Ltd IPO 15 0 6891,556 0,121 -0,134 

Consumer 
Discretionary -0,015 

ARSS Infrastructure Projects 
Ltd IPO 10 1 1065,811 -0,061 0,636 Industrials -0,701 
Texmo Pipes & Products Ltd 
IPO 2 0 465,646 -0,004 0,525 Industrials -0,730 
Man Infraconstruction Ltd 
IPO 8 1 1466,784 0,075 0,382 Industrials -0,308 
United Bank of India IPO 60 1 3362,790 0,075 0,042 Finance -0,380 
DQ Entertainment 
(International) Ltd IPO 3 0 1326,159 0,166 0,357 

Consumer 
Discretionary -0,983 

IL&FS Transportation 
Networks Ltd IPO 10 1 7243,377 0,229 0,061 Industrials -0,050 

Pradip Overseas Limited IPO 5 1 1206,540 -0,098 -0,026 
Consumer 
Discretionary -0,940 
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Persistent Systems Limited 
IPO 20 1 1738,514 0,203 0,316 IT 0,068 
Shree Ganesh Jewellery 
House Ltd IPO 8 1 3839,197 -0,033 -0,372 

Consumer 
Discretionary -0,409 

Intrasoft Technologies 
Limited IPO 14 1 555,153 0,055 0,099 IT -0,828 
Goenka Diamond & Jewels 
Ltd IPO 20 1 1309,085 -0,164 -0,053 

Consumer 
Discretionary 1,084 

Talwalkars Better value 
Fitness Ltd IPO 7 1 792,063 0,158 0,270 

Consumer 
Discretionary -0,174 

Nitesh Estates Limited IPO 6 1 4142,375 -0,942 -0,056 
Consumer 
Discretionary -0,913 

Tarapur Transformers 
Limited IPO 22 1 652,041 -1,205 -0,241 Industrials -0,642 
Mandhana Industries Limited 
IPO 26 1 1103,611 -0,039 0,028 

Consumer 
Discretionary 0,622 

SJVN Ltd (Satluj Jal Vidyut 
Nigam Ltd) IPO 22 1 10869,796 0,756 -0,037 Utilities 0,134 
Jaypee Infratech Ltd IPO 3 1 16876,342 0,307 -0,105 Industrials -0,381 
Parabolic Drugs Limited IPO 14 1 1976,675 0,004 -0,136 Healthcare -1,501 
Technofab Engineering Ltd 
IPO 39 1 708,243 0,156 0,232 Industrials -0,354 
Hindustan Media Ventures 
Ltd IPO 92 1 2668,512 0,110 0,140 

Consumer 
Discretionary -0,335 

Aster Silicates Ltd IPO 14 0 524,807 0,062 0,687 Basic Materials -0,581 
Midfield Industries Ltd IPO 20 1 591,520 -0,282 0,226 Industrials -0,521 
SKS Microfinance Ltd IPO 7 0 16097,845 -6,060 0,105 Finance -0,771 

Bajaj Corp Limited IPO 4 1 2935,363 0,282 0,149 
Fast Moving 
Goods -0,336 

Prakash Steelage Ltd IPO 19 1 679,482 -0,117 0,709 Industrials -0,091 
Gujarat Pipavav Port Ltd 
(GPPL) IPO 18 0 4914,005 0,313 0,175 Industrials 0,253 
Indosolar Ltd IPO 5 0 3508,600 -0,061 -0,183 Industrials -0,503 
Microsec Financial Services 
Ltd IPO 21 1 1433,570 -2,806 -0,060 Finance -0,617 
Eros International Media Ltd 
IPO 16 1 3401,691 0,602 0,086 

Consumer 
Discretionary -0,137 

Career Point Infosystems Ltd 
IPO 10 0 1117,699 -0,105 1,040 

Consumer 
Discretionary -0,782 

Orient Green Power 
Company Ltd IPO 4 0 8747,206 -0,481 -0,045 Utilities -0,326 
Ramky Infrastructure Ltd IPO 16 1 5151,132 -0,006 -0,139 Industrials -0,468 
Gallantt Ispat Ltd IPO 5 1 393,624 0,087 0,632 Basic Materials 2,831 
Tecpro Systems Ltd IPO 20 1 2603,849 -0,087 0,149 Industrials -0,566 

Cantabil Retail India Ltd IPO 21 0 1020,507 -0,196 -0,224 
Consumer 
Discretionary -0,752 

VA Tech Wabag Ltd IPO 15 1 1214,890 0,022 0,305 Utilities 0,155 
Bedmutha Industries Ltd IPO 20 0 892,215 -0,093 0,773 Industrials -0,567 

Sea TV Network Ltd IPO 6 0 487,900 -1,953 0,060 
Consumer 
Discretionary -0,734 

Ashoka Buildcon Ltd IPO 17 1 2186,801 0,102 0,029 Industrials -0,258 
Commercial Engineers & 
Body Builders Co Ltd IPO 31 0 1487,025 0,071 -0,116 Industrials -0,543 

Oberoi Realty Ltd IPO 12 1 9997,181 0,280 0,088 
Consumer 
Discretionary -0,323 

Gyscoal Alloys Ltd IPO 11 0 531,344 -0,068 0,149 Basic Materials -0,326 
Prestige Estates Projects Ltd 
IPO 13 1 11662,941 -0,189 0,052 

Consumer 
Discretionary -0,174 

BS Ltd IPO 6 1 1851,006 -0,098 0,526 Industrials 0,009 
Coal India Limited IPO 37 1 146911,270 0,167 0,397 Energy 0,077 
Gravita India Ltd IPO 18 1 434,951 -0,053 0,683 Basic Materials 0,066 
RPP Infra Projects Ltd IPO 15 1 463,579 -0,138 -0,081 Industrials -0,105 
MOIL Limited IPO 48 1 11767,878 0,505 0,244 Basic Materials -0,221 
Claris Lifesciences Limited 16 1 2852,796 0,092 -0,097 Healthcare -0,675 
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A2Z Maintenance & 
Engineering Services Ltd IPO 8 1 6418,790 -0,139 -0,178 Utilities -0,611 
Ravi Kumar Distilleries Ltd 
IPO 17 1 699,886 0,526 0,251 

Fast Moving 
Goods -1,777 

Punjab & Sind Bank IPO 102 1 4477,178 0,098 0,059 Finance -0,607 
Shekhawati Poly-Yarn Ltd 
IPO 21 0 336,858 0,037 0,583 

Consumer 
Discretionary -0,681 

C Mahendra Exports Ltd IPO 4 1 1543,932 -0,045 0,008 
Consumer 
Discretionary 0,652 

Midvalley Entertainment Ltd 
IPO 22 0 561,430 0,026 -0,171 

Consumer 
Discretionary -0,973 

Omkar Speciality Chemicals 
Ltd IPO 6 1 754,850 0,061 -0,529 Basic Materials 1,698 
Acropetal Technologies Ltd 
IPO 10 1 1616,584 0,054 0,094 IT -1,443 
Fineotex Chemical Ltd IPO 7 1 280,335 0,067 1,013 Basic Materials -0,565 

Sudar Industries Ltd IPO 9 0 665,462 0,018 0,469 
Consumer 
Discretionary -1,090 

Lovable Lingeries Ltd IPO 24 1 887,029 0,031 0,216 
Consumer 
Discretionary 0,037 

PTC India Financial Services 
Ltd IPO 5 0 4172,309 -1,183 -0,111 Finance -0,500 
Shilpi Cable Technologies 
Ltd IPO 5 0 528,516 0,027 -0,310 Industrials -0,435 
Muthoot Finance Ltd IPO 14 1 8478,363 -1,920 0,007 Finance -0,137 
Paramount Printpackaging 
Ltd IPO 5 0 431,138 -0,008 -0,239 Industrials -1,003 
Future Consumer Enterprise 
Limited 15 0 7055,503 -0,380 -0,170 

Fast Moving 
Goods -0,962 

Servalakshmi Paper Ltd IPO 6 0 564,440 -0,040 -0,345 Industrials -0,937 
Innoventive Industries Ltd 
IPO 20 1 2065,663 0,018 -0,200 Industrials -0,910 
Sanghvi Forging & 
Engineering Ltd IPO 22 0 347,131 0,273 0,315 Industrials -1,002 
Dr.Datsons Labs Limited 5 1 1100,659 -0,095 0,330 Healthcare -1,577 
VMS Industries Ltd IPO 20 0 239,669 -0,032 -0,288 Industrials -0,190 

Timbor Home Limited IPO 11 0 216,400 -0,323 0,448 
Consumer 
Discretionary -1,358 

Rushil Decor Ltd IPO 18 1 370,431 -0,067 0,662 Basic Materials -0,696 
Birla Pacific Medspa Ltd IPO 3 0 594,112 3,583 1,535 Healthcare -1,817 
Kridhan Infra Limited 5 0 316,744 -0,516 -0,385 Industrials 3,614 
Inventure Growth & 
Securities Ltd IPO 16 1 742,655 -1,791 0,777 Finance -1,192 
L&T Finance Holdings 
Limited IPO 3 1 11289,445 -2,072 -0,039 Finance -0,146 
Tree House Education & 
Accessories Ltd IPO 5 1 1032,191 0,083 -0,137 

Consumer 
Discretionary 1,542 

Brooks Laboratories Ltd IPO 9 0 562,600 -0,015 -0,398 Healthcare -1,651 
TD Power Systems Ltd IPO 12 1 2027,148 -0,036 0,073 Industrials -0,257 

SRS Limited IPO 11 1 1812,824 -0,081 -0,420 
Consumer 
Discretionary -0,869 

Vaswani Industries Ltd IPO 8 0 1027,862 -0,120 -0,638 Basic Materials -1,034 

PG Electroplast Limited IPO 8 0 1077,425 -0,105 0,960 
Consumer 
Discretionary -1,479 

Prakash Constrowell Ltd IPO 15 0 533,096 -0,331 0,663 Industrials -1,438 
RDB Rasayans Ltd IPO 16 1 315,860 0,093 -0,665 Industrials -0,957 
Tijaria Polypipes Ltd IPO 5 0 533,096 -0,191 -0,698 Industrials -1,279 
Onelife Capital Advisors Ltd 
IPO 4 0 327,410 -3,790 0,326 Finance -0,154 
Flexituff International Ltd 
IPO 18 1 929,631 0,113 0,074 Industrials -0,139 
Ujaas Energy Limited 12 1 826,299 -1,979 0,707 Industrials -0,913 
Indo Thai Securities Limited 16 0 261,669 -0,829 -0,689 Finance -0,930 
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Multi Commodity Exchange 
of India Ltd IPO 10 1 5805,269 0,100 0,257 Finance -0,827 

Olympic Cards Ltd IPO 20 1 218,799 0,123 -0,050 
Consumer 
Discretionary -1,040 

MT Educare Limited IPO 6 1 300,352 0,172 0,129 
Consumer 
Discretionary -0,654 

National Buildings 
Construction Corporation Ltd 
IPO 52 1 1091,564 0,019 -0,084 

Consumer 
Discretionary 8,305 

Tribhovandas Bhimji Zaveri 
Ltd IPO 5 1 1707,942 -0,182 -0,073 

Consumer 
Discretionary -0,436 

Speciality Restaurants Ltd 
IPO 13 1 1503,757 0,075 0,071 

Consumer 
Discretionary -0,974 

VKS Projects Ltd IPO 14 0 456,394 -0,248 0,001 Industrials -1,754 

Tara Jewels Limited IPO 11 1 1473,934 -0,027 0,000 
Consumer 
Discretionary -1,381 

Credit Analysis & Research 
Ltd IPO 19 1 4337,537 0,408 0,232 Finance 0,061 

PC Jeweller Ltd IPO 7 1 4894,369 0,129 0,104 
Consumer 
Discretionary 1,176 

Bharti Infratel Limited IPO 6 1 33382,601 0,347 -0,131 Telecom 0,906 
Notiser: 
*Ovan tabell inkluderar den observation som uteslöts ur regressionen: ”RattanIndia Power Limited”.  
Observerade värden motsvarar de innan justeringar är gjorda (extrema uteliggare). 
Alla värden är justerade för inflation och split/bonus. 
 
Bilaga 17 – Deskriptiv statistik: Prestation 
 

Företag 

BHR 
1M 
IPO 

BHR 
1M 
Index 

BHR 
2M 
IPO 

BHR 
2M 
Index 

BHR 
3M 
IPO 

BHR 
3M 
Index 

BHR 
1Y 
IPO 

BHR 
1Y 
Index 

BHR 
2Y 
IPO 

BHR 
2Y 
Index 

BHR 
3Y 
IPO 

BHR 
3Y 
Index 

Capital First Ltd IPO -0,162 -0,063 -0,300 -0,280 -0,309 -0,166 -0,843 -0,566 -0,800 -0,155 -0,826 0,025 
Reliance Power Limited 
IPO -0,039 -0,046 -0,030 -0,058 0,095 -0,008 -0,559 -0,394 -0,392 -0,032 -0,507 -0,174 
J Kumar Infraprojects 
Limited IPO -0,135 -0,053 -0,110 -0,112 -0,004 -0,090 -0,394 -0,618 0,829 -0,122 0,333 -0,134 
Cords Cable Industries 
Limited IPO -0,328 -0,112 -0,352 -0,116 -0,158 -0,096 -0,758 -0,611 -0,700 -0,126 -0,752 -0,138 
KNR Constructions 
Limited IPO -0,400 -0,213 -0,398 -0,165 -0,259 -0,127 -0,764 -0,662 -0,185 -0,175 -0,246 -0,168 
OnMobile Global Limited 
IPO -0,069 -0,144 0,383 -0,091 0,229 -0,028 -0,556 -0,458 -0,267 -0,483 -0,583 -0,484 
Shriram EPC Limited IPO -0,237 -0,188 -0,197 -0,143 -0,162 -0,111 -0,688 -0,661 -0,353 -0,163 -0,438 -0,146 
Bang Overseas Limited 
IPO -0,371 -0,156 0,026 -0,093 0,398 -0,056 -0,466 -0,617 -0,727 -0,149 -0,811 -0,154 
Tulsi Extrusions Limited 
IPO -0,437 -0,142 -0,430 -0,103 -0,532 -0,134 -0,901 -0,663 -0,808 -0,161 -0,858 -0,190 
IRB Infrastructure 
Developers Ltd IPO -0,126 -0,142 0,060 -0,103 0,041 -0,134 -0,472 -0,663 0,351 -0,161 -0,044 -0,190 
GSS Infotech Ltd IPO -0,051 0,030 -0,232 0,213 -0,360 0,264 -0,786 -0,430 -0,367 0,437 -0,708 0,695 
Rural Electrification 
Corporation Ltd. IPO -0,079 -0,074 -0,045 0,006 -0,163 -0,174 -0,335 -0,575 1,004 0,129 0,883 0,313 
V-Guard Industries Limited 
IPO -0,088 0,105 -0,114 0,288 -0,161 0,309 -0,442 -0,339 0,239 0,612 1,164 0,857 
Gammon Infrastructure 
Projects Ltd IPO 0,062 0,100 -0,046 -0,040 -0,318 -0,255 -0,652 -0,532 -0,202 0,082 -0,417 0,046 
Sita Shree Food Products 
Ltd IPO 0,075 0,053 -0,321 -0,010 -0,636 -0,164 -0,860 -0,166 -0,782 0,200 -0,844 0,520 
Titagarh Wagons Limited 
IPO 0,119 0,018 -0,142 -0,166 -0,174 -0,225 -0,715 -0,488 -0,526 0,043 -0,475 0,024 
Kiri industries Limited IPO 0,017 0,045 -0,020 -0,103 -0,015 -0,234 -0,085 -0,505 3,322 0,122 0,766 0,095 
Aishwarya Telecom -0,232 -0,015 -0,672 -0,159 -0,649 -0,062 -0,857 -0,260 -0,491 -0,406 -0,714 -0,407 
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Limited IPO 

Anu's Laboratories Limited 
IPO 0,321 -0,033 0,211 -0,003 0,152 0,020 0,386 -0,154 -0,559 0,292 -0,763 0,479 
Gokul Refoils and Solvent 
Limited IPO 0,174 -0,181 0,162 -0,102 0,388 -0,065 0,493 -0,040 1,056 0,296 1,572 0,641 
Niraj Cement Structurals 
Ltd IPO -0,688 -0,097 -0,700 -0,019 -0,790 -0,079 -0,805 -0,063 -0,729 0,222 -0,800 0,105 
Bafna Pharmaceuticals 
Limited IPO -0,348 0,009 -0,217 0,035 -0,273 -0,092 -0,344 -0,123 0,338 0,390 0,238 0,519 
Sezal Glass Limited -0,383 0,080 -0,320 0,024 -0,497 -0,187 -0,534 -0,061 0,006 0,247 -0,547 0,303 
Avon Corporation Limited -0,334 0,179 -0,330 0,195 -0,527 -0,035 -0,244 0,190 -0,488 0,468 -0,592 0,378 
Archidply Industries Ltd 
IPO -0,225 0,123 -0,226 0,053 -0,333 -0,215 -0,464 -0,007 -0,376 0,272 -0,735 0,336 
First Winner Industries 
Limited IPO 0,494 0,113 0,088 0,095 -0,506 -0,207 -0,798 -0,050 -0,696 0,402 -0,784 0,393 
Lotus Eye Care Hospital 
Limited IPO 0,085 0,041 0,059 0,013 -0,379 -0,222 -0,014 -0,145 -0,466 0,392 -0,703 0,557 
KSK Energy Ventures Ltd 
IPO -0,155 0,162 -0,016 0,101 -0,012 -0,115 0,013 0,188 -0,128 0,404 -0,412 0,170 
Somi Conveyor Beltings 
Limited IPO -0,131 -0,013 -0,313 -0,093 -0,647 -0,490 -0,582 0,007 -0,376 0,308 -0,421 0,167 
Birla Cotsyn (India) 
Limited IPO -0,004 0,029 -0,276 -0,136 -0,576 -0,418 -0,148 0,089 0,054 0,362 -0,491 0,310 
Coral Hub Limited 0,538 0,028 0,425 -0,334 0,693 -0,321 0,491 0,038 -0,339 0,429 -0,634 0,321 
Nu Tek India Limited IPO -0,452 -0,065 -0,806 -0,376 -0,790 -0,300 -0,684 -0,061 -0,684 -0,298 -0,970 -0,285 
Resurgere Mines & 
Minerals India Ltd IPO -0,769 -0,206 -0,895 -0,495 -0,901 -0,579 -0,833 0,030 -0,862 0,315 -0,988 0,096 
Austral Coke & Projects 
Ltd IPO -0,062 -0,154 -0,651 -0,328 -0,548 -0,436 0,927 -0,021 -0,750 0,004 -0,916 -0,157 
20 Microns Limited IPO -0,461 -0,298 -0,512 -0,356 -0,461 -0,176 0,165 0,673 0,727 1,200 0,590 0,450 
Chemcel Bio-tech Limited 
IPO -0,465 -0,234 -0,486 -0,216 -0,295 -0,222 0,575 0,874 0,320 1,375 -0,371 0,700 
Alkali Metals Limited IPO -0,169 -0,082 -0,033 0,174 -0,103 0,052 -0,176 1,342 -0,446 2,133 -0,774 1,325 
Edserv Softsystems 
Limited IPO -0,843 0,193 -0,855 0,294 -0,813 0,517 0,923 1,548 0,035 2,038 -0,741 1,966 
Rishabhdev Technocable 
Ltd IPO -0,300 -0,020 -0,369 0,057 -0,237 0,089 -0,693 0,222 -0,838 0,134 -0,894 -0,111 
Mahindra Holidays and 
Resorts India Ltd IPO 0,065 0,118 0,067 0,258 0,104 0,335 0,683 0,442 0,183 0,391 -0,011 0,347 
Excel Realty N Infra 
Limited -0,059 0,004 -0,187 0,101 -0,372 -0,020 -0,482 0,221 -0,827 0,151 -0,730 0,132 
Raj Oil Mills Limited IPO -0,321 0,010 -0,378 0,131 -0,477 0,125 -0,571 0,304 -0,790 0,571 -0,892 1,101 
Adani Power Limited IPO 0,008 0,070 0,001 0,123 -0,070 0,079 0,397 0,089 -0,153 -0,197 -0,580 -0,261 
NHPC Limited IPO -0,060 0,043 -0,169 -0,014 -0,146 0,056 -0,172 0,049 -0,338 -0,219 -0,516 -0,299 
Jindal Cotex Limited IPO -0,027 -0,002 0,032 -0,012 0,121 -0,005 0,746 0,203 0,032 0,028 -0,407 0,120 
Globus Spirits Limited IPO -0,020 0,110 -0,078 0,145 0,075 0,103 0,831 0,449 0,191 0,506 0,247 1,082 
Oil India Limited IPO -0,024 -0,095 0,117 -0,027 0,091 -0,014 0,329 -0,003 0,143 -0,210 0,073 -0,183 
Euro Multivision Limited 
IPO -0,423 0,083 -0,417 0,130 -0,346 0,233 -0,450 0,387 -0,873 0,301 -0,922 0,297 
SQS India BFSI Limited 0,845 0,047 0,870 0,137 1,941 0,125 -0,303 0,342 -0,714 0,264 -0,396 0,244 
RattanIndia Power Limited -0,163 0,061 -0,139 0,101 -0,166 0,034 -0,296 0,066 -0,709 -0,193 -0,694 -0,264 
Den Networks Limited IPO 0,178 0,023 0,131 0,038 0,065 -0,053 0,307 0,186 -0,653 -0,042 0,127 0,186 
Astec LifeSciences Limited 
IPO -0,022 0,067 -0,072 0,065 -0,436 0,024 -0,268 0,099 -0,647 -0,228 -0,613 -0,166 
Cox and Kings (India) 
Limited IPO 0,013 0,052 -0,004 -0,025 0,096 0,013 0,265 0,097 -0,143 -0,058 -0,327 0,217 
JSW Energy Limited IPO 0,054 -0,079 0,046 -0,071 0,140 -0,060 -0,005 -0,054 -0,599 -0,371 -0,326 -0,311 
Godrej Properties Limited 
IPO -0,120 -0,085 -0,045 -0,023 -0,025 0,006 0,148 0,091 0,178 -0,151 0,216 0,217 
D B Corp Limited IPO -0,097 -0,085 -0,115 -0,023 -0,028 0,006 -0,014 0,075 -0,308 -0,153 -0,125 0,188 
MBL Infrastructures Ltd 
IPO 0,005 -0,090 0,061 -0,037 0,201 0,016 -0,045 0,001 -0,399 -0,331 -0,095 -0,182 
Infinite Computer 
Solutions India Ltd IPO 0,029 0,051 0,019 0,066 -0,107 0,056 -0,076 0,275 -0,599 0,177 -0,432 0,268 
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Jubilant Foodworks Ltd 
IPO 0,210 0,063 0,699 0,082 0,380 0,032 1,170 -0,019 3,137 0,062 3,959 0,263 
Vascon Engineers Limited 
IPO -0,048 0,032 0,086 0,071 -0,001 0,050 -0,307 -0,007 -0,628 0,101 -0,732 0,200 
Syncom Healthcare 
Limited IPO 0,310 0,053 -0,060 0,112 -0,470 0,120 -0,613 0,254 -0,817 0,331 -0,755 0,648 
Thangamayil Jewellery 
Limited IPO 0,084 0,057 0,456 0,062 0,296 0,026 1,342 -0,005 1,452 0,125 2,797 0,227 
Aqua Logistics Ltd IPO 0,006 0,064 0,387 0,115 0,748 0,029 -0,249 -0,036 -0,485 -0,127 -0,632 -0,182 
Emmbi Industries Limited -0,195 0,066 -0,307 0,116 -0,468 0,038 -0,524 -0,034 -0,535 -0,126 -0,602 -0,181 
D B Realty Limited IPO -0,011 0,068 -0,011 0,124 -0,132 0,033 -0,769 -0,010 -0,828 0,124 -0,814 0,248 
Hathway Cable & Datacom 
Ltd IPO -0,015 0,068 0,037 0,118 -0,105 0,004 -0,416 -0,017 -0,246 0,118 0,221 0,236 
ARSS Infrastructure 
Projects Ltd IPO 0,349 0,034 0,755 0,038 0,466 0,002 -0,180 -0,034 -0,828 -0,184 -0,951 -0,251 
Texmo Pipes & Products 
Ltd IPO -0,407 0,051 -0,624 0,005 -0,657 -0,005 -0,752 -0,059 -0,831 -0,189 -0,951 -0,221 
Man Infraconstruction Ltd 
IPO 0,084 0,054 -0,083 -0,003 -0,076 0,007 -0,589 -0,069 -0,600 -0,187 -0,526 -0,217 
United Bank of India IPO 0,056 0,010 0,167 0,036 0,150 0,060 0,483 0,144 0,039 0,128 -0,118 0,262 
DQ Entertainment 
(International) Ltd IPO -0,020 0,014 -0,159 -0,025 0,017 0,047 -0,461 -0,013 -0,786 -0,001 -0,902 0,081 
IL&FS Transportation 
Networks Ltd IPO 0,040 0,029 0,013 -0,032 0,047 0,035 -0,232 -0,032 -0,312 -0,208 -0,351 -0,301 
Pradip Overseas Limited 
IPO -0,210 -0,027 -0,335 -0,026 -0,237 0,015 -0,201 0,018 -0,276 0,003 -0,904 0,036 
Persistent Systems Limited 
IPO -0,054 -0,009 -0,037 -0,001 0,150 0,008 -0,004 0,254 -0,203 0,151 0,338 0,269 
Shree Ganesh Jewellery 
House Ltd IPO -0,258 -0,052 -0,301 -0,053 -0,306 0,038 0,016 0,009 -0,500 -0,015 -0,387 0,022 
Intrasoft Technologies 
Limited IPO -0,213 -0,014 -0,248 -0,033 -0,243 0,039 -0,570 0,226 -0,683 0,109 -0,697 0,131 
Goenka Diamond & Jewels 
Ltd IPO -0,223 -0,014 -0,401 0,002 -0,387 0,061 -0,490 0,023 -0,206 0,001 1,139 0,056 
Talwalkars Better value 
Fitness Ltd IPO 0,037 -0,011 0,087 0,060 0,308 0,095 0,359 -0,009 -0,065 -0,038 -0,012 0,162 
Nitesh Estates Limited IPO -0,261 -0,016 -0,138 0,066 -0,202 0,093 -0,456 -0,008 -0,724 -0,051 -0,773 0,140 
Tarapur Transformers 
Limited IPO -0,325 0,034 -0,320 0,072 -0,332 0,083 -0,627 -0,069 -0,763 -0,293 -0,842 -0,200 
Mandhana Industries 
Limited IPO 0,109 0,048 0,267 0,110 0,276 0,155 0,347 0,020 0,865 -0,021 0,838 0,217 
SJVN Ltd (Satluj Jal 
Vidyut Nigam Ltd) IPO -0,036 0,050 -0,050 0,055 -0,036 0,048 -0,152 -0,155 -0,255 -0,352 -0,184 -0,317 
Jaypee Infratech Ltd IPO -0,054 0,093 -0,049 0,121 -0,094 0,138 -0,422 -0,007 -0,518 -0,257 -0,562 -0,181 
Parabolic Drugs Limited 
IPO -0,159 -0,021 -0,112 -0,023 -0,110 0,069 -0,368 0,116 -0,691 0,205 -0,935 0,567 
Technofab Engineering Ltd 
IPO -0,106 0,004 -0,163 0,045 -0,292 0,084 -0,549 -0,093 -0,526 -0,304 -0,685 -0,332 
Hindustan Media Ventures 
Ltd IPO -0,049 0,044 0,006 0,084 -0,052 0,103 -0,288 -0,044 -0,381 -0,063 -0,325 0,010 
Aster Silicates Ltd IPO -0,678 -0,003 -0,723 0,125 -0,767 0,129 -0,883 -0,029 -0,964 -0,213 -0,945 -0,364 
Midfield Industries Ltd 
IPO 0,707 0,017 1,639 0,105 1,633 0,135 -0,680 -0,168 -0,768 -0,320 -0,926 -0,405 
SKS Microfinance Ltd IPO 0,252 0,116 0,038 0,158 -0,266 0,160 -0,709 -0,079 -0,889 -0,041 -0,895 -0,124 
Bajaj Corp Limited IPO -0,046 0,062 -0,085 0,073 -0,248 0,080 -0,283 0,180 0,145 0,551 0,593 0,929 
Prakash Steelage Ltd IPO -0,215 0,060 -0,179 0,086 -0,169 0,021 -0,334 -0,257 -0,075 -0,315 -0,522 -0,432 
Gujarat Pipavav Port Ltd 
(GPPL) IPO 0,098 0,057 0,214 0,099 0,039 -0,035 0,223 -0,234 -0,096 -0,356 -0,179 -0,431 
Indosolar Ltd IPO 0,023 0,000 0,013 -0,059 -0,004 -0,052 -0,617 -0,314 -0,805 -0,299 -0,922 -0,419 
Microsec Financial 
Services Ltd IPO -0,262 0,046 -0,416 -0,033 -0,480 -0,104 -0,738 -0,305 -0,724 -0,106 -0,820 -0,203 
Eros International Media 
Ltd IPO 0,016 0,001 -0,087 -0,080 -0,176 -0,110 0,222 -0,219 -0,160 -0,079 -0,261 -0,124 
Career Point Infosystems -0,236 0,001 -0,369 -0,080 -0,376 -0,110 -0,612 -0,219 -0,742 -0,079 -0,907 -0,124 
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Orient Green Power 
Company Ltd IPO -0,137 -0,032 -0,388 -0,094 -0,314 -0,081 -0,665 -0,322 -0,758 -0,311 -0,776 -0,449 
Ramky Infrastructure Ltd 
IPO -0,039 0,036 -0,160 -0,057 -0,203 -0,093 -0,470 -0,343 -0,704 -0,302 -0,885 -0,417 
Gallantt Ispat Ltd IPO -0,351 0,018 -0,365 -0,087 -0,362 -0,075 0,278 -0,295 -0,363 -0,256 2,458 -0,374 
Tecpro Systems Ltd IPO -0,019 0,007 -0,086 -0,076 -0,114 -0,114 -0,469 -0,312 -0,601 -0,295 -0,950 -0,385 
Cantabil Retail India Ltd 
IPO -0,299 -0,009 -0,479 -0,103 -0,466 -0,123 -0,766 -0,163 -0,820 -0,071 -0,841 -0,089 
VA Tech Wabag Ltd IPO -0,016 -0,051 -0,111 -0,100 -0,121 -0,121 -0,466 -0,310 -0,299 -0,320 -0,294 -0,449 
Bedmutha Industries Ltd 
IPO -0,353 0,002 -0,569 -0,055 -0,545 -0,138 -0,402 -0,322 -0,930 -0,298 -0,952 -0,386 
Sea TV Network Ltd IPO -0,033 -0,014 -0,419 -0,092 -0,653 -0,146 -0,823 -0,170 -0,352 -0,076 -0,830 -0,096 
Ashoka Buildcon Ltd IPO -0,042 0,002 -0,130 -0,055 -0,145 -0,138 -0,282 -0,322 -0,310 -0,298 -0,644 -0,386 
Commercial Engineers & 
Body Builders Co Ltd IPO -0,083 -0,004 -0,590 -0,048 -0,600 -0,132 -0,646 -0,326 -0,092 -0,287 -0,922 -0,379 
Oberoi Realty Ltd IPO -0,077 -0,023 -0,073 -0,075 -0,129 -0,128 -0,171 -0,150 -0,049 -0,049 -0,385 -0,062 
Gyscoal Alloys Ltd IPO -0,461 -0,091 -0,617 -0,022 -0,742 -0,071 -0,754 -0,262 -0,815 -0,262 -0,675 -0,349 
Prestige Estates Projects 
Ltd IPO -0,168 -0,075 -0,150 -0,082 -0,215 -0,148 -0,505 -0,139 -0,187 -0,062 -0,245 -0,071 
BS Ltd IPO -0,572 -0,080 -0,644 -0,062 -0,679 -0,146 -0,734 -0,324 -0,455 -0,296 -0,360 -0,369 
Coal India Limited IPO -0,059 -0,078 -0,067 -0,042 -0,100 -0,163 -0,047 -0,215 0,024 -0,255 -0,147 -0,223 
Gravita India Ltd IPO 0,095 -0,020 0,067 -0,042 0,094 -0,082 1,097 -0,272 3,101 -0,265 -0,259 -0,325 
RPP Infra Projects Ltd IPO -0,153 -0,034 -0,186 -0,159 -0,023 -0,167 -0,101 -0,356 -0,400 -0,252 -0,383 -0,278 
MOIL Limited IPO -0,067 -0,012 -0,121 -0,065 -0,186 -0,086 -0,517 -0,311 -0,444 -0,199 -0,504 -0,283 
Claris Lifesciences Limited 
IPO -0,121 0,007 -0,053 -0,085 -0,192 -0,110 -0,489 -0,111 0,050 0,261 -0,152 0,523 
A2Z Maintenance & 
Engineering Services Ltd 
IPO -0,079 -0,055 -0,228 -0,130 -0,213 -0,127 -0,722 -0,317 -0,825 -0,272 -0,975 -0,364 
Ravi Kumar Distilleries 
Ltd IPO -0,628 -0,035 -0,658 -0,081 -0,517 -0,018 -0,831 0,151 -0,838 0,655 -0,944 0,832 
Punjab & Sind Bank IPO -0,133 -0,103 -0,184 -0,118 -0,155 -0,013 -0,526 -0,300 -0,438 0,064 -0,654 -0,047 
Shekhawati Poly-Yarn Ltd 
IPO -0,488 -0,127 -0,366 -0,103 -0,115 -0,031 -0,532 -0,148 0,099 0,149 -0,589 0,092 
C Mahendra Exports Ltd 
IPO 0,824 -0,084 1,200 -0,089 1,944 0,021 0,281 -0,095 -0,420 0,170 0,775 0,124 
Midvalley Entertainment 
Ltd IPO 0,482 -0,106 0,696 -0,042 1,177 0,041 -0,474 -0,058 -0,878 0,178 -0,878 0,096 
Omkar Speciality 
Chemicals Ltd IPO -0,304 0,039 0,250 0,112 0,387 0,052 0,240 -0,066 1,842 -0,152 1,464 -0,234 
Acropetal Technologies 
Ltd IPO -0,481 0,050 -0,671 -0,033 -0,786 -0,024 -0,853 -0,018 -0,924 0,123 -0,955 0,488 
Fineotex Chemical Ltd IPO 0,409 0,081 0,754 0,039 1,061 0,003 -0,594 -0,126 -0,845 -0,211 -0,790 -0,225 
Sudar Industries Ltd IPO 0,026 0,080 0,098 0,061 0,006 0,070 -0,334 0,070 -0,550 0,210 -0,824 0,266 
Lovable Lingeries Ltd IPO 0,261 0,101 0,212 0,037 0,552 0,036 0,489 0,056 0,004 0,125 0,324 0,287 
PTC India Financial 
Services Ltd IPO -0,131 -0,019 -0,295 -0,076 -0,297 -0,044 -0,359 -0,114 -0,438 -0,022 -0,431 0,069 
Shilpi Cable Technologies 
Ltd IPO -0,488 -0,062 -0,609 -0,063 -0,642 -0,031 -0,744 -0,189 -0,711 -0,313 -0,525 -0,090 
Muthoot Finance Ltd IPO -0,007 -0,012 -0,083 0,023 0,066 -0,057 -0,340 -0,103 -0,222 0,112 0,019 0,156 
Paramount Printpackaging 
Ltd IPO -0,111 0,006 -0,191 0,037 -0,053 -0,112 -0,800 -0,218 -0,944 -0,181 -0,973 0,031 
Future Consumer 
Enterprise Limited 0,100 0,035 0,077 0,083 0,104 0,049 0,053 0,253 0,149 0,837 -0,140 0,823 
Servalakshmi Paper Ltd 
IPO -0,464 0,006 -0,573 0,021 -0,632 -0,097 -0,738 -0,217 -0,855 -0,170 -0,870 0,067 
Innoventive Industries Ltd 
IPO 0,024 0,002 0,017 0,020 0,020 -0,107 0,220 -0,226 0,059 -0,199 -0,832 0,078 
Sanghvi Forging & 
Engineering Ltd IPO -0,578 -0,027 -0,696 0,039 -0,760 -0,122 -0,391 -0,246 -0,765 -0,204 -0,791 0,211 
Dr.Datsons Labs Limited 0,253 0,027 0,241 0,052 0,311 -0,052 0,740 0,082 -0,789 0,444 -0,940 0,637 
VMS Industries Ltd IPO -0,505 0,020 -0,594 -0,112 -0,396 -0,131 0,989 -0,252 -0,202 -0,242 0,047 0,237 
Timbor Home Limited IPO -0,539 0,077 -0,654 0,011 -0,643 0,031 -0,722 0,019 -0,836 0,112 -0,803 0,555 
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Rushil Decor Ltd IPO -0,100 -0,114 0,068 -0,112 0,433 -0,211 0,707 -0,174 -0,722 -0,332 -0,604 0,092 
Birla Pacific Medspa Ltd 
IPO -0,266 -0,042 -0,024 -0,075 -0,300 -0,099 -0,806 0,070 -0,984 0,400 -0,981 0,836 
Kridhan Infra Limited -0,413 -0,124 -0,323 -0,146 -0,261 -0,177 0,156 -0,221 0,038 -0,254 3,802 0,188 
Inventure Growth & 
Securities Ltd IPO -0,305 -0,078 -0,305 -0,140 -0,232 -0,049 -0,610 -0,023 -0,894 -0,046 -0,756 0,436 
L&T Finance Holdings 
Limited IPO 0,019 -0,065 0,005 -0,055 -0,016 -0,063 -0,105 0,010 0,146 -0,040 0,339 0,485 
Tree House Education & 
Accessories Ltd IPO 0,478 0,024 0,710 0,076 0,496 -0,027 1,124 0,078 1,070 0,043 2,237 0,695 
Brooks Laboratories Ltd 
IPO -0,668 -0,029 -0,639 0,030 -0,715 0,018 -0,728 0,235 -0,758 0,511 -0,354 1,297 
TD Power Systems Ltd 
IPO -0,061 -0,106 -0,076 -0,067 -0,124 -0,178 -0,058 -0,171 -0,218 -0,268 0,197 0,454 
SRS Limited IPO 0,055 -0,012 -0,114 -0,048 0,048 -0,137 0,367 0,035 -0,120 0,018 -0,205 0,664 
Vaswani Industries Ltd 
IPO -0,390 -0,060 -0,521 -0,110 -0,345 -0,210 -0,772 -0,071 -0,852 -0,192 -0,781 0,253 
PG Electroplast Limited 
IPO -0,463 0,050 -0,601 -0,050 -0,516 -0,091 -0,464 0,130 -0,650 0,081 -0,750 0,729 
Prakash Constrowell Ltd 
IPO 0,083 0,065 0,000 -0,040 0,032 -0,138 -0,337 0,106 -0,963 -0,098 -0,875 0,564 
RDB Rasayans Ltd IPO -0,562 0,041 -0,702 -0,052 -0,692 -0,157 -0,491 0,084 -0,606 -0,120 -0,448 0,510 
Tijaria Polypipes Ltd IPO -0,101 -0,038 -0,399 -0,164 -0,471 -0,118 -0,529 0,034 -0,829 -0,094 -0,812 0,467 
Onelife Capital Advisors 
Ltd IPO 0,895 -0,072 0,612 -0,136 0,816 -0,056 4,601 0,154 0,960 0,052 0,410 0,564 
Flexituff International Ltd 
IPO 0,484 -0,119 0,622 -0,216 0,480 -0,069 0,150 0,030 0,337 -0,095 0,311 0,450 
Ujaas Energy Limited -0,630 -0,108 -0,776 -0,230 -0,828 -0,054 -0,481 0,043 -0,232 -0,083 -0,416 0,498 
Indo Thai Securities 
Limited IPO -0,506 -0,057 -0,544 -0,169 -0,443 0,014 -0,482 0,153 -0,420 0,153 -0,267 0,663 
Multi Commodity 
Exchange of India Ltd IPO -0,025 -0,026 -0,204 -0,099 -0,205 -0,057 -0,252 0,142 -0,598 0,102 -0,044 0,783 
Olympic Cards Ltd IPO 0,051 0,030 0,074 -0,026 0,356 0,000 1,077 0,090 -0,025 0,274 -0,230 0,810 
MT Educare Limited IPO 0,011 -0,050 0,050 -0,030 0,014 0,000 -0,056 0,041 -0,007 0,257 0,215 0,869 
National Buildings 
Construction Corporation 
Ltd IPO -0,108 -0,050 -0,117 -0,030 0,043 0,000 0,343 0,041 0,895 0,257 9,174 0,869 
Tribhovandas Bhimji 
Zaveri Ltd IPO -0,011 0,000 0,005 0,042 -0,165 0,053 1,034 0,191 0,260 0,316 0,361 0,797 
Speciality Restaurants Ltd 
IPO 0,308 0,057 0,135 0,042 0,010 0,050 0,079 0,218 -0,080 0,492 -0,036 0,938 
VKS Projects Ltd IPO -0,055 0,009 0,332 0,057 0,823 0,117 1,520 -0,031 -0,850 0,662 -0,932 0,823 
Tara Jewels Limited IPO 0,021 0,025 -0,078 -0,012 -0,214 -0,070 -0,624 -0,049 -0,618 0,539 -0,799 0,582 
Credit Analysis & 
Research Ltd IPO -0,001 0,004 -0,170 -0,065 -0,139 -0,106 -0,209 -0,106 0,558 0,414 0,388 0,326 
PC Jeweller Ltd IPO 0,059 -0,010 -0,154 -0,065 -0,262 -0,112 -0,409 -0,020 0,416 0,485 1,780 0,604 
Bharti Infratel Limited IPO 0,092 0,109 0,003 0,004 -0,075 -0,081 -0,119 0,176 0,740 0,279 1,191 0,285 

 
Notiser: 
*Ovan tabell inkluderar den observation som uteslöts ur regressionen: ”RattanIndia Power Limited”.  
Alla värden är justerade för inflation och split/bonus. 
 


