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Examensarbetets arbetstitel: Fama, French och Carhart - kan någon ge oss en förklaring?  

En empirisk studie på den europeiska marknaden som undersöker marknadsanomalier för två 

investeringsstrategier: Magic formula och Momentumstrategin. 

 

Seminariedatum: 2019-06-04 

 

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15HP 

 

Författare: Carl Lundin, Lukas Olin, Robin Sardella 

 

Handledare: Håkan Jankensgård 

 

Fem nyckelord: Magic Formula, Momentumstrategi, Marknadsanomalier, Riskfaktorer, 

Tillgångsprissättningsmodell 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida två olika investeringsstrategier, Magic 

Formula och Momentumstrategin, kan generera abnormal avkastning på den europeiska 

aktiemarknaden utifrån fyra tillgångsprissättningsmodeller mellan juli 2000 och juli 2018. 

Uppsatsens bisyfte är att undersöka hur investeringsstrategierna utvecklas i förhållande till 

marknadsportföljen. 

 

Metod: Metoden som använts i uppsatsen är en kvantitativ metod med hypotesprövning där 

regressionsanalyser genomförts. 

 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens perspektiv har sin grund i ett kritiskt förhållningssätt mot 

Efficient Market Hypothesis (EMH). För att exemplifiera och testa EMH används två 

strategier, Magic Formula och Momentumstrategin, vars syfte är att generera abnormal 

avkastning. Utöver detta diskuteras tillgångsprissättningsmodellerna CAPM, tre-, fyr- och 

femfaktormodellen från Sharpe & Lintner, Fama & French och Carhart, som används för 

beräkning av förväntad avkastning för aktieportföljer. 



 
 
 
 

 

Empiri: Uppsatsens empiri består av månatliga avkastningen för totalt 434 bolag utvalda 

utifrån Magic Formulas kriterier, och 1241 bolag utifrån Momentumstrategins kriterier. Den 

data som uppsatsen använt har samlats in från Bloomberg Terminal och Kenneth Frenchs 

databas. 

 

Resultat: Resultatet visar att Magic Formula har producerat ett signifikant intercept (𝛼) skilt 

från noll för tre av fyra prissättningsmodeller, och i tre av fyra fall uppvisat en abnormal 

avkastning. Däremot lyckas Fama & French femfaktormodell fånga upp de riskfaktorer Magic 

Formula-portföljen exponeras mot och därigenom kan förklara dess abnormala avkastning. 

Gällande Momentumstrategin har inget statistiskt signifikant intercept (𝛼) skilt från noll 

kunnat genereras när den testats mot de fyra prissättningsmodellerna. Således har dess 

potentiella abnormala avkastning eliminerats. 

 

Avhandlingens bisyfte, att undersöka hur Magic Formula- och Momentumstrategin utvecklas 

i förhållande till marknadsportföljen, har avhandlats. Slutsatsen är att båda strategierna 

överpresterar marknadsportföljen över den undersökta tidsperioden, och att Magic Formula-

strategin uppvisar den högsta totala avkastningen medan Momentumstrategin påvisar den 

högst förväntade systematiska risken (𝛽). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Abstract 
 

Title: Fama, French and Carhart - can anyone give us an explanation? 

An empirical study conducted on the European market that examines market anomalies for 

two investment strategies: Magic formula and Momentum strategy. 
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Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS 

 

Authors: Carl Lundin, Lukas Olin, Robin Sardella 

 

Advisor: Håkan Jankensgård 

 

Key words: Magic Formula, Momentum strategy, market anomalies, risk factors, asset 

pricing models 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to examine if two investment strategies, Magic 

Formula and Momentum strategy, are capable of generating an abnormal return on the 

european stock market according to four asset pricing models during the time period between 

July 2000 and July 2018. A secondary purpose is to investigate the investment strategies’ 

performance in relation to the market portfolio.  

 

Methodology: The authors conducted the thesis using a quantitative method with hypothesis 

testing through regression analysis. 

 

Theoretical perspective: The thesis is based on a critical approach towards The Efficient 

Market Hypothesis (EMH). Magic Formula and Momentum strategy which both have the 

purpose of generating abnormal returns are discussed in order to test EMH.  Furthermore, the 

authors discuss the asset pricing models from Sharpe & Lintner, Fama & French and Carhart, 

that are used to estimate the expected return of stock portfolios. 

 



 
 
 
 

Empirical foundation: The empirical data of the thesis consists of the monthly return of 434 

companies selected through the criterias of Magic Formula, and 1241 companies selected 

through the criterias of the Momentum strategy. The data has been collected from Bloomberg 

Terminal and Kenneth French’s database. 

 

Conclusions: The results show that Magic Formula is able to produce a statistically 

significant intercept (𝛼) different from zero for three out of four asset pricing models, which 

implies that an abnormal return has been achieved in three instances. However, Fama & 

French five factor model is able to capture the risk factors that Magic Formula is exposed to, 

and hence is able to explain its abnormal return. In regards to the Momentum strategy, it can 

be concluded that no statistically significant intercept (𝛼) different from zero has been 

produced when the strategy is benchmarked towards the asset pricing models discussed in the 

study, thus eliminating its potential abnormal return. 

 

The secondary purpose, which was to investigate the performance of Magic Formula and 

Momentum strategy in relation to the market portfolio, is also discussed in the thesis. The 

conclusion points to both strategies outperforming the market portfolio during the selected 

time period, where Magic Formula produces the highest total return and the Momentum 

strategy shows the highest level of anticipated systematic risk (𝛽). 

 

 

 

  



 
 
 
 

Begrepp, definitioner och förkortningar 
 

Abnormal avkastning - Definieras som skillnaden mellan faktisk och riskjusterad 

avkastning. Utläses ur interceptet (𝛼) i en regressionsmodell.  

 

Investeringsportfölj - Portfölj bestående av någon av två valda investeringsstrategier. 

 

Tillgångsprissättningsmodell - En modell som utgörs av en eller flera riskfaktorer som 

används för att estimera förväntad avkastning på värdepapper. Begreppet grundar sig 

ursprungligen i Capital Asset Pricing Model. I uppsatsen är termen valt samlingsnamn för 

CAPM, tre-, fyr- och femfaktormodellen.  

 

Flerfaktormodell - När det är fler än en faktor som utgör en tillgångsprissättningsmodell, 

således är CAPM inte en flerfaktormodell.  

 

Marknadsanomalier  - Faktisk prisförändring som går emot förväntad prisförändring. 

 

Riskjusterad avkastning - Avkastning i förhållande till riskexponering. I studien 

definieras riskjusterad avkastning som beräknad avkastning utifrån någon av 

tillgångsprissättningsmodellerna.  

 

MOM  - Förkortning för Momentumstrategin. 

 

MF - Förkortning för Magic Formula.   
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1. Bakgrund 

Aktiemarknadens framväxt har sin grund i slutet av 1500-talet när handel via sjöfart blev en 

stor källa för rikedom för Europas stormakter. Handelsexpeditionerna krävde stora 

investeringar vilket därav var förknippat med risker. Riskerna kunde dock tänkas delas på 

flera investerare. Denna situation gav upphov till några av världens första börshus i London, 

Antwerpen och Rotterdam kring efterföljande sekelskifte (Capital Amsterdam Foundation, 

2019). På dessa börshus kunde riskfyllda affärsplaner attrahera extern finansiering genom 

aktieemission och företagsobligationer, likväl kunde investerare skapa avkastning samt sprida 

sina risker. Den ekonomiska framgång och goda lönsamhet flera av aktiebolagen lyckades 

skapa gav upphov till nya ideal för hur bolag bör drivas samt lade grunden för den 

revolutionerande aktiebolagsstrukturen (NE, 2019). Det var början på en ny tid för finansiella 

marknader och skulle komma att globalisera samt expandera världsekonomin för de 

nästkommande seklen. 

 

Bolagens ökade finansieringsmöjligheter banade vägen för en ny sektor att växa fram. 

Aktiemarknaden blev grunden för den professionella kapitalförvaltningen vilken med tiden 

fått allt större betydelse för samhället i stort som för individen. När aktiehandel inleddes på 

1600-talet kunde vem som helst investera i bolag (NE, 2019). I realiteten hade förmodligen 

enbart ett fåtal privilegierade handelsmän de ekonomiska och kunskapsmässiga resurserna att 

utnyttja dessa investeringsmöjligheter. I dagens digitala samhälle finns möjlighet för i stort 

sätt alla att ta del av den ekonomiska tillväxt som finansiella marknader ger tillgång till. 

Aktiemarknaden har, som en konsekvens av att information är mer jämnt fördelad, i en högre 

utsträckning blivit demokratiserad där småsparare, pensionssparare och investerare kan ta del 

av världens ekonomiska tillväxt. Modern portföljteori föreslår att ett marknadsindex 

förmodligen är bäst lämpad för investerare eftersom det ger en diversifierad aktieportfölj 

(Byström, 2010). Vissa investerare hävdar dock att det är möjligt att överprestera 

marknadsindex över tid, till exempel Warren Buffet (1984). Med detta i åtanke väcks frågan:  

Går det att skapa högre avkastning än marknadsindex?  
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1.1 Problematisering 

Eugene Fama presenterade år 1970 “The Efficient Market Hypothesis” (EMH) som förklarar 

hur all tillgänglig information är inbakat i värderingen av värdepapper på aktiemarknaden 

(Fama, 1970). I en marknad med hög grad av effektivitet torde således abnormal avkastning 

vara en praktisk omöjlighet och marknadsanomalier vara eliminerade.  

 

En teori som lyfter upp argument mot aktiva fondförvaltare, vilka strävar efter att generera 

abnormal avkastning genom att hitta marknadsanomalier, är att aktiepriser följer en “random 

walk”. Denna teori hävdar att kursrörelser är helt slumpmässiga och inte följer något direkt 

mönster (Fama, 1965a). Ett lite mer humoristiskt sätt att lyfta fram teorins innebörd, brukar 

vara att likställa fondförvaltares prestation med apor. Oavsett om fondförvaltare använder all 

information som finns tillgänglig för att välja ut specifika aktier, eller om en apa kastar en pil 

mot en dagstidnings ekonomisidor och köper de aktier som pilen träffar, kommer utfallet i 

form av genomsnittlig avkastning förbli densamma (Business Insider, 2010).  

 

Trots denna insikt existerar en bransch (aktiv fondförvaltning), vars legitimitet är djupt 

förankrat i uppfattningen att marknadsanomalier existerar och abnormal avkastning är möjligt 

att generera. Om det inte går att skapa en avkastning högre än marknadsindex skulle 

fondförvaltare ha svårt att attrahera kapital från investerare, eftersom alternativet är en passivt 

förvaltad indexfond till låga avgifter. I USA under tioårsperioden 2005 till 2015 misslyckades 

83 % av de aktivt förvaltade fonderna att matcha avkastningen för marknadsindex (Ellis, 

2017). Av landets 8 100 miljarder USD i tillgångar som placerats i fonder utgör aktivt 

förvaltade fonder i dagsläget 52 % av totalen, en andel som sjunkit från 74 % sedan 2009 

(Stein, 2018). Trots att aktiv fondförvaltning sjunker i popularitet, finns fortfarande en del 

argument för att det faktiskt går att skapa högre avkastning än marknadsindex. 

 

Kritik har riktats mot “The efficient market hypothesis” där förmodligen den mest välansedda 

investeraren i modern tid, Warren Buffett, är en av kritikerna. I sin artikel från 1984 belyser 

Buffett de facto att flertalet investerare, vilka följt investeringsprofilerna Benjamin Graham 

och David Dodds principer gällande värdeinvestering, överpresterat marknaden år efter år 

(Buffett, 1984). Dreman & Berry (1995) belyser i sin studie förekomsten av en “low-P/E 

effect”, det vill säga att företag med låga P/E-tal (priset per aktie i relation till vinst per aktie) 
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generellt sett överpresterar marknaden på lång sikt. Detta grundar sig i de facto att investerare 

medvetet har en överdriven optimism för företag med höga P/E-tal, medan de är överdrivet 

pessimistiska mot företag med låga P/E-tal. Här uppstår en viss marknadsanomali, där 

marknaden tenderar att systematiskt felprissätta dessa P/E-klasser, och en möjlighet finns 

således för investerare att generera abnormal avkastning mot marknaden (Dreman & Berry, 

1995). 

 

Det finns en uppsjö av modeller, strategier och teorier som strävar efter att fånga upp olika 

marknadsanomalier, vilket skulle vara till stöd för aktiv kapitalförvaltning. Vissa 

investeringsstrategier riktar sig till småsparare som letar vägledning till att själva styra över 

sina investeringsbeslut. I flera affärstidningar kan en skillnad mellan Fundamental Analys 

(FA) och Teknisk Analys (TA) urskiljas (Swedbank, 2019). FA ser till ett inneboende värde 

där bolagets resultat- och balansräkning är i fokus. TA ser enbart till aktien och dess 

historiska prismönster (Birkl, 2016). Författarna till denna uppsats har blivit särskilt 

intresserade av populära investeringsstrategier som appliceras av småsparare där den ena, 

Magic Formula, har en komponent som utgår fram bolagets redovisning (FA). Den andra, 

Momentumstrategi, utgår enbart från en akties historiska prisutveckling (TA).  

 

På nätmäklarhemsidan Nordnet, instrueras småsparare till hur man kan applicera Magic 

Formula till sin egen investeringsstrategi (Gustafsson, 2018). Med tanke på namnets antydan 

som indikerar en form av säljande investeringsstrategi har den som ett resultat fått en bred 

spridning. Svenska Dagbladet har med bakgrund av Greenblatts bok “A little book that beats 

the stock market” (2006) om Magic Formula publicerat en artikel där de ingående beskriver 

formelns komponenter och dess prestation (Benson, 2016).  

 

På utbildningshemsidan Tradingportalen (2015) ges en grundläggande introduktion till 

teknisk analys där prismönster analyseras på olika sätt för att förutspå framtida utveckling av 

aktiepriset. Samtidigt har Swedbank (Hallström, 2015) en utbildningsserie på 20 upplagor där 

teknisk analys (baserat på enbart historiskt aktiepris) introduceras till bankens kunder. D 

 

Fundamental- och Teknisk analys har skilda förhållningssätt till investeringar men med 

samma mål, att öka kapitalvärdet. För att applicera FA och TA till två faktiska strategier har 
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författarna valt Magic Formula (FA) av Greenblatt (2006) och Momentumstrategin (TA) av 

Jegadeesh och Titman (1993). 

 

Greenblatt (2006) hävdar att småsparare kan skapa abnormal avkastning om man följer 

strategin Magic Formula konsekvent i minst fem år. Magic Formula har sin grund i en typ av 

urvalsprocess som utgår från att hitta bolag som på ett effektivt sätt kan skapa avkastning på 

sina tillgångar. Syftet är att köpa kvalitativa bolag, som rent finansiellt definieras som 

avkastning på tillgångar och att köpa dessa bolag till en så låg vinstmultipel som möjligt. 

Förutsättningen är att ha en diversifierad portfölj på minst 30 innehav, för att den 

företagsspecifika risken ska minimeras (Greenblatt, 2006).  

 

Den andra valda strategin som undersöks är Momentumstrategin, vilken i olika former 

undersöktes i Jegadeesh & Titmans (1993) avhandling. Strategin grundar sig i att titta på den 

historiska prisutvecklingen för aktier. Grundtesen är att aktier som har genererat en god 

avkastning fortsätter att göra det, ceteris paribus. Likväl presterar aktier med sämre 

avkastning, enligt grundtesen, fortsättningsvis negativt. Ordspråket “försök inte fånga den 

fallande kniven” poängterar att förvärv av aktier som nyligen sjunkit i värde är en dålig idé 

eftersom bolag i en negativ trend tenderar att fortsätta ner (Investtech, 2019). Genom att 

analysera prisutvecklingen på aktier kan en investerare välja ut bolag till en portfölj som kan 

skapa abnormal avkastning, vilket motiveras i Jegadeesh & Titmans (1993) avhandling. 

 

Uppsatsens grundtes är att investeringsstrategiernas avkastning kan förklaras utifrån någon av 

de fyra tillgångsprissättningsmodeller (se begrepp och definitioner). 

Tillgångsprissättningsmodeller och dess sammansättning av en eller flera riskfaktorer syftar 

till att fånga upp hur marknaden prissätter aktier utifrån flera dimensioner. Därmed kan 

modellerna hjälpa investerare att beräkna den förväntade avkastningen på en aktieportfölj 

utifrån vald riskexponering (Fama & French, 1993). 

 

Skillnaden mellan Magic Formula och Momentumstrategin är att de parametrar som tas 

hänsyn till skiljer sig åt på ett fundamentalt vis och författarna till respektive strategi påstår 

att det går att skapa en abnormal avkastning relativt andra diversifierade aktieportföljer 

(Jegadeesh & Titman, 1993; Greenblatt, 2006). Författarna till uppsatsen ställer sig frågande 
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till hur en abnormal avkastning kan återupprepa sig utan att marknaden prissätter det på ett 

korrekt sätt. Detta skulle implicera någon form av marknadsineffektivitet (existens av 

marknadsanomalier) och strida mot efficient market hypothesis (Fama, 1970).  

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka huruvida två olika investeringsstrategier, Magic 

Formula och Momentumstrategin kan generera abnormal avkastning på den europeiska 

aktiemarknaden utifrån fyra tillgångsprissättningsmodeller mellan juli 2000 och juli 2018. 

Uppsatsens bisyfte är att undersöka hur investeringsstrategierna utvecklas i förhållande till 

marknadsportföljen. 

1.3 Frågeställning 

Med syftet som utgångspunkt har författarna formulerat följande frågeställning vilken ämnas 

besvaras i uppsatsen:  

- Kan Magic Formula och Momentumstrategin utifrån tillgångsprissättningsmodellerna 

generera abnormal avkastning, i form av att producera ett intercept (𝛼), som är 

signifikant skilt från noll?  

1.4 Avgränsning 

Författarna till uppsatsen har valt att inkludera samtliga börsnoterade bolag på den europeiska 

marknaden under perioden juli 2000 till juli 2018. Bolag som gått konkurs, likviderats, blivit 

uppköpta, fusionerats, bytt namn (ticker) eller avslutat sin verksamhet har inkluderats (se 

rubrik 3.6.4 för diskussion kring detta). Anledningen varför författarna valt följande 

tidsperiod är för att dataprogrammet Bloomberg Terminal, som använts för att backtesta 

Magic Formula och Momentumstrategins prestation, enbart har tillgänglig data för strategier 

från och med år 2000 och framåt. Valet av strategier grundar sig i en sållningsprocess där ett 

flertal strategier valts bort för att motverka en alltför allmän och omfattande undersökning. 

Istället valdes enbart två strategier ut, för att dessa skulle kunna diskuteras och analyseras 

mer ingående. Varför just Magic Formula och Momentumstrategin valdes ut motiveras med 

att deras diversifierade utgångspunkt skapar förutsättning för en intressant jämförelse. 
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För att skapa portföljer utifrån de tillgångsprissättningsmodeller som författarna valt att utgå 

från, har Kenneth French (2019a) databas använts. Anledningen till avgränsning beror på 

tidsaspekten (den tidskrävande processen att konstruera egna jämförbara referensportföljer) 

och att databasen i liknande studier använts vilket skapar jämförbarhet (Fama & French, 

2012; 2015; 2017). Transaktionskostnader exkluderas i undersökningen eftersom Bloomberg 

saknar funktionen att redovisa kostnaden. 
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2. Teori 

Studiens frågeställningar och teoretiska ramverk har i varierande utsträckning varit områden 

som behandlats i tidigare undersökningar. Författarna har försökt använda denna forskning 

som utgångspunkt i uppsatsen. Undersökningar som Jagadeesh och Titmans (1993) 

avhandling där olika varianter av Momentumstrategier undersöks samt Greenblatts (2006) 

självhjälpsbok där Magic Formula lyfts fram och diskuteras har genomgående genomsyrat 

arbetet. Momentumstrategin har i olika kontexter testats av Dharshan, Balasubramanian & 

Yermal (2017) och Gong (2017) på den indiska respektive kinesiska aktiemarknaden. Magic 

Formula har testats mer ingående av Sareewiwatthana (2011) och Davydov, Tikkanen & Äijö 

(2016) på den thailändska- respektive finska marknaden.  

 

Sharpe (1964) och Lintner (1965), Fama & French (1993; 2015) samt Carhart (1997) har i sin 

tur genom sina avhandlingar lagt grunden för tillgångsprissättningsmodellerna studien 

undersöker. Diverse kritik mot tillgångsprissättningsmodellerna har lyfts fram av bland annat 

Lesmond, Schill & Zhou (2004), Titman, Wei & Xie (2004), Novy-Marx (2013), James Foye 

(2016) och Blitz, Hanauer, Vidojevic & Vliet (2018).  

 

I följande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för arbetet. Teorierna 

kategoriseras och redovisas under följande tre kategorier, Marknadsteori, Flerfaktormodeller 

och Investeringsstrategier. Uppdelningen finns för att tydligt dela in teorier, modeller och 

strategier i separata klasser.  

2.1 Marknadsteori 

Under detta avsnitt behandlas Random walk-teorin, CAPM, Jensens alfa och Efficient Market 

Hypothesis. 

2.1.1 Random walk-teorin (1965) 

Eugene Fama undersökte i en avhandling från 1965 beroendet av och fördelningen mellan 

aktieutdelning när han fann starkt stöd för random walk-teorin (Fama, 1965). Sedermera 

belyste Fama (1970) fenomenet random walk-teorin ytterligare och utarbetade teorin kring 

aktiekursprisers rörelser. Teorin hävdar att rörelserna i kurspriser varken följer några trender 
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eller mönster och därmed är helt slumpmässiga. Därför kan analyser av tidigare upp- och 

nedgångar inte användas för att beräkna framtida förändringar (Annerstedt och Schönström, 

2006). 

 

I en oviss värld är det inte möjligt att exakt bestämma det inneboende värdet i ett värdepapper 

för varje givet tillfälle. Därav finns utrymme för oenighet mellan investerare gällande det 

inneboende värdet. Resultatet blir att en avvikelse mellan pris och det aktuella inneboende 

värdet uppstår. På en effektiv marknad borde oenigheten bland de olika investerarna leda till 

att priset slumpmässigt rör sig runt det verkliga inneboende värdet. Om rörelsen ifråga 

snarare är av systematisk (trend) karaktär än av slumpmässig, skulle intelligenta investerare 

kunna använda informationen för att bättre prognostisera framtida utveckling. Dock när en 

stor mängd investerare försöker handla efter nämnda strategi tenderar detta att neutralisera 

eventuella systematiska beteenden i kursutvecklingen (Fama, 1965b). 

 

Argument mot “random-walk teorin”, som implicit negligerar förekomsten av 

momentumeffekten på marknaden, består i att teorin inte är ett definitivt absolutum för 

rationell prissättning av aktier (Leroy, 1973; Lucas, 1978; Lo & MacKinlay, 1999). Mer 

specifikt innebär detta att oprognostiserbara aktiekurser inte behöver leda till en 

välfungerande finansmarknad med rationella investerare, och prognostiserbara aktiekurser 

behöver inte implicera motsatsen. Teorin finner också motstånd i att det finns teorier som 

menar att det är möjligt att förutse framtida avkastning genom att se på den historiska 

utvecklingen, där exempel på detta är bland annat Jegadeesh och Titmans uppsats om 

Momentumstrategin (1993) samt Carharts fyrfaktormodell (1997). Eftersom Random walk-

teorin säger sig bevisa att på varandra följande prisförändringar är oberoende, med andra ord 

att tidigare utveckling ej kan användas för att identifiera framtida utveckling, kan det fastslås 

att teorierna motsäger varandra. Eugene Fama menar dock att i en oviss värld kan ingen 

mängd av empiriskt stöd vara nog för att validera en viss teori. Dock har Random walk-teorin 

i en högre grad undersökts och fått empiriskt stöd än diverse Momentumstrategier (Fama, 

1965). 
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2.1.2 CAPM (1965) 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) har sitt ursprung från William Sharpes (1964) och John 

Lintners (1965) avhandlingar, och är grunden för diverse teorier kring avkastningskrav på 

tillgångar (Fama & French, 2004). Anledningen varför modellen fått mycket uppmärksamhet 

är enligt Fama & French (2004) att den på ett intuitivt och kraftfull sett förklarar dels hur risk 

uppskattas, samt dels dess relation till förväntad avkastning för en investering. Den 

ursprungliga Sharpe-Lintner formeln för CAPM är följande: 

 

 
 

Den förväntade avkastningen E(Ri) för en tillgång är den riskfria räntan, Rf, plus en 

riskpremie bestående av förväntad avkastning för marknadsportföljen, E(RM), subtraherat 

med den riskfria räntan, Rf, multiplicerat med betavärdet, β. Betavärdet mäter förhållandet 

mellan fluktuationer i tillgångens värde i förhållande till marknadsportföljen i sin helhet 

(Cochrane, 1999). Beräkningen av betavärdet görs genom kovariansen av tillgångens 

avkastning i förhållande till marknadsportföljen, dividerat på marknadsportföljens egna 

varians (Fama & French, 2004): 

  
Cochrane (1999) hävdar att betavärdet i sin tur kan mäta hur mycket extra volatilitet en 

diversifierad portfölj får genom att tillgången läggs till i portföljen. Grundantagandet för 

CAPM-modellen är att skillnaden mellan den förväntade avkastningen för enskilda tillgångar 

(eller portföljer av tillgångar) enbart beror på betavärdet, det vill säga att ju högre (lägre) 

betavärde en tillgång har i förhållande till marknadsportföljen, desto högre (lägre) förväntad 

avkastning kommer investeringen generera (Cochrane 1999, Fama & French, 2004).  

2.1.2.1 Security market line  

Ekvationen för CAPM, som tidigare lyfts fram, menar att det finns ett linjärt samband mellan 

en akties avkastning och dess beta-värde. SML (Security market line) är linjen som visar var 

samtliga ur en population (aktier) bör ligga i en graf beroende på deras individuella volatilitet 

och avkastning (Berk & DeMarzo, 2017). 
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Figur 1 (Wallstreet Mojo, 2019) 

 

Figuren ovanför illustrerar hur SML kan visuellt illustreras i en graf. Riskpremien för varje 

investering är därmed, utifrån CAPM antagandet, proportionell till dess betavärde i 

förhållande till marknaden. Därav ger SML relationen mellan risk och förväntad avkastning 

(Berk & DeMarzo, 2017).  

2.1.2.2 CAPM:s tillförlitlighet  

CAPM har dock fått kritik för att inte vara en tillförlitlig modell för att enskilt kunna beräkna 

en tillgångs förväntade avkastning. Mullins (1982) menar att CAPM inte är en nog adekvat 

modell för att förklara beteendet av finansiella marknader och aktier. Han hävdar att 

betavärdet över tid är instabilt och har stor fluktuation, vilket innebär att en beräkning av beta 

från historiska data löper stor risk för statistiska fel. Cochrane (1999) menar att aktiers 

förväntade avkastning är oförutsägbar och bygger på “random-walk” teorin. Detta motiveras i 

form av att aktiers framtida avkastning oftast förblir detsamma i långa loppet, oberoende av 

ifall marknaden tidigare gått bra eller dåligt. Utöver detta är det även ett tämligen orimligt 

antagande att hävda att det är möjligt att låna och ge ut pengar till en riskfri ränta, vilket är ett 

grundantagande i CAPM-modellen (Fama & French, 2004). Således har diverse andra 

modeller byggt vidare på grundantagandet i CAPM, för att på ett bättre och mer träffsäkert 

sätt kunna förklara avkastningen för tillgångar. 
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2.1.3 Jensens alfa (1968) 

Michael C. Jensen (1968) byggde vidare på Sharpe (1964) och Lintners (1965) avhandling 

om CAPM-modellen i syfte att skapa en modell som förklarar om fonder genererar abnormal 

avkastning. Riskjusterad avkastning definieras som den förväntade avkastning en portfölj 

borde prestera enligt CAPM-modellen, varvid ett Jensens alfa (eller intercept) som är 

signifikant skilt från noll innebär att portföljen presterat på ett sätt som CAPM-modellen inte 

kan förklara, vilket i praktiken innebär att den systematiska risken (𝛽) inte fångar upp den 

faktiska avkastningen (Jensen, 1968). Slutsatsen av undersökningen, som pågick mellan 

1945–1964, visade att av de 115 undersökta fonderna avkastade genomsnittet inte bättre än 

den generella aktiemarknaden. Inte heller lyckades någon individuell fond prestera bättre än 

om aktierna hade valts ut slumpmässigt. Om någon fond lyckades överprestera, skedde detta 

till en högre risk. För att mäta om en portfölj genererar avkastning som är högre än 

marknadsportföljen men som sker till högre eller lägre systematisk risk används Jensens alfa. 

Modellen utgår från följande förutsättningar: 

 

1. Investerare söker maximalt värdeskapande och är samtidigt riskobenägna. 

2. Investerare har likvärdiga förväntningar  

3. Investerare har likvärdig investeringshorisont 

4. Investerare väljer sin portfölj baserat på genomsnittlig preferens för risk och 

avkastning 

5. Investerare kan låna in- och ut till den riskfria räntan, transaktioner sker utan kostnad 

och skatten är lika med noll.  

6. Alla tillgångar är obegränsat delbara 

 

Utifrån ovanstående förutsättningar ser formeln för Jensens alfa ut som följande: 
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Om alfa är positivt har portföljen genererat abnormal avkastning givet den risk som tagits. 

Om alfa är negativt har portföljen inte genererat en avkastning som är tillräckligt hög given 

den risk som tagits, vilket definieras som systematisk risk eller 𝛽 (Berk & DeMarzo, 2017). 

Liknande formel som Jensens alfa i förhållande till CAPM kan konstrueras för att beräkna om 

interceptet är signifikant skilt från noll. 

 

2.1.4 The Efficient Market Hypothesis (1970) 

Eugene Fama lyfte 1970 fram sina idéer om “The Efficient Market Hypothesis” (Fama, 1970). 

Idealet för kapitalmarknaden beskrev Eugene som en marknad där priserna ger en träffsäker 

signal för resursallokering. För att förtydliga innebär detta en marknad där aktörer på 

marknaden kan ta beslut utifrån antagandet att kurspriserna vid varje givet tillfälle till fullo 

representerar all tillgänglig information. En marknad där idealet infrias benämns som 

“effektiv”.  

 

För att närmare specificera lyfter Fama fram tre kriterier, vilka om uppfyllda leder till att 

priserna på kapitalmarknaden till fullo kommer representera all tillgänglig information och 

marknaden kan därmed anses vara “effektiv”:  

1. Det finns inga transaktionskostnader vid handel av värdepapper  

2. Information är tillgänglig utan kostnad för samtliga aktörer på marknaden. 

3. Samtliga marknadsaktörer är överens om att all tillgänglig information reflekterar 

nuvarande och kommande aktiepriser. 

 

Dock menar Fama (1970) att kriterierna i fråga inte måste ha uppfyllts för att en marknad ska 

anses “effektiv” och ger exemplet att om en tillräckligt stor del investerare har tillgång till all 

information kan marknaden trots allt anses effektiv. I praktiken existerar varken en helt 

effektiv marknad eller en helt ineffektiv marknad. Det The Efficient Market Hypothesis 

föreslår istället är att det finns tre varianter av marknadseffektivitet. Dessa tre varianter 

representerar olika former av information reflekterade i kurspriser:  
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1. Svag effektivitet - Priser representerar enbart historisk information. 

2. Semi-stark effektivitet - All offentlig information 

representeras i priset. 

3. Stark effektivitet- All offentlig och privat information 

reflekteras i priset och det finns ingen typ av information 

som kan ge en investerare en fördel gentemot marknaden. 

 
Figur 2 - (Haugen, 2001) 

 

2.2 Flerfaktormodeller 

Under detta avsnitt behandlas flerfaktormodellerna tre-, fyr-, och femfaktormodellen 

2.2.1 Trefaktormodellen - Fama & French (1993) 

Fama & French (1992) visar i sin avhandling att betavärdet i kombination med andra 

variabler, eller självständigt använt, har en låg förklaringsgrad kring förväntad avkastning. 

Istället bygger de vidare på Sharpe & Lintners CAPM-modell genom att lägga till faktorerna 

storlek (small minus big, SMB) som utgörs av marknadsvärdet för bolaget, samt en 

värdefaktor (high minus low, HML) som utgörs av det bokförda värdet av det egna kapitalet 

dividerat med marknadsvärdet (book equity/market equity, BE/ME). I synergi med varandra 

absorberar storleksfaktorn (SMB) och värdefaktorn (HML) riskfaktorer som tillgångar 

exponeras mot mer effektivt än enbart betavärdet i CAPM-modellen. Tillsammans blir det en 

mer tillförlitlig modell som förklarar en tillgångs avkastning än CAPM-modellen (Fama & 

French, 1992). 

 

I Fama & French undersökning på NYSE, AMEX och NASDAQ-börserna (exkludering av 

finansiella sektorn) under perioden juli 1963 till december 1990 framgår det att det finns ett 

starkt samband mellan genomsnittlig avkastning och storleken på bolaget, där sambandet 

mellan genomsnittlig avkastning och book-to-market kvoten är om än ännu starkare. 

Ekvationen för trefaktormodellen är följande: 
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Fama & French konkluderar i sin avhandling att bolag med höga BE/ME-kvoter, det vill säga 

lågt price-to-book (P/B) tal som innebär lågt aktievärde i relation till det egna kapitalet, har 

låg avkastning på det egna kapitalet. E contrario, bolag med låga BE/ME kvoter det vill säga 

högt P/B-tal där aktievärdet är högt i relation till det egna kapitalet, har hög avkastning på det 

egna kapitalet och därigenom god lönsamhet. Relationen mellan BE/ME-kvoten och vinst 

påvisar att relativ lönsamhet är associerat med en riskfaktor som kan härledas till det positiva 

sambandet mellan Book-to-market kvoten och förväntad avkastning (Fama & French, 1993).  

 

Även storleksfaktorn har ett samband med förväntad avkastning enligt Fama & French 

(1993). Små bolag värderas enligt modellen av marknaden till en högre risk, vilket innebär att 

om man köper en portfölj av bolag med låga marknadsvärden och blankar en portfölj som har 

stora marknadsvärden genereras en positiv avkastning. Genom modellens utbyggnad från 

CAPM till SMB och HML fångar modellen upp den extra risk som den tidigare CAPM-

modellen inte lyckats fånga upp. 

 

I sin undersökning från 2012 fastslog dock Fama & French att någon statistiskt signifikant 

storlekspremie inte kunde hittas i Europa under perioden 1990-2011. En värdepremie för 

HML faktorn kunde dock fastslås, där värdeaktier i snitt uppgick till 5,5 % per år (Fama & 

French, 2012). James Foye (2016) replikerade Fama & French undersökning under perioden 

juni 1997-juni 2013, där marknader från 18 länder i Europa undersöktes. Foye konkluderade 

att en aggregerad storlekspremie för Europa inte kunde hittas, men att för 11 av 18 länder 

fanns en statistiskt signifikant storlekspremie. 
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2.2.2 Fyrfaktormodellen - Carhart (1997) 

Mark M. Carharts fyrfaktormodell bygger vidare på Fama & French (1993) och Jegadeesh & 

Titmans (1993) avhandlingar om Momentumstrategier. Carhart (1997) hävdar likt Jegadeesh 

och Titmans avhandling att det finns en tendens till att positiv- respektive negativ 

värdeutveckling för aktier håller i sig under flera månader, vilket med andra ord kan 

beskrivas som en momentumeffekt. Carhart har sedan använt Fama & French (1993) 

trefaktormodell som utgångspunkt, men byggt på modellen med en fjärde faktor 

(momentumfaktorn) samt gjort en regressionsanalys på aktiefonder istället för enskilda aktier 

vilket var Fama & French tillvägagångssätt. Formeln för fyrfaktormodellen är följande: 

 

 

 
 

I förhållande till tidigare modeller har variabeln WML lagts till utöver de ingående 

komponenterna i CAPM- och trefaktormodellen. Variabeln WML, även benämnd PR1YR, 

representerar enligt Carhart (1997) ett jämt viktat genomsnitt av bolag som ingår i den 30:e 

percentilen av bolag som genererat högst avkastning de senaste elva månaderna, minus bolag 

som ingår i den lägsta 30:e percentilen av bolag som genererat lägst avkastning de senaste 11 

månaderna.  

 

2.2.3 Femfaktormodellen- Fama & French (2015) 

Fama & French (2015) påvisar i sin avhandling att trefaktormodellen inte är tillräckligt 

effektiv för att beskriva förväntad avkastning i förhållande till tagen risk. Istället har de tagit 

fram en senare förklaringsmodell, femfaktormodellen, som totalt innehåller fem faktorer. 

Trefaktormodellen fångar upp den systematiska risken β, storleksfaktorn SMB och kvoten 

mellan värdet på bolagets egna kapital och marknadsvärde (Book-to-market), vilket 

definieras som HML. Med bakgrund i det empiriska material som Novy-Marx (2013) och 
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Titman, Wei, och Xie (2004) lade fram, kunde det konstateras ett antal bristfälligheter i 

trefaktormodellen. Främst missade modellen att fånga upp förväntad avkastning som kan 

hänföras till lönsamhet och kapitalinvesteringar. Detta resulterade i följande tillägg av 

faktorer i trefaktormodellen: 

 

 

 
 

Tillägget i modellen jämfört med trefaktormodellen är variablerna RMW och CMA. Den 

första variabeln RMW (Robust Minus Weak) visar på skillnaden i avkastning mellan bolag 

med robust (robust) lönsamhet och bolag med svag (weak) lönsamhet. Den andra variabeln 

CMA (Conservative Minus Aggressive) visar på skillnaden mellan avkastningen på 

diversifierade portföljer av aktier från låg (conservative) och hög (aggressive) 

investeringstakt. Om samtliga faktorer i femfaktormodellen fångar upp alla variabler som 

påverkar prissättningen på aktiemarknaden bör interceptet, α, bli lika med noll. 

 

Novy-Marx (2013) visade i sin avhandling att lönsamhet, vilket definieras som bruttoresultat 

i förhållande till bolagets tillgångar, har i stort sett samma styrka som BE/ME-kvoten att 

estimera den förväntade avkastningen. Bolag med en högre grad av lönsamhet genererar 

signifikant överavkastning i jämförelse med bolag med låg eller obefintlig lönsamhet. Detta 

är oberoende av om värderingsmultiplar är höga ur ett relativt perspektiv.  

 

Titman, Wei & Xie (2004) visade i sin avhandling att bolag som ökar sina 

kapitalinvesteringar uppnår som resultat negativ referens-justerad avkastning. 

Observationerna är i linje med hypotesen att investerare underreagerar vid implikationerna 

som uppstår genom ökade investeringskostnader. Även om bolag med ökade 

kapitalinvesteringar i stor utsträckning även har hög nivå av positiv historisk avkastning och 
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ökande aktiekapital är den negativa korrelationen på kapitalinvestering/avkastning oberoende 

av tidigare avkastning. 

2.2.3.1 Kritik mot femfaktormodellen 

Blitz et al. (2018) identifierade fem problem med femfaktormodellen. Till att börja med 

hävdar de att femfaktormodellen bygger på CAPM-modellens grundantagande om den 

positiva relationen mellan marknadsbeta och avkastning, när det snarare finns empiriskt stöd 

som talar för att relationen mellan dessa faktorer är neutral eller negativ. Utöver detta 

ignorerar femfaktormodellen den vida accepterade momentumeffekten på marknaden. Blitz et 

al. (2018) hävdar också att det finns flera oklarheter med tillägget av faktorerna RMW och 

CMA. De hävdar att faktorernas genomslagskraft är tvivelaktig. Fama & French (2015) själva 

motiverar att de lägger till dessa faktorer för att approximera avkastning, men det förblir 

otydligt ifall företag med hög lönsamhet (RMW) och låg investeringsnivå (CMA) genererar 

högre avkastning på grund av högre risk eller marknadsanomalier. Slutligen argumenterar 

Blitz et al. (2018) för att femfaktormodellen antagligen inte kommer innebära slutet för 

utvecklingen av tillgångsprissättningsmodeller, eller leda till någon konsensus.  

2.3 Investeringsstrategier 

I detta avsnitt presenteras de två investeringsstrategier som avhandlingen syftar till att 

undersöka: Momentumstrategin och Magic Formula. 

2.3.1 Momentumstrategin - Jegadeesh & Titman (1993) 

De Bondt och Thaler (1985) lyfter i sin avhandling fram fenomenet hur individer tenderar att 

övervärdera ny information och undervärdera tidigare information. De menar även att bevis 

finns för att reaktionen delas av professionella värdepappersanalytiker och prognosmakare. 

John Maynard Keynes var en av de första som identifierade fenomenet och menade att de 

kortlivade samt icke-signifikanta dagliga fluktuationerna på investeringar tenderar att ha en 

överdriven betydelse för marknaden (Keynes, 1937). Jegadeesh och Titman (1993) fann i sin 

undersökning att köpa aktier hos företag som under tidigare period genererat högst 

avkastning, vilka kallas vinnare, samt blanka aktier som tillhör företag vilka under 

motsvarande period genererat lägst avkastning, förlorare. Denna portfölj av vinnare och 

förlorare skapar enligt deras undersökning en signifikant abnormal avkastning. De finner 
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dessutom att dessa resultat inte beror på den systematiska risken eller på försenade 

kursreaktioner beroende av gemensamma faktorer (Jegadeesh & Titman, 1993). 

 

Jegadeesh och Titman genomförde en empirisk undersökning där de utformade strategier 

utifrån ett urval av aktier baserat på historisk avkastning över 3, 6, 9 och 12 månader (j = tid 

som urvalet baseras på). Detta urval delas in i tio olika likaviktade portföljer där den högst 

presterande decilen av aktierna hamnar in i portfölj P10, näst högst i P9 och så vidare tills att 

den sämst presterande decilen hamnar i P1. Portföljerna innehas i 3, 6, 9 och 12 månader (k = 

tid som urvalet innehades). Därigenom skapades 16 olika investeringsstrategier, 4 x 4, vilka 

kompletterades med ett andra set av motsvarande portföljer där en vecka hoppades över 

mellan formationstillfällerna och innehavande perioderna. Syftet var att i viss mån undvika 

köp-sälj spread, prispress och fördröjda reaktionseffekter. Skillnaden blev inom denna aspekt 

dock väldigt liten. Sammanslaget skapades på dessa sätt 36 olika strategier baserat på tidigare 

avkastning, eller om man vill, momentum.  

 

Undersökningen, som baseras på empirisk data från 1965–1989, ledde till att Jegadeesh och 

Titman (1993) kom fram till att den bästa av de prövade investeringsstrategierna var J12/K3. 

Med andra ord tolv månaders formerings period och tre månaders innehavandeperiod. Denna 

strategi gav en genomsnittlig avkastning på 1,92% varje månad över perioden.  

 

Vidare undersökte Jegadeesh och Titman (1993) om den abnormala avkastningen uppstod på 

grund av systematisk risk. Detta gjordes genom att dels beräkna betakoefficienten utifrån 

CAPM för de olika portföljerna och dels genom att undersöka det genomsnittliga 

marknadsvärdet för bolagen inom portföljerna. Kontrollen gjordes på de tio olika J6/K6 

portföljer, för P1, P2… P10 vilka består av bolag från varje decil. Resultatet påvisade att 

portföljernas avkastning inte förklarades av systematisk risk, vilket redovisas i nedanstående 

tabell.  
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Tabell 1 (Jegadeesh och Titman, 1993)  

 

Beta-talet, som kan utläsas ur ovanstående tabell, är för den historiskt högst presterande 

decilen (P10) högre än genomsnittet. Däremot är denna lägre än beta-talet för portföljen 

bestående av bolag från den lägsta decilen; P1. Därutöver redovisas hur de historiskt sämst 

och bäst presterande portföljerna består av aktier från bolag med marknadsvärden mindre än 

genomsnittet. P1:s genomsnittliga marknadsvärden är dessutom betydligt lägre än de för P10. 

Sammantaget drog Jegadeesh och Titman slutsatsen att marknadsrisk (CAPM) samt risken 

som uppkommer vid innehav av mindre bolag (the small firm effect) inte förklarar 

momentumeffekten.  

2.3.1.1 Tidigare forskning på Momentumstrategin 

Dharshan, Balasubramanian & Yermal (2017) testade utifrån Jegadeesh & Titman (1993) 

tillvägagångssätt Momentumstrategin på Bombay Stock Exchange under perioden 2009–

2017. 13 bolag från telekomsektorn och 14 bolag från energisektorn valdes ut. Författarna 

använde en formeringsperiod på fem månader (J=5) och en innehavandeperiod på åtta 

månader (K=8). Resultatet påvisade att portföljen från telekomsektorn hade en positiv 

månatlig avkastning på 0,76% medan portföljen från energisektorn hade negativ månatlig 

avkastning på -0,03%. En förklaring till detta resultat kan enligt Dharshan, Balasubramanian 

& Yermal (2017) vara att telekomsektorn är i ständig utveckling och därigenom satsar på 

innovation som värdesätts hos investerare. I kontrast till detta är energisektorn mer osäker i 

form av risken för regleringar, samt att sektorn prioriterar att bli mer resurseffektiv och 

miljövänlig snarare än fokus på vinstmaximering. 
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Gong (2017) undersökte Momentumstrategins effektivitet inom industrisektorn på den 

kinesiska aktiemarknaden (Shanghai och Shenzhen Stock Exchange) under perioden 1993–

2014. 22 olika industrisektorer studerades, där formeringsperioden sattes till sex månader 

(J=6) och innehavandeperioden sattes till sex månader (K=6). Resultatet påvisade att den 

jämnt viktade avkastningen per månad uppgick till 0,042%, medan den värdeviktade 

avkastningen blev 0,139% per månad. Dock kunde Gong (2017) påvisa att för 16 

industrisektorer var den jämnt viktade månatliga avkastningen positiv och statistiskt 

signifikant i 6 av fallen. Därutöver var den värdeviktade månatliga avkastningen positiv för 

21 industrisektorer och statistiskt signifikant i 8 av fallen. Således verkar en positiv 

momentumeffekt föreligga inom industrisektorn på den kinesiska aktiemarknaden under 

undersökningsperioden 1993–2014 (Gong, 2017). 

2.3.1.2 Kritik mot Momentumstrategin 

Som framgått är strategin vida undersökt varav flera undersökningar har resulterat i 

motstridiga slutsatser i förhållande till Jegadeesh och Titman. Lesmond, Schill & Zhou 

(2004) undersökte Momentumstrategin och fann att strategien i fråga kräver frekventa 

rebalanseringar av portföljerna vilket bidrog till stora handelskostnader i form av courtage. 

Resultatet visade att de aktier som genererade högst avkastning, var samma aktier som 

innefattade de största handelskostnaderna, vilket ledde till att handelskostnaderna för 

portföljen motverkade den högre avkastningen som portföljen lyckades generera. Till sist 

drog de slutsatsen att Momentumstrategier skapar en illusion av avkastningsmöjligheter, trots 

att möjligheterna i realiteten är obefintliga (Lesmond, Schill & Zhou 2004).   

 

2.3.2 Magic Formula - Joel Greenblatt (2006) 

Magic Formula är en investeringsmetod som upphovsmakaren Joel Greenblatt konstruerade 

genom att ge ut The little book that beats the stock market (Greenblatt, 2006). 

Investeringsmetoden, menar Greenblatt, är enkel att förstå eftersom den fångar upp ett bolags 

lönsamhet och även dess värdering. Strategin utgår enbart från två parametrar; avkastning 

(vinst före finansiella kostnader och skatt) på tillgångar (hädanefter ROC) och marknadens 

värdering på vinsten (hädanefter EBIT-yield). Ingen hänsyn tas till framtida intjäning utan 

baseras uteslutande på historisk prestation. Anledningen till att vinst före räntekostnader och 
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skatt definieras som avkastning underlättar jämförbarheten mellan bolag med olika 

skuldsättningsgrad och skattesats. 

 

Logiken i strategin grundar sig i att bolag med hög avkastning på tillgångar kommer skapa 

högre värdeskapande för sina aktieägare än bolag med låg avkastning på tillgångar, ceteris 

paribus. Greenblatt argumenterar för att nyckeltalet ROC visar om bolaget har någon typ av 

fördel mot konkurrenter och därmed har ett gott skydd mot tilltagande konkurrens 

(Greenblatt, 2006). Vidare argumenterar Greenblatt att bolag med högt ROC har möjlighet att 

investera kapital till högre avkastning än konkurrenter, vilket i sin tur leder till en högre 

relativ vinsttillväxt. Sedermera tenderar bolag med hög avkastning på kapital handlas till 

högre värderingar eftersom effektiv resursallokering, som resulterar i hög lönsamhet, tenderar 

att premieras på marknaden (Greenblatt, 2006). EBIT-yielden som kalkyleras genom att 

dividera EBIT med EV, eller Enterprise Value (Marknadsvärde + nettoskuld), ha fördelen 

mot andra nyckeltal som pris/vinst (P/E-tal) att den tar bolagets kapitalstruktur i beaktande 

vilket skapar en ökad jämförbarhet. 

 

Genom att ranka bolag baserat på ROC och EBIT-yield skapas två rankinglistor. Det bolag 

som har högst ROC rankas till nummer ett (1), det näst högsta till två (2) och så vidare. 

Likväl det bolag som har högst EBIT-yield rankas också till nummer ett (1) i sin lista, näst 

högsta till två (2) och så vidare. Om samma bolag skulle ha rankats högst på ROC och 

samtidigt ha högst EBIT-yield skulle totalpoängen för bolaget bli två (2 = 1 + 1).  

De 30 bolag med lägst kombinerade poäng utgör portföljen. Illikvida och mycket små bolag 

exkluderas från portföljen med motiveringen att om det inte finns tillräcklig likviditet 

kommer skillnaden mellan köp- och sälj vara stort, samtidigt som onödiga fluktuationer kan 

komma att uppstå. Greenblatt föreslår en undre gräns på 50 miljoner USD (Greenblatt, 2006).  

 

Strategin syftar till att överprestera marknadsindex vilket per definition skulle innebära att 

bolagen är undervärderade. Eftersom felprissättning försvinner med tiden rebalanseras 

portföljen årligen till de 30 bolag som har lägst totalpoäng för att portföljen alltid ska utgöras 

av de bolag som undervärderas mest. De bakomliggande orsaker till varför strategin fungerar 

kan tänkas ha sin grund i felprissättning på aktiemarknaden (se rubrik 2.1.4). 
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2.3.2.1 Tidigare forskning på Magic Formula 

Strategin har testats i diverse studier, där Paiboon Sareewiwatthana (2011) testade Magic 

Formula på den thailändska marknaden under perioden 1996–2010. Sareewiwatthana har valt 

att modifiera Greenblatts metod och har istället rankat bolagen utifrån lägst P/E-tal 

(Nuvarande aktiepris delat på årsvinsten) och högst ROE (avkastning på eget kapital). I snitt 

avkastade denna modifierade Magic Formula-strategi 66,18% per år gentemot det 

thailändska marknadsindexet på 2,40 % per år. Sareewiwatthana (2011) konkluderar att den 

thailändska marknaden varit ineffektiv under perioden 1996–2010, då landet påverkats hårt 

av den asiatiska finanskrisen 1998–1999 samt finanskrisen 2008-2009, och att abnormal 

avkastning går att generera genom att tillämpa investeringsstrategier såsom Magic Formula 

(Sareewiwatthana, 2011).  

 

Davydov, Tikkanen & Äijö (2016) testade utifrån Greenblatts kriterier Magic Formulas 

prestation på den finska aktiemarknaden under perioden 1991–2013. Deras resultat påvisar att 

Magic Formula i snitt avkastat 19,26 % årligen gentemot det finska marknadsindexet på 

13,63%, där Magic Formula lyckats generera en årlig statistisk signifikant abnormal 

avkastning mätt i alfa på 6,71% (Davydov, Tikkanen & Äijö, 2016). De testade även strategin 

mot Carharts fyrfaktormodell som inte kunde förklara Magic Formulas abnormala 

avkastning. Deras konklusion är att Magic Formulas goda prestation inte är kompensation för 

att strategin åtagit sig högre risk, eftersom strategin har en lägre volatilitet (22,63%) än 

marknadsindexet (22,96%). 
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3. Metod 

Avhandlingen strävar efter att efterlikna den metod som Greenblatt, French och Jegadeesh & 

Titman använt för att kunna få så pass hög tillförlitlighet som möjligt och även underlätta 

replikering av undersökningen för framtida studier på ämnet. I detta avsnitt beskrivs det hur 

Magic Formula och Momentumstrategins portföljer sammanställts, samt även 

jämförelseportföljer för tillgångsprissättningsmodellernas ingående variabler. Därefter 

avhandlas den statistiska delen av arbetet, där regressionsanalys, regressionsdiagnostik och 

uppsatsens hypoteser presenteras. Slutligen diskuterar författarna uppsatsen reliabilitet, 

validitet och eventuell partiskhet.  

3.1 Utvärdering av strategierna 

För att kunna utvärdera portföljerna på ett tillförlitligt sätt behövs (1) någon typ av 

jämförelseindex. Detta skall försöka efterlikna marknadsportföljen i så hög utsträckning som 

möjligt. Joel Greenblatt använde sig av ett marknadsindex för att skapa jämförbarhet med 

Magic Formula (Greenblatt, 2006). Avhandlingen fokuserar på att undersöka den europeiska 

marknaden (se punkt 3.2.11 för vilka länder som ingår), och därför behövs ett 

jämförelseindex som fångar upp bolag på samma aktielistor som strategin utgår från. Kenneth 

French (2019a) har i sin databas, där författarna hämtat tillgångsprissättningsmodellernas 

data från, utgått från ett eget marknadsindex (se punkt 3.2.4). Det marknadsindex som är mest 

representativt för French val av regionsindex är MSCI Europe Index där 15 länder i Europa 

ingår (MSCI, 2019).Vidare behövs (2) någon typ av riskmått för att mäta om den eventuella 

abnormala avkastningen är ett resultat av högre risk. Genom att mäta interceptet (𝛼) för 

strategierna kan den relativa risken i förhållande till marknadsportföljen mätas. 

 

Referensportföljer för de ingående variablerna i CAPM-modellen (Sharpe,1964; Lintner, 

1965) och faktorerna SMB och HML i trefaktormodellen av Fama & French (1993), WML-

faktorn i fyrfaktormodellen av Carhart (1997) samt RMW och CMA-variablerna i 

femfaktormodellen av Fama & French (2015) har även konstruerats. Detta sätts sedan i 

relation till Magic-formula portföljen och Momentumstrategi-portföljen. Anledningen till 

detta är att kunna undersöka huruvida abnormal avkastning från uppsatsens två valda 
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investeringsstrategier kan förklaras utifrån de teoretiska modeller och ramverk som 

författarna undersöker.  

3.1.1 Val av valuta 

I och med att undersökningen syftar till att studera hela den europeiska marknaden, som 

sträcker sig över flera valutazoner, kommer det bli nödvändigt att hantera valutaeffekter som 

skulle kunna påverka resultatet. Detta eftersom att utan justeringar för valutaeffekter, så 

skulle sortering och avkastningsberäkningar ge ett missvisande resultat. Fama & French 

(2012) hanterade ett liknande problem genom att konvertera samtliga priser till en valuta, 

vilket därmed kommer replikeras i denna uppsats. Valet av valuta är USD med motivering att 

Kenneth French (2019a) databas och databasens variabler, som uppsatsen utgår från vid 

konstruktionen av portföljer, använder sig av USD som valuta. Således blir jämförelsen 

mellan investeringsstrategierna och jämförelseportföljerna tydlig och risken för oönskade 

valutaeffekter som skulle kunna påverka portföljerna försvinner.  

3.2 Portföljkonstruktion 

3.2.1 Magic Formula 

Vid datainsamlingen för MF används Bloombergs equity screening-funktion. Backtestet 

utformas för att dels replikera Greenblatts metod (2006) och samtidigt skapa god 

jämförbarhet med Kenneth Frenchs oberoende variabler på den europeiska marknaden vilket 

redovisas i hans databas (French, 2019a).  

 

Verktyget som används i denna uppsats, equity screening-funktionen på Bloomberg, gör det 

komplicerat att exakt replikera den metod som Greenblatt föreslår (2006). Greenblatts metod 

bygger på att bolag rankas utifrån ROC och EBIT-yield och därefter konstrueras en portfölj 

med lägst totalpoäng (se teori 2.3.2).  

Detta beror på att verktyget har en avvikande logik hur urvalsprocessen sker vid screening. 

Verktyget begränsar användaren till att först välja ett kriterium, där bolag sållas bort, för att 

därefter ge användaren möjlighet att välja ett nytt kriterium som sållar bland bolagen som 

uppkom efter första kriteriet. Detta kan anses vara en brist i undersökningen eftersom det inte 
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skapar en exakt replikation av Greenblatts Magic Formula. Mer om detta under reliabilitet 

(se rubrik 3.6.2). 

 

I uppsatsen inkluderas enbart aktier från europeiska bolag. De aktier som inkluderats utgörs 

av bolag som blivit avnoterade, förändrat ticker (bytt namn), likviderats, förvärvats och är 

utgångna. Inkluderingen av ovanstående kriterier är ett försök att eliminera survivorship bias 

i undersökningen (se rubrik 3.6.4 för definition). Bolag som exkluderas i uppsatsen är de som 

handelsstoppats, är inaktiva, onoterade och avstängda eftersom det inte går att köpa eller 

sälja dessa bolag på en aktiemarknad är det för uppsatsens syfte onödigt att ta med. Samtliga 

aktier viktas lika i portföljen i dollar och kriteriet om minsta marknadsvärde uppgår till 50 

miljoner USD. Dessa åtgärder är i linje med Greenblatts implementering på storlek av bolag 

(Greenblatt, 2006). Vidare exkluderas finans- och allmännyttiga bolag (utilities). 

Anledningen, menar Greenblatt, beror på att dessa typer av bolag har drastiskt avvikande 

redovisningsprinciper (Greenblatt, 2006).  

 

För Magic Formula portföljen sker därefter urvalsprocessen på följande sätt: av aktier utifrån 

ovanstående filtrering väljs första gruppen aktier ut som tillhör den (1) 20 percentilen med 

högst Earnings Yield (EBIT/EV). Av dessa bolag väljs sedan (2) 30 bolag med högst 

avkastning på tillgångar (ROC). Således fås en portfölj med totalt 30 bolag baserat på 

Greenblatts kriterier. Efter en del överväganden kom författarna till denna avhandling fram 

till att ovanstående metod skulle generera en portfölj på 30 bolag som skulle komma väldigt 

nära den som Greenblatt förespråkar i sin bok (2006).   

 

Bloombergs nyckeltal definieras utifrån följande beskrivning:  

(1) EBIT/EV - ett nyckeltal som indikerar vinsten i procent för investerare. Ett högre tal är 

bättre för investerare, ceteris paribus. Nyckeltalet beräknas som:  

Senaste tolv månaders vinst innan finansiella kostnader och skatt (T12 EBIT) / 

Marknadsvärde + skulder - kassa (EV).  

 

(2) ROC - ett nyckeltal som visar avkastningen som en investering genererar i kapitalbidrag i 

procent. Det indikerar hur effektivt ett bolag är på att omvandla kapital till vinst. Det 

beräknas således:  
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Senaste tolv månaders vinst innan finansiella kostnader och skatt (T12 EBIT) / Netto 

anläggningstillgångar + Netto rörelsekapital (tillgångar). 

 

Portföljerna rebalanseras årligen, utifrån tidigare nämnda kriterier, baserat på det senaste 

årets utveckling. Rebalanseringsfrekvensen bottnar i Greenblatts rekommendation, se 

teoriavsnitt 2.3.2. Antalet bolag i portföljen förblir konstant efter varje rebalansering vilket 

uppgår till 30.  

3.2.2 Momentumstrategin 

För att konstruera Momentumstrategi-portföljen används Bloombergs equity screening-

funktionen. Portföljen har konstruerats utifrån strategin J12/K3 där processen först utgår från 

de 30 bolag som haft bäst aktiekursutveckling de senaste tolv månaderna. Därefter hålls 

aktierna ifråga i tre månader innan samtliga aktier likvideras och processen återupprepas. Den 

uppmärksamme läsaren noterar att strategin replikerar Jegadeesh & Titmans (1993) bäst 

presterande strategi. Resultatet nåddes genom att undersöka portföljer utformade utifrån olika 

versioner av Momentumstrategin vilka sedan undersöktes över en 25 årsperiod, (se rubrik 

2.3.1).  

 

Att rebalanseringsfrekvensen skiljer sig åt från MF-portföljen är en medveten åtgärd, där en 

avvägning mellan hög nivå av jämförbarhet och hög grad av replikering av Jegadeesh & 

Titmans process krävdes. Författarna till avhandlingen anser att skillnaden i 

rebalanseringsfrekvensen, 12 månader kontra 3 månader, inte försummar undersökningens 

frågeställning. Den bäst presterande Momentumstrategin anses vara av högre relevans att 

uppta i undersökningen eftersom den har större sannolikhet att prestera på ett sätt som 

förklaringsmodellerna inte fångar upp (Jegadeesh & Titman, 1993). 

 

Uppsatsens definition av vald momentumvariabel är i linje med variabeln WML i Carharts 

fyrfaktormodell (se rubrik 2.2.2). För Momentumstrategier är redovisningsprinciper ej av 

betydelse och därmed exkluderas inte finans- och allmännyttiga sektorn (utilities), ceteris 

paribus. Detta för att i största möjliga utsträckning göra strategierna och modellerna 

jämförbara med varandra.  
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3.2.3 Riskfri ränta 

Den riskfria räntan är räntan som en investerare kan placera sina pengar till utan att ta någon 

risk (UC, 2019). Statsskuldpapper är vad investerare anser vara så nära den riskfria räntan 

som finns tillgänglig, eftersom sannolikheten att stater går i konkurs är lägre än för företag. 

Med detta i åtanke och för att möjliggöra jämförelse, likställs riskfri ränta i avhandlingen med 

en månad statsskuldväxel (t-bill) vilket väljs för att replikera Kenneth Frenchs 

tillvägagångssätt (French, 2019). Detta val av riskfri ränta är även i linje med valet av riskfri 

ränta som använts i tidigare forskning på ämnet, som författarna till uppsatsen har utgått ifrån 

(Fama & French, 1993; Carhart, 1997; Fama & French, 2012; Fama & French, 2015; Foye, 

2016).  

3.2.4 Marknadens riskpremie 

I undersökningen används ett marknadsindex som representeras av avkastningen för de 16 

europeiska länder som ingår i undersökningen. Denna marknadsdata har hämtats från 

Kenneth French (2019b) databas, där han definierar marknadsindexet som en regions 

värdeviktade marknadsportfölj minus räntan på en amerikansk statsskuldväxel (t-bill) med en 

månads löptid. Marknadens riskpremie som används i undersökningens regressionsmodell 

blir således: 

 

Marknadens riskpremie= E(RMkt) – rf 

3.2.5 SMB 

Kenneth French (2019b) har konstruerat portföljer utifrån faktorn SMB (small minus big) 

genom att först sortera bolag i två grupper utifrån storlek (börsvärde) och tre grupper utifrån 

book-to-market (B/M-kvot) i slutet av juni varje år. Stora bolag är de som tillhör den 90:e 

percentilen i börsvärde för juni, och små bolag är de som tillhör den 10:e percentilen. Utifrån 

B/M-kvoten sorteras bolag sedan in i tre grupper: 30 procent av bolagen som har högst B/M-

kvot får benämningen “Value”, 30 procent av bolagen som har lägst B/M-kvot får 

benämningen “Growth” och bolagen däremellan får benämningen “Neutral”. Därigenom har 

totalt sex olika portföljer skapats:  

 

Small Value, Small Neutral, Small Growth, Big Value, Big Neutral, Big Growth.  
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Beräkningen av variabeln SMB är jämt viktad genomsnittlig avkastning för de tre 

portföljerna med små bolag, minus jämt viktad genomsnittlig avkastning för de tre 

portföljerna med stora bolag. Formeln för SMB är således: 

 

 

3.2.6 HML 

Beräkningen av HML bygger på beräkningen av variabeln SMB (French, 2019b). HML 

beräknas genom jämt viktad genomsnittlig avkastning för de två portföljerna med hög B/M-

kvot (Value) minus jämt viktad genomsnittlig avkastning för de två portföljerna med låg B/M 

kvot (Growth). Formeln för HML är således: 

 

 

3.2.7 WML (PR1YR) 

WML faktorn i Carharts (1997) fyrfaktormodell, eller PR1YR, beräknas genom att studera de 

senaste elva månadernas avkastning och dela in bolag i den 70:e percentilen som presterat 

bäst respektive den 30:e percentilen som presterat sämst. Bolagen viktas sedan efter sin 

storlek, där två vinnarportföljer skapas av stora och små bolag som presterat bäst (Small 

High, Big High) och två förlorarportföljer med stora och små bolag som presterat sämst 

(Small Low, Big Low). WML beräknas sedan genom jämt viktad genomsnittlig avkastning 

för de två vinnarportföljerna minus jämt viktad genomsnittlig avkastning för de två 

förlorarportföljerna (French, 2019c). Formeln för WML är således: 
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3.2.8 RMW 

Beräkningen för RMW följer likt tidigare variabler SMB, HML, WML en liknande logik i sin 

beräkning. Det är den genomsnittliga avkastningen för två portföljer innehållande aktier med 

robust lönsamhet, vilket definieras som bruttoresultat i förhållande till tillgångar, minus den 

genomsnittliga avkastningen för två portföljer innehållande aktier med svag lönsamhet 

(French, 2019d). 

 

Formeln lyder därav enligt nedanstående modell: 

 

 

3.2.9 CMA 

Likt RMW innehåller CMA en portfölj av den genomsnittliga avkastningen för två portföljer 

bestående av aktier. Dels med konservativa investeringar och med aggressiva investeringar 

som definierats av Titman, Wei och Xie (2004). CMA beräknas genom ett jämnt viktat 

genomsnitt av små och stora bolag med konservativa investeringar, minus ett jämnt viktat 

genomsnitt av små och stora bolag med aggressiva investeringar (French, 2019d). 

 

Formeln för CMA är följande: 

 

3.2.10 Tidsperiod 

Magic Formula, Momentumportföljen och modellkonstruktionen för SMB, HML, WML, 

RMW och CMA rebalanseras varje år den första juli från perioden 2000–2018 (18 år) med 

motivering (1) att samtliga årsrapporter från tidigare år har med säkerhet publicerats och (2) 

Kenneth French (2019a) utgår från samma datum i sin databas och (3) det är den tidigaste 

tidpunkten som Bloomberg presenterar backtesting-data från. Testets slutdatum är den första 

juli 2018 för att därmed få längsta möjlig testperiod, i jämna år, och därigenom minimera 

effekter av felkällor. Rebalansering av MF-portföljen i det här hänseendet innebär att de 

bolag som nästkommande år inte längre uppfyller kriterierna högst Earnings Yield och ROC, 
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exluderas och byts ut mot nya bolag som nu istället uppfyller dessa kriterier. Likväl gäller 

samma princip när portföljen för Momentumstrategin konstrueras och rebalanseras årligen. 

 

Vid startdatumet för undersökningen befinner sig marknaderna på toppen av något som i 

efterhand fått namnet IT-bubblan eller “the dot-com-bubble” (Authers & Mackenzie, 2010). 

Vad som karaktäriserar denna tidpunkt är en kraftig börsuppgång fram till mitten av 2000 och 

en kraftig börsnedgång efteråt som varade i drygt 24 månader då London Stock Exchange, en 

av Europas största handelsplatser för aktier, förlorade drygt 40 % av sitt marknadsvärde 

(London Stock Exchange, 2019). Tidsspannet för undersökningen inkluderar två perioder av 

finansiell tumult, något som kan anses vara positivt då modellerna stresstestas. Vidare menar 

författarna att det skapas goda förutsättningar för att analysera strategiernas prestation om de 

back-testas genom två större finansiella kriser.  

3.2.11 Marknader 

Den europeiska marknaden som avhandlingens undersökningsområde fokuserar på består av 

16 europeiska länder som presenteras i tabellen nedan. Data från värdepapper listade på 

nedanstående länders handelsplatser är inkluderade i undersökningen.  

 

 
Tabell 2 - Marknadskapitalisering i miljoner dollar (Statista, 2015) 
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3.2.12 Intercept 

För att mäta hur stor förklaringsgrad enfaktor- och flerfaktormodellerna har för 

investeringsportföljernas avkastning, undersöks intercepten för respektive modell. Interceptet 

för CAPM kan likställas med Jensens alfa (Jensen, 1968), vilken representerar diskrepansen 

mellan den förväntade och faktiska avkastningen. När diskrepans uppstår i relation till någon 

av avhandlingens undersökta en- eller multifaktormodeller innebär det att den faktiska 

avkastningen i förhållande till modellernas riskfaktorer inte överensstämmer (Sharpe, 1964; 

Lintner, 1965; Fama & French, 1993; Carhart, 1997; Fama & French, 2015). Om interceptet 

är signifikant skilt från noll kan modellerna ifråga inte användas för att förklara 

investeringsportföljens avkastning.  

3.3 Regressionsanalys och förklaringsgrad 

Statistisk analys kommer att genomföras för att undersöka till vilken grad abnormal 

avkastning, definierat som intercept, för Magic Formula och Momentumstrategi-portföljerna 

kan förklaras utifrån CAPM, tre-, fyr- respektive femfaktormodellen. Det vanligaste 

tillvägagångssättet för att undersöka förklaringsgrad är att genomföra en regressionsanalys, 

som förklarar och redogör relationen i rörelse mellan en given variabel och ytterligare en eller 

flera variabler (Brooks, 2014). Detta antagande kräver åtminstone två variabler, vanligtvis x- 

och y-variabler, där y-variabeln (den beroende variabeln) oftast behandlas som en stokastisk 

variabel som är sannolikhetsfördelad. Motsatsvis är x-variabeln (den oberoende variabeln) 

stokastisk fram tills den observerats, där den sedan förblir fixerad i ett regressionstest 

(Brooks, 2014).  

 

Genom att använda sig av OLS (ordinary least squares) går det att appropriera α-värdet 

(interceptet) respektive β-värdet (koefficienten) i en regressionsekvation och därigenom lösa 

regressionen. Denna metod är den vanligaste att använda inom ekonometrin för att fixera en 

linje till datapunkterna i en undersökning (Brooks, 2014). Detta förutsätter dock att modellen 

man har för avsikt att undersöka är linjär. För att undersöka ifall OLS-regressionen är den 

mest effektiva skattningen av regressionen utifrån Gauss-Markovs teorem, som menar att 

OLS-regressionen i så fall har lägst varians, kommer olika regressionstester genomföras för 

att undersöka om så är fallet (Brooks, 2014). De tester som uppsatsen har för avsikt att 

genomföra presenteras under rubrik 3.4.  
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För att kunna fastslå hur väl regressionsmodellen “passar” datan, det vill säga hur nära den 

plottade regressionslinjen passar alla datapunkter i undersökningen, krävs det att man gör ett 

förklaringsgradstest. Detta test, även definierat som R2, förklarar med andra ord till vilken 

grad de förklarande/oberoende variablerna i regressionsformeln förklarar förändringen i den 

beroende variabeln (Brooks, 2014). Determinationskoefficienten R2 kan anta ett värde mellan 

0 och +1. Ifall det finns en stark förklaringsgrad, det vill säga att modellen passar väl in på 

den undersökta datan, är R2 -värdet nära ett. E contrario, ger en svag förklaringsgrad ett R2-

värde nära noll. Ett vedertaget sätt att kompensera för att fler variabler läggs till i 

regressionsanalysen är att titta på justerat R2 -värde, som kan förklara ifall ännu en variabel 

ska läggas till i ekvationen. Om R2 -värdet stiger kan extra variabler läggas till, medan ifall 

R2-värdet sjunker så bör de inte läggas till (Brooks, 2014). 

 

Då modellerna som ska undersökas i uppsatsen har flera variabler kommer en multipel 

regressionsanalys att genomföras. Värt att notera är att regressionerna påminner i stor 

utsträckning om respektive modells ekvation, men att den beroende variabeln (MF/MOM-

strategiernas avkastning) subtraheras med den riskfria räntan (rf). Detta för att se ifall den 

riskjusterade avkastningen av för MF/MOM-portföljerna kan förklaras utifrån respektive 

förklaringsmodell samt ifall ett statistiskt signifikant intercept (alfa) kan produceras. Här 

nedan presenteras respektive regressionsformel som undersöks: 

 

CAPM-regressionsformel: 

 
Trefaktormodell-regressionsformel: 

 
Fyrfaktormodell-regressionsformel:  

 
 

Femfaktormodell-regressionsformel: 
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3.3.1 Beroende variabel 

De beroende variablerna i undersökningen representeras av portföljer skapade utifrån 

investeringsstrategierna Magic Formula och Momentumstrategin. Portföljernas månatliga 

avkastning från juli 2000 till juli 2018 (217 månader) taget från Bloomberg Terminalen, 

subtraheras sedan med den månatliga riskfria räntan (rf) tagen från Kenneth French databas 

(se rubrik 3.2.3 för definition av riskfri ränta).  

3.3.2 Oberoende variabel 

De oberoende variablerna i undersökningen är marknadens riskpremie (Mkt-rf) och portföljer 

konstruerade utifrån variablerna SMB, HML, WML, CMA och RMW som definieras i 

avsnitten 3.2.4–3.2.9. Dessa variabler ingår i CAPM, tre-, fyr- och femfaktormodellen. Även 

här har den månatliga avkastningen hämtats från Kenneth French databas (French, 2019). 

Jämförelsemåttet mellan de beroende- och oberoende variablerna är således den månatliga 

procentuella värdeförändringen av portföljerna. 

3.4 Regressionstester för bedömning av tillförlitlighet i OLS-regressionerna 

3.4.1 Multikollinearitet  

Multikollinearitet innebär att de oberoende (förklarande) variablerna är i hög utsträckning 

korrelerade med varandra (Brooks, 2014). Det finns två sorters multikollinearitet: perfekt 

multikollinearitet och nära multikollinearitet. Perfekt multikollinearitet inträffar när det finns 

en absolut relation mellan två eller fler variabler. I fallet vid perfekt multikollinearitet är det 

således inte möjligt att estimera alla koefficienter i en regressionsmodell (Brooks, 2014). 

Nära multikollinearitet är betydligt vanligare i praktiken, och innebär att relationen mellan 

två eller fler variabler inte är lika stark som vid perfekt multikollinearitet, men fortfarande 

påtaglig och därav inte försumbar.  

 

Problemet ifall multikollinearitet existerar i modellen men negligeras är att förklaringsgraden 

R2 kommer visa ett tämligen högt värde. Vid första anblick kommer regressionen således 

påvisa ett rimligt resultat, medan de individuella koefficienterna kommer ha stora standardfel 

och därav inte vara signifikanta (Brooks, 2014). Regressionen kommer också vara väldigt 
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känslig för modifieringar, det vill säga att ifall en oberoende variabel läggs till/tas bort så 

kommer de resterande koefficienternas värden och signifikans påverkas nämnvärt.  

 

För att testa ifall multikollinearitet existerar i en regressionsmodell undersöks korrelationen 

mellan de oberoende variablerna i en korrelationsmatris. Om korrelationen är nära +1 eller -1 

antas det att multikollinearitet föreligger (Brooks, 2014). Ett annat sätt att mäta 

multikollinearitet är att genomföra ett VIF-test (Variance inflation factor). VIF mäter till 

vilken grad variansen i en estimerad regressionskoefficient ökar, till följd av att de oberoende 

variablerna är korrelerade (Agboola, Akinwande & Dikko, 2015). Ett VIF-värde på 1 innebär 

att multikollinearitet inte har kunnat upptäckas i modellen. Om VIF-värdet överstiger 1 kan 

det antas att en viss grad av multikollinearitet föreligger, medan ett VIF-värde mellan 5–10 

indikerar på en hög grad av multikollinearitet. Skulle en hög grad av multikollinearitet 

föreligga bör variabler som har hög korrelation sinsemellan exkluderas ur modellen 

(Agboola, Akinwande & Dikko, 2015).  

3.4.2 Heteroskedasticitet  

Heteroskedasticitet innebär att feltermernas varians i en regressionsanalys inte är konstant 

(Brooks, 2014). Motsatsvis föreligger homoskedasticitet ifall variansen i feltermerna är 

konstant.  När en regressionsanalys genomförs ska koefficienterna i modellen ha så liten 

varians som möjligt. Detta eftersom att i ett sannolikhetsperspektiv så har modellen 

därigenom så hög precision som möjligt (Dougherty, 2007). Ifall heteroskedasticitet inte 

föreligger kommer den skattade OLS-regressionens koefficienter ha den lägst skattade 

variansen av alla väntevärdesriktiga skattningar. Om heteroskedasticitet däremot föreligger 

kommer OLS-regressionens skattning vara ineffektiv, eftersom det därmed kommer vara 

möjligt att finna skattningar som har lägre varians och fortfarande förblir väntevärdesriktiga 

skattningar för regressionen (Dougherty, 2007). 

 

Utöver detta kommer även regressionsmodellens estimat för standardfel vara missvisande 

ifall heteroskedasticitet förekommer. Detta eftersom modellens standardfel är beräknade 

utifrån antagandet att regressionen är homoskedastisk. Föreligger heteroskedasticitet är det en 

stor chans att standardfelen är underestimerade, vilket leder till att exempelvis ett t-test (som 

mäter signifikansen i ett statistiskt test) överestimeras. Således kan en missvisande 
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uppfattning av regressionens precision uppstå, där det antas att koefficienterna är statistiskt 

signifikanta och skilda från noll när de i själva verket inte är det (Dougherty, 2007).  

 

Graden av heteroskedasticitet kan mätas genom ett White-test, där OLS-regressionens 

residualer kvadreras och agerar som beroende variabler i en auxiliär regression. Efter detta 

används modellens oberoende variabler, kvadraten av de oberoende variablerna och alla 

interaktiva variabler som förklarande variabler i denna auxiliära regression (Brooks, 2014). 

Nollhypotesen som undersöks i ett White-test är att det inte föreligger någon 

heteroskedasticitet.  

3.4.3 Autokorrelation 

Ifall autokorrelation förekommer i regressionsmodellen, blir konsekvenserna av detta väldigt 

likt konsekvenserna av heteroskedasticitet (Dougherty, 2007). Autokorrelation innebär att 

värdet som variablerna övertid antar kan estimeras genom att titta på värdet variablerna antog 

vid en tidigare observation. Således innebär detta rent konkret att variablerna är korrelerade 

med sig själva. Förekommer autokorrelation kommer OLS-regressionen vara ineffektiv, 

eftersom det då går att finna alternativa väntevärdesriktiga skattningar som har lägre varians. 

(Dougherty, 2007) Även standardfelen i modellen kommer med stor sannolikhet vara 

inkorrekt estimerade och påverka modellens precision. För att testa ifall modellerna lider av 

autokorrelation kommer ett Breusch-Godfrey test genomföras, där en auxiliär regression med 

residualerna som beroende variabler skapas. Det som undersöks i ett Breusch-Godfrey test är 

ifall modellens laggade residualer är signifikant skilda från noll eller inte (Brooks, 2014; 

Dougherty, 2007).   

3.4.4 Linjäritet i modellen 

En implicit antagande för en klassisk linjär regression är att dess funktionella form är linjär i 

sina parametrar, det vill säga att relationen mellan x- och y-variablerna kan representeras av 

en rät linje (Brooks, 2014). Detta antagande behöver dock inte gälla i alla lägen, varvid 

Ramseys RESET-test används för att kontrollera ifall modellen är korrekt specificerad i sina 

parametrar. Testet utgår från antaganden att modellen är korrekt specificerad, varvid en 

förkastad nollhypotes leder till konklusionen att modellen är icke-linjär och därigenom 

felspecificerad (Brooks, 2014).  
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3.4.5 Normalfördelade feltermer 

För att kunna genomföra hypotestester för en regressionsmodells parametrar krävs det att 

feltermerna är normalfördelade (Brooks, 2014). Det vanligaste testet för att kontrollera ifall 

feltermerna är normalfördelade är att genomföra ett Jarque-Bera test. När något är 

normalfördelat finns det ingen skevhet i modellen. Utöver detta kommer modellen även ha en 

uppmätt kurtosis-koefficient (graden av kurvighet/höjd på topparna) på tre. Jarque-Bera testet 

utgår från detta antagande och undersöker ifall feltermerna är normalfördelade, där en 

förkastad nollhypotes innebär att någon normalfördelning av feltermerna därmed inte 

föreligger (Brooks, 2014).  

 

3.5 Hypotestest (signifikansgrad) 

När ett problem som ska undersökas har identifierats skall hypoteser formuleras som sedan 

testas empiriskt. Statistiska hypoteser undersöks genom att en nollhypotes (H0) och en 

alternativ mothypotes (H1) specificerar där mothypotesen är en direkt negation mot 

nollhypotesen (Ryan, Scapens & Theobold, 2002). Nollhypotesen är oftast formulerad utifrån 

antagandet att det inte finns någon relation mellan de undersökta variablerna. I vetenskapliga 

undersökningar är det därför nollhypotesen som testat där nollhypotesen antingen accepteras 

eller förkastas (Brooks, 2014). När nollhypoteser testas statistiskt finns det en risk för olika 

fel. Ett sådant fel är ett typ-1 fel, vilket innebär att en nollhypotes förkastas trots att den är 

sann (Ryan, Scapens & Theobold, 2002). Formeln för typ-1 fel är följande där “Pr” står för 

sannolikhet: 

 

 
Ett annat fel som kan inträffa är typ-2 fel, vilket är motsatsen till typ-1 fel; en falsk 

nollhypotes accepteras. Det kan förklaras med följande formel: 
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Typ-1 fel är kontrollerat av signifikansnivån i ett statistiskt test, som indikerar på 

sannolikheten att en sann nollhypotes blivit förkastad (Ryan, Scapens & Theobold, 2002). 

Alternativt förklarat indikerar signifikansnivån på sannolikheten att relationen mellan 

variablerna som specificerats i hypotesen har accepterats på grund av ren slump/chansning. 

Vedertagna signifikansnivåer är 10, 5 respektive 1 procent. Ett problem som Brooks (2014) 

belyser gällande en fixerad nivå på signifikansgraden (exempelvis 5 procent) är att ifall 

urvalets storlek är väldigt stor finns risken att alla nollhypoteser kommer förkastas. Därav 

föreslår vissa ekonometriker att en lägre signifikansgrad (exempelvis 1 procent) bör användas 

för större urval (Leamer 1978; Brooks 2004).  

3.5.1 Hypoteser 

Här nedan presenteras de hypoteser författarna har för avsikt att undersöka: 

 

CAPM 

Hypotes 1: Magic Formula kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Lintner & Sharpes CAPM. 

Hypotes 2: Momentumstrategin kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Lintner & Sharpes CAPM. 

 

Trefaktorsmodell 

Hypotes 3: Magic Formula kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån Fama 

& French Trefaktormodell. 

Hypotes 4: Momentumstrategin kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Fama & French Trefaktormodell. 

 

 

Fyrfaktormodell 

Hypotes 5: Magic Formula kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Carharts Fyrfaktormodell. 

Hypotes 6: Momentumstrategin kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Carharts Fyrfaktormodell. 
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Femfaktormodell 

Hypotes 7: Magic Formula kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån Fama 

& French Femfaktormodell. 

Hypotes 8: Momentumstrategin kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Fama & French Femfaktormodell. 

3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Datakällor och statistikprogram 

Uppsatsen valda datakälla är Bloomberg Terminal, som har en omfattande databas vilket 

används globalt inom den finansiella sektorn. Programmet har avancerade funktioner såsom 

backtesting av investeringsstrategier samt erbjuder möjligheten att konstruera portföljer 

utifrån valda investeringsstrategier och rebalansera portföljerna efter valda kriterier. Likt 

Fama & French (2017) som i sin artikel testar femfaktormodellen på internationella 

marknader primärt genom Bloomberg-terminalen, valde författarna till denna uppsats att 

använda sig av samma datakälla för att öka jämförbarheten mellan denna studie och tidigare 

studier på ämnet. Kenneth French (2019a) databas för hur referensportföljer för CAPM, tre-, 

fyr- och femfaktormodellen konstrueras har även använts i uppsatsen. Motiveringen till detta 

är att French är en av upphovsmännen till modellerna som använts i avhandlingen och 

därigenom bör ses som tillförlitlig. Slutligen har den statistiska datan har bearbetats och 

analyserats i statistikprogrammet EViews. 

3.6.2 Reliabilitet 

Ett medvetet val som författarna till uppsatsen valt att göra är att utforma en egen tolkning av 

Joel Greenblatts (2006) konstruktion av Magic Formula-portföljen. Detta eftersom Greenblatt 

använt sig av ett rankingsystem, för att sålla ut de 30 bolag som uppfyller kriterierna högst 

Earnings Yield (EBIT/EV) och högst Return on Capital (ROC). Detta är en metod som 

Bloomberg-terminalen inte har någon möjlighet att replikera. Således har författarna istället 

valt att göra en egen sortering av bolag utifrån dessa två nämnda kriterier (se rubrik 3.2.1 för 

beskrivning hur detta har gjorts). Denna subjektiva tolkning av tillvägagångssättet för att 

konstruera Magic-Formula portföljen kan eventuellt påverka undersökningens resultat och 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). Anledning är att en replikering av tillvägagångssättet, fast 
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att företagen istället först och främst sållas ut på ROC istället för EBIT/EV, eventuellt skulle 

kunna leda till ett annorlunda utfall. Författarna anser dock att replikeringen av Magic 

Formula utifrån Bloomberg-terminalens möjligheter, är så nära Greenblatts metod att urvalet 

av aktier med stor precision förblir detsamma. Således anser författarna att någon betydande 

avvikelse i Magic Formulas prestation, som beror på hur strategins portfölj konstruerats är 

försumbar. 

 

Med hänsyn taget till ovanstående resonemang detta anser författarna att reliabiliteten i 

uppsatsen är hög, eftersom all data samlats in från externa källor såsom Bloomberg-

terminalen och Kenneth French databas. Författarna har även valt att utgå från flertalet 

tidigare studier på ämnet och replikerat dessa studiers metodik. Det har även tydligt 

redovisats hur och var datan samlats in samt även hur datan har bearbetats och analyserats. 

Detta gör det möjligt för framtida forskare att antingen efterlikna och replikera studien rakt 

av, eller utöka studien utefter samma metodik som denna uppsats använt. 

3.6.3 Validitet 

I fallet med uppsatsens validitet anser författarna att validiteten är hög. Den interna 

validiteten belyser det kausala sambandet mellan de beroende och oberoende variablerna, och 

även att resultatet för en undersökning är ett resultat av sambandet mellan de beroende och 

oberoende variablerna snarare än undersökningens design (Ryan, Scapens & Theobold, 

2002). Ett exempel på att författarna anser att den interna validiteten är hög, är valet att 

försöka motverka survivorship bias (se rubrik 3.6.4 för definition). Survivorship bias kan 

påtagligt reducera den interna validiteten (Brown, Goetzmann & Ross, 1995, refererad i 

Ryan, Scapens & Theobold, 2002). Då datan som uppsatsen undersökt samlats in från externa 

källor, anser författarna att risken för beräkningsfel eller felspecificeringar av mätvariablerna 

som påverkar den interna validiteten negativt, är låg (Ryan, Scapens & Theobold, 2002). 

 

Den externa validiteten belyser till vilken grad ett representativt urval valts för 

undersökningen samt ifall resultaten är generaliserbara (Bryman & Bell, 2011; Ryan, Scapens 

& Theobold, 2002). Författarna anser att urvalet av data är representativt för uppsatsen 

undersökningsområde. Detta eftersom författarna valt att genomföra undersökningen på den 

europeiska marknaden utefter Kenneth French (2019a) metodik. Utöver detta har författarna 
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använt sig av flerfaktormodeller med teoretisk förankring i tidigare forskning, för att förklara 

de valda investeringsstrategiernas eventuella abnormala avkastning (Fama & French, 1993; 

Jegadeesh & Titman, 1993; Carhart, 1997; Fama & French, 2015).  

3.6.4 Eventuell partiskhet i undersökningen 

En eventuell partiskhet i en avhandling är förekomsten av survivorship bias. Survivorship 

bias bygger de facto på att parametrar i en undersökning exluderas för att därigenom få ett 

“bättre resultat”. Ett exempel på detta är undersökningar kring fonders prestation, där Elton, 

Gruber & Blake (1996) avhandling påvisar att många fonder som gått dåligt eller försvunnit 

antingen fusioneras med befintliga fonder eller helt och hållet exluderas i undersökningar 

kring fondprestation. Det framgår också att tendensen till survivorship bias är högre vid 

undersökningar av mindre fonder jämfört med större fonder. Förklaringen till detta kan enligt 

Elton, Gruber & Blake ha och göra med att risken för att mindre fonder presterar sämre eller 

stängs ner helt och hållet är betydligt högre än för större fonder, vilket därigenom skapar 

incitament för att aktivt utöva survivorship bias (Elton, Gruber & Blake, 1996).  

 

I relation till uppsatsens undersökningsområde skulle således eventuella incitament för aktiv 

survivorship bias föreligga ifall författarna medvetet exkluderat vissa parametrar i 

undersökningen för att därigenom förbättra uppsatsens resultat. Författarna till uppsatsen 

anser att survivorship bias i så stor utsträckning som möjligt eliminerats i uppsatsen, då 

undersökningen tar med bolag som gått i konkurs, likviderats, blivit uppköpta, fusionerats, 

bytt namn (ticker) eller avslutat sin verksamhet. Med detta som motivering anser författarna 

att det inte förekommer någon direkt partiskhet i uppsatsen.  
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4. Empiri och resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av marknads-, 

MF- och MOM-portföljernas prestation under undersökningsperioden. Därefter följer 

redogörelser för portföljernas regressioner gentemot respektive tillgångsprissättningsmodell, 

där en modell i sänder undersöks. Den avslutande resultatdelen redovisar resultatet av 

regressionsdiagnostiken.  

4.1 Portföljavkastning  

 
Figur 3: Utveckling av MF, MOM och Marknadsportföljen från 2000-07-01 - 2018-07-01 

 
I graf 1 redovisas den indexerade avkastningen för investeringsstrategierna Magic Formula 

(blå) och Momentumstrategin (grön) applicerade på europeiska marknaden över den 18 år 

långa undersökningsperioden. För jämförelse hämtades även marknadsportföljens avkastning 

(gul) för de 16 europeiska länder som ingår i undersökningen från Kenneth Frenchs databas. 

Både portföljen som är viktad efter MF-strategin och portföljen viktad efter MOM-strategin 

har haft en högre avkastning än vad marknadsportföljen haft under undersökningsperioden. 

MF-portföljens utveckling har dock varit snabbare gentemot MOM-portföljens, vilket 

framförallt är tydligt efter finanskrisen 2008. Momentumportföljen återhämtar sig aldrig efter 

finanskrisen 2008 till motsvarande nivåer som den utmätte innan finanskrisen, till skillnad 

mot MF och marknadsportföljen. Vad som kan utläsas är att MF-portföljen tydligt 
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överpresterat MOM-portföljen. Däremot kan det fastslås att sett till total avkastning utan att 

risk har beaktats, så har både MF och MOM-portföljerna överpresterat marknadsportföljen.  

4.1.2 Tabell över utvecklingen för strategierna och marknadsportföljen 

 

 
Tabell 3: årlig utveckling mellan 2000-07-01 - 2018-07-01  

 

I tabell 3 visas den årliga avkastningen i procent för de tre portföljerna: Marknadsportföljen, 

Magic Formula och Momentumstrategin. Vidare redovisas det årliga och genomsnittliga β-

värdet, för MF och MOM i förhållande till marknadsportföljen, vilket reflekterar den 

systematiska risken som finns i portföljerna MF och MOM. N-aktier visar antalet aktier som 

finns i portföljerna vid varje given tidpunkt. Notera att MOM rebalanseras var tredje månad 

medan MF rebalanseras årligen. Därför blir det totala antalet aktier som innehas under hela 



 
 
 
 

43 

tidsperioden 434 för MF mot 1241 för MOM. Marknadsportföljen genererar negativ 

avkastning 7 av 18 år, samtidigt som MF- respektive Momentumportföljen genererar negativ 

avkastning 5 av 18 år och 7 av 18 år under hela tidsperioden. MF-portföljen genererar en 

högre avkastning 13 av 18 år gentemot marknadsportföljen. MOM-portföljen genererar en 

högre avkastning 10 av 18 år gentemot marknadsportföljen. Utifrån β-värdet kan det 

konstateras att MF-portföljen har en lägre systematisk risk än marknadsportföljen, medan 

MOM-portföljen har en högre systematisk risk. Portföljernas genomsnittliga avkastning visar 

att MF-portföljen har högst avkastning sett till hela tidsperioden till en lägre systematisk risk 

än marknadsportföljen. MOM-strategin har en högre avkastning än marknadsportföljen, men 

till en högre systematisk risk.  

4.2 Statistiska resultat 

I nedanstående avsnitt redovisas regressionerna för Magic formula och Momentumstrategin 

utifrån Sharpe-Lintners enfaktormodell CAPM, Fama-French trefaktormodell, Carharts 

fyrfaktormodell och Fama-French femfaktormodell.  

4.2.1 Månatlig avkastning för portföljer utifrån de oberoende variablerna 

 
Tabell 4 - Månatlig avkastning:  

 

Tabell 4 visar den månatliga avkastningen för marknadsportföljen samt variablerna SMB, 

HML, WML, RMW och CMA. Till skillnad från Fama & French (2012) undersökning på 

den europeiska marknaden verkar en storlekspremie föreligga under uppsatsens 

undersökningsperiod mellan 2000–2018. Detta eftersom den genomsnittliga avkastningen för 

SMB-portföljen uppgår till 0,2 % per månad. Ett sådant resultat är mer i linje med Foyes 

replikering av Fama & French undersökning, där en positiv storlekspremie kunde fastslås för 

11 av 18 undersökta europeiska länder. Premier för resterande faktorer i 

förklaringsmodellerna föreligger också där samtliga portföljkonstruktioner utifrån HML, 

WML, RMW och CMA-faktorerna uppvisar en positiv genomsnittlig månatlig avkastning. 
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Värt att notera är att portföljerna WML och CMA genomsnittliga månatliga avkastning är 

högre än marknadsportföljen, till en lägre standardavvikelse. Standardavvikelsen är även 

lägre för SMB, HML och RMW portföljerna, vilket är ett tämligen logiskt resultat eftersom 

portföljerna går lång- och kort i två kategorier av aktier. 

4.2.2 CAPM 

 

Tabell 5 - CAPM: månatlig beräkning av betakoefficient och intercept 

 

Utifrån regressionerna fastslås att interceptet är positivt för båda regressionerna, men att 

enbart regressionen för MF är signifikant skilt från noll på 1-procentsnivån. Vad gäller 

investeringsstrategiernas betakoefficienter (Mkt-RF) är de båda positiva och signifikant 

skilda från noll på 0,1-procentsnivå. Vid utläsning av regressionens förklaringsgrad (justerad 

R2 ) för MF och MOM syns det att MF:s förklaringsgrad är högre (66 procent) jämfört med 

MOM:s förklaringsgrad (53,9 procent).   

4.2.3 Trefaktormodell 

 

Tabell 6 - Trefaktormodell: månatlig beräkning av betakoefficient och intercept 
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Även i denna undersökning kan det observeras att interceptet alfa är positivt för de båda 

regressionerna, men att det enbart för MF regressionen är signifikant skilt från noll på 5-

procentsnivån. Angående de oberoende variablerna, är MF:s samtliga betakoefficienter 

positiva och skilda från noll på 0,1-procentsnivån. För MOM-portföljen gäller detsamma för 

betakoefficentera Mkt-RF och SMB. Betakoefficienten för HML är dock negativ, men 

signifikant skilt från noll på 5-procentsnivån. Återigen kan det utläsas att MF regressionen 

har en högre förklaringsgrad (justerad R2 ) på 76,6 procent gentemot MOM förklaringsgrad på 

66 procent.  

4.2.4 Fyrfaktormodell 

 

 

Tabell 7 - Fyrfaktormodell: månatlig beräkning av betakoefficient och intercept 

 

I regressionerna utifrån fyrfaktormodellen har MF återigen ett positiv intercept medan MOM 

har ett negativt intercept. Däremot är enbart MF:s intercept signifikant skilt från noll på 5-

procentsnivån. Betakoefficienterna för Mkt-RF och SMB är för båda regressionerna positivt 

och signifikant skilt från noll på 0,1-procentsnivån. MF-regressionen har dessutom en positiv 

betakoefficient för HML, vilken är signifikant skilt från noll på 1-procentsnivån, och en 

negativ betakoefficient för WML som inte är signifikant skilt från noll. MOM:s 

betakoefficient för den oberoende variabeln WML är däremot positiv och signifikant skilt 

från noll på 0,1-procentsnivån. Förklaringsgraden (justerad R2 ) för MF-portföljen förblir 
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oförändrad från trefaktormodellens regression (76,6 procent) medan MOM-portföljens 

förklaringsgrad har gått upp från trefaktormodellens regression (73 procent). 

4.2.5 Femfaktormodell 

 

Tabell 8 - Femfaktormodell: månatlig beräkning av betakoefficient och intercept 

 

I regressionen för femfaktormodellen är inget av intercepten signifikant skilt från noll, där 

MF:s intercept är positivt medan MOM:s intercept är negativ. MF-regressionen har positiva 

värden för betakoefficienterna Mkt-RF, SMB, HML. Dessa koefficienter är signifikant skilt 

från noll på 0,1-procentsnivån. Även variabeln RMW har en positiv betakoefficient men som 

är signifikant skilt från noll på 1-procentsnivån. Variabeln CMA har en negativ 

betakoefficient som inte är signifikant skilt från noll. MOM-regressionen har positiva 

betakoefficienter för variablerna Mkt-RF och SMB som är signifikant skilt från noll på 0,1-

procentsnivån. Resterande variabler samt interceptet är inte signifikant skilt från noll. 

Femfaktormodellen har en något högre förklaringsgrad (justerad R2 )  för MF än för de 

tidigare modellerna på 77,6 procent. För MOM är förklaringsgraden på 65,9 procent, vilket är 

något lägre än för Carharts fyrfaktormodell.  
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4.3 Regressionsdiagnostik 

4.3.1 Multikollinearitet 

Graden av multikollinearitet i modellerna har beräknats genom en korrelationsmatris för de 

oberoende variablerna (se bilaga 2) samt VIF-värden för modellerna (se bilaga 3). Det som 

går att utläsa från korrelationsmatrisen för de oberoende variablerna är att det högsta 

uppmätta värdet (bortsett från variablernas egna korrelation med sig själv) är 0,5042 som är 

under den kritiska gränsen på nära +1 och -1. Således är graden av korrelation inom en rimlig 

acceptans för de genomföra regressionsmodellerna. Gällande VIF-testet där den kritiska 

gränsen motsvarar ett VIF-värde på åtminstone 5, är det högst uppmätta VIF-värdet 2,224. 

Även här går det därmed att fastslå att någon multikollinearitet i de genomförda 

regressionsanalyserna således inte föreligger.  

4.3.2 Heteroskedasticitet 

Graden av heteroskedasticitet i regressionerna har beräknats genom att ett White-test har 

genomförts (se bilaga 1). Tabellen visar det beräknade p-värdet för White-testet, där ett p-

värde som understiger 0,05 (5 procent signifikans) innebär att nollhypotesen förkastas och 

modellen är således heteroskedastisk. Detta innebär att residualvariansen inte är konstant, och 

OLS-regressionens skattningar blir ineffektiva och därmed inte särskilt precisa. Resultatet 

påvisar att nollhypotesen förkastas i samtliga regressioner förutom Momentumstrategin i 

förhållande till CAPM, där det kritiska värdet överstiger 0,05. Således finns det alltså en risk 

att resterande sju regressioner som genomförts därmed har ineffektiva skattningar.  

 

Detta kan kompensera genom att robusta standardfel läggs till i regressionsmodellen. Detta 

leder till att feltermerna i regressionsmodellen därigenom får konstanta standardfel och 

varians vilket motverkar heteroskedasticitet. Konsekvensen av detta blir däremot att p-

värdena för koefficienterna ökar eftersom modellen nu blir mer konservativ i sin beräkning 

av standardfelen och signifikansgraden (Brooks, 2014).  

 

I bilaga 4 och 5 redovisas skillnaden från p-värdena utan och med robusta standardfel för 

Magic formula och Momentumportföljerna. Vad som går att utläsa är att trots p-värdena ökat 

för samtliga regressioner, så förkastas fortfarande nollhypotesen i samtliga regressioner där 
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nollhypotesen förkastades innan tillägget av robusta standardfel. Betakoefficienternas (för de 

olika oberoende variablerna) signifikans har påverkats i vissa av regressionerna, där tillägget 

av robusta standardfel medfört att vissa koefficienter inte längre är signifikanta. Däremot är 

slutsatsen fortfarande att tillägget av robusta standardfel inte påverkat utfallet av 

acceptansen/förkastandet av uppsatsens nollhypoteser.  

4.3.3 Autokorrelation 

Graden av autokorrelation här beräknats genom ett Breusch-Godfrey test (se bilaga 1). 

Tabellen visar det beräknade p-värdet för autokorrelation, där samtliga uppmätta p-värden 

överstiger signifikantgränsen på 0,05. Således accepteras nollhypotesen i samtliga tester, det 

vill säga att ingen autokorrelation föreligger.  

4.3.4 Linjäritet i modellen 

Graden av linjäritet i modellens oberoende variabler har testats genom ett Ramsey RESET-

test (se bilaga 1). Om p-värdet understiger 0,05 innebär det att nollhypotesen förkastas, vilket 

leder till slutsatsen att de oberoende variablerna i modellen är icke-linjära. Samtliga uppmätta 

p-värden överstiger den kritiska gränsen på 0,05, vilket innebär att nollhypotesen accepteras i 

samtliga fall och regressionsmodellerna kan därför anses vara linjära. 

4.3.5 Normalfördelade feltermer 

Graden av normalfördelning i feltermerna har uppmätts genom ett Jarque-Bera test (se bilaga 

1). Om p-värdet understiger 0,05 förkastas nollhypotesen, vilket leder till slutsatsen att 

residualerna i regressionsmodellerna inte är normalfördelade. I samtliga fall förutom 

regressionsmodellen för Momentumstrategin och fyrfaktormodellen understiger de uppmätta 

p-värdena 0,05, det vill säga att nollhypotesen förkastas i sju fall av åtta. Författarna har även 

testat lägga till ett par dummy-variabler för att därigenom ta bort extremvärden/outliers och 

“artificiellt” förbättra resultatet. Eftersom utfallet blev detsamma när dummy-variabler lades 

till, har författarna valt att inte redovisa detta mer ingående i någon tabell eller bilaga. 

Slutsatsen är således att nollhypotesen förkastas i sju fall av åtta, och följaktligen går det inte 

att göra antagandet att feltermerna är normalfördelade i regressionerna. I de regressioner där 

p-värdet understiger 0,05, bör viss aktsamhet och beaktande tas vid tolkningen av 

regressionernas resultat. 
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5. Analys 

Analysavsnittet syftar till att koppla ihop de teoretiska ramverken med avhandlingens empiri 

och resultat. Regressionerna för Magic Formula och Momentumportföljen utifrån CAPM, tre-

, fyr- och femfaktormodellen analyseras en i sänder och samtliga hypoteser besvaras.  

5.1 CAPM  

MF-portföljen påvisar ett signifikant Mkt-rf betavärde på 0,1-procentsnivån som är lägre än 

ett (𝛽 < 1). Portföljen samvarierar därmed med marknadsportföljen men tenderar att göra 

detta i mindre kraftiga rörelser, därav till en lägre systematisk risk enligt CAPM (Sharpe, 

1964; Lintner, 1965).  

 

MOM-portföljen påvisar också ett signifikant Mkt-rf betavärde på 0,1-procentsnivån. 

Betavärdet är däremot större än ett (𝛽 > 1) vilket gör att MOM-portföljen är beroende av 

marknadsportföljens rörelser men med större variationer, detta innebär i sin tur att 

avkastningen sker till en högre risk än marknadsportföljen.  

 

Den förväntade avkastningen, enligt CAPM-modellen, för MF-portföljen överensstämmer 

inte med den faktiska avkastningen eftersom det inte finns ett samband mellan MF-

portföljens betavärde och dess faktiska avkastning, se tabell 5. Däremot finns ett visst 

samband mellan den förväntade och faktiska avkastningen för MOM-portföljen även om 

interceptet fortfarande är 0,4 procent per månad. Men eftersom det saknar signifikans går det 

inte att utesluta att resultatet med säkerhet är skilt från noll. Därmed kan det anses rimligt 

med slutsatsen att det inte går att utesluta att CAPM-modellen kan förklara MOM-portföljens 

rörelser. 

 

Vid återkoppling till Jensens alfa kan det konstateras att MF-portföljen har producerat ett 

intercept på 0,7 procent per månad, vilket innebär en abnormal avkastning i förhållande till 

risken som tagits (Jensen, 1968). Förhållandet kan utläsas i att interceptet är positivt och 

signifikant skilt från noll till 0,1-procentsnivån. För MOM-portföljen går motsvarande 

antagande inte att godta i och med att interceptet för portföljen inte är signifikant skilt från 

noll. Med förhållandena i åtanke innebär resultaten att MOM-portföljen kommer ligga längre 
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ut på x-axeln än marknadsportföljen (med högre 𝛽 samt förväntad avkastning) på Security 

market line. MF-portföljen kommer hamna över Security market line eftersom portföljen 

producerat en högre avkastning till ett lägre betavärde (Berk & DeMarzo, 2017). Gällande 

marknadens effektivitet (Fama, 1970) finns två resultat som ger skilda indikationer om 

marknaden är starkt effektiv, givet att CAPM håller. MOM-portföljens prestation, som 

möjligen kan förklaras av modellen, styrker isåfall antagandet att marknaden är effektiv. Till 

skillnad från MF-portföljen, vars prestation indikerar ineffektiv prissättning på marknaden, 

kan argument för en svag effektivitet (Fama, 1970) här framhävas. Eftersom tillgänglig 

information skall bakas in i aktiepriserna vid marknadseffektivitet, tycks det vara något i 

Magic Formula-strategin som skapar informations-anomalier på den europeiska marknaden 

under den undersökta tidsperioden. 

 

Med denna analys som utgångspunkt, kan nollhypotes (1) förkastas och mothypotesen antas; 

Magic Formula kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån Lintner & 

Sharpes CAPM. 

 

Däremot kan nollhypotes (2) accepteras; Momentumstrategin kan inte producera ett intercept 

signifikant skilt från noll utifrån Lintner & Sharpes CAPM. 

5.2 Fama & French trefaktormodell 

MF-portföljen har en positiv betakoefficient för SMB-variabeln på 0,923 som är statistiskt 

signifikant skilt från noll till 0,1-procentsnivån. Detta innebär att det finns en positiv 

korrelation och samvariation mellan SMB och MF-portföljen, där betavärdet är väldigt nära 

ett. Således går det att fastslå att MF-portföljen består av små bolag, som enligt Fama & 

French (1993) innebär att en portfölj som köper små bolag och blankar stora bolag genererar 

en abnormal avkastning. Även MOM-portföljen har en positiv SMB-koefficient på 1,325 som 

är statistiskt signifikant skilt från noll till 0,1-procentsnivån. Eftersom betakoefficienten är 

större än ett (𝛽 > 1), går det att konkludera att MOM-portföljen därmed i en större 

utsträckning än MF-portföljen är exponerad mot de riskfaktorer som SMB-variabeln fångar 

upp, det vill säga i detta fall att MOM-portföljen utgörs av små bolag. Detta kan förklaras 

utifrån de facto att små bolag möjligtvis har en större sannolikhet att gå upp i pris i större 
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utsträckning än stora bolag och att den generellt högre risken att äga mindre bolag 

kompenseras av högre avkastning (Fama & French, 1993).  

 

Vad som kan utläsas ur tabell 6 under rubrik 4.2.1, finns det en positiv storlekspremie för 

SMB-portföljen under undersökningsperioden för uppsatsen. Den positiva avkastningen som 

SMB-portföljen avkastat borde rimligen bero på att det finns en storlekspremie på den 

europeiska aktiemarknaden där mindre bolag i större utsträckning avkastar mer än stora 

bolag. Som tidigare nämnts i 4.2.1 går detta emot Fama & French (2012) undersökning på 

den europeiska marknaden där någon storlekspremie inte kunde hittas. Resultatet är mer i 

linje med Foyes (2016) undersökning där en positiv storlekspremie kunde fastslås för 11 av 

18 undersökta länder i Europa. Till skillnad från Fama & French undersökning från 2012 har 

denna uppsats en annan undersökningsperiod vilket kan vara en anledning varför en 

storlekspremie identifierades mellan åren 2000–2018. 

 

Gällande HML-variabeln har MF-portföljen en positiv betakoefficient på 0,240 som är 

statistiskt signifikant från noll till 1-procentsnivån. Således finns en samvariation och 

korrelation mellan HML och MF-portföljen, men till mindre drastiska rörelser eftersom 

betakoefficienten är mycket lägre än ett (𝛽 < 1). MF-portföljen består således till mindre 

utsträckning än HML-portföljen av bolag med höga book-to-market kvoter (låga P/B-tal) 

men ett positivt samband föreligger trots allt. Ett resultat som inte är särskilt märkvärdigt då 

en komponent i MF-portföljen är en värderingsmultipel (EBIT/EV) medan HML, de facto, 

också är en värderingsmultipel (BE/ME). Skillnaderna är primärt att HML-faktorn innefattar 

värderingen på bolagets eget kapital (balansräkning) och EBIT/EV-faktorn innefattar 

värderingen på bolagets vinster (resultaträkning) och att det kan finnas ett visst samband 

mellan lågt värderade vinster och lågt värderat eget kapital. 

 

MOM-portföljen har till skillnad från MF en HML-koefficient på -0,299 som är statistiskt 

signifikant från noll till 5-procentsnivån. Här är sambandet inte lika starkt som för MF-

portföljen, men det kan konkluderas att en negativ korrelation och samvariation mellan HML 

och MOM-portföljen föreligger. Ett negativt samband bör innebära att MOM-portföljen består 

av bolag som generellt sett därmed har låga book-to-market kvoter (BE/ME), vilket vid 

närmare eftertanke är rimligt. Detta eftersom bolag, vars aktier ökat snabbt i värde, resulterar 
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i att bolagets eget kapital handlas i genomsnitt till en högre multipel. Bolag med höga 

BE/ME-tal har därigenom en lägre förväntad avkastning enligt Fama & French (1993) vilket 

styrks av HML-variabelns konstruktion (se avsnitt 3.2.6).  

 

Gällande interceptet (𝛼), har MF-portföljen producerat ett statistisk signifikant intercept på 

0,4 procent per månad vilket är skilt från noll till 5-procentsnivån. Förklaringsgraden 

(Justerad R2) gentemot CAPM-regressionen har ökat och interceptet är därav inte längre 

signifikant skilt från noll till 0,1-procentsnivån. Trefaktormodellen är därmed en bättre 

förklaringsmodell än CAPM för MF-portföljen, men MF har fortfarande genererat ett alfa 

som modellen inte kan förklara tillräckligt. Gällande MOM-portföljen är interceptet (𝛼) på 

0,2 procent per månad inte statistiskt signifikant skilt från noll och även här har 

förklaringsgraden (Justerad R2) ökat gentemot CAPM. Trefaktormodellen verkar således vara 

en bättre förklaringsmodell än CAPM för MOM-portföljen, vilket bör kunna förklaras utifrån 

att faktorerna SMB och HML är signifikant korrelerade med MOM-portföljen och därigenom 

fångar upp de riskfaktorer som portföljen är exponerad mot. 

 

Slutligen leder ovanstående analys till att nollhypotes (3) förkastas, och mothypotesen 

accepteras därmed: Magic Formula kan producera ett intercept signifikant skilt från noll 

utifrån Fama & French Trefaktormodell.  

 

Nollhypotes (4) kan däremot inte förkastas och kommer således att accepteras; : 

Momentumstrategin kan inte producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån Fama & 

French Trefaktormodell. 

 

5.3 Carharts fyrfaktormodell  

MF-portföljen har en negativ betakoefficient för WML-faktorn på -0,041, som inte är 

signifikant skilt från noll. Därmed går det ej att fastslå om WML-faktorn är korrelerad med 

MF-portföljen. Det finns en positiv betakoefficient på 0,561 till en signifikant 0,1-

procentnivå för MOM-portföljen. Därmed finns det en positiv korrelation och samvariation 

mellan WML-faktorn och MOM-portföljen, men till mindre drastiska rörelser eftersom 𝛽 < 1. 

I och med att MOM-portföljen delar flera aspekter med Carharts WML-variabel är det 



 
 
 
 

53 

tämligen rimligt att en korrelation föreligger. Likheterna utgörs av inkludering av aktier med 

bäst aktiekursutveckling de senaste tolv månaderna. Att betakoefficienten är ungefär hälften 

av ett (0,561) bör kunna förklaras utifrån skillnaderna mellan faktorerna. WML-variabeln 

blankar de bolag med sämst utveckling (som definieras i punkt 3.2.2) och är en hedgad 

portfölj. Andra skillnader är att MOM-portföljen rebalanseras var tredje månad, i linje med 

Jegadeesh och Titmans resultat (1993). 

 

Vid observering av tabell 7 går det att utläsa att WML-faktorn producerar högst 

genomsnittlig avkastning av samtliga faktorer som ingår i de olika flerfaktormodellerna. 

Förhållandet motsäger Eugene Famas undersökning rörande Random Walk-teorin (1965), se 

punkt 2.1.1. Om teorin stämmer i sammanhanget bör priserna för aktierna i WML-faktorn 

slumpmässigt röra sig runt dess aktuella inneboende värde. Därmed bör en avkastningstrend 

som menar att tidigare vinnare fortsätter producera högst aktieavkastning, på enbart 

antagandet att de historiskt sett gjort det, inte generera högst genomsnittlig avkastning. 

Däremot kan förhållandet hur WML-faktorn uppmätt största gap (skillnad) mellan dess 

minimum- och maximumvärde tydas som en indikation för att variabeln är av viss 

slumpmässig karaktär. Dock ifall random walk-teorin stämmer bör WML-faktorn, som går 

lång och kort i lika många aktier, ha en genomsnittlig månatlig avkastning på noll procent. 

Detta eftersom avkastningen enligt teorin bör röra sig slumpmässigt runt det verkliga 

inneboende värdet, och därmed översikt jämna ut samtliga prisvariationer. 

 

Vid återkoppling till interceptet (𝛼), som beräknas på liknande sätt som Jensens alfa (se 

3.2.12), kan det återigen fastslås att MF-portföljen utifrån fyrfaktormodellen producerar ett 

positivt intercept på 0,5 procent per månad som är signifikant skilt från noll. MOM-portföljen 

däremot har ett negativt intercept på -0,4 procent per månad, som inte är signifikant skilt från 

noll. MF-portföljens förklaringsgrad (Justerad R2) förblir oförändrad jämfört med 

trefaktormodellen. En förklaring till detta kan vara att fyrfaktormodellen är en påbyggnad på 

trefaktormodellen med en ny variabel som inte har en statistiskt signifikant korrelation med 

MF-portföljen. MOM-portföljen, å andra sidan, har en högre förklaringsgrad (Justerad R2) än 

för trefaktormodellen. Med ett liknande resonemang som för MF-portföljen bör detta 

förhållande bero på att den fjärde tillkommande faktorn är signifikant korrelerad med MOM-

portföljen. Likt antagandena för de tidigare modellerna kan marknaden varken fastslås vara 
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starkt effektiv enligt Fama (1970) eller inte eftersom resultatet för MOM-portföljen stärker 

tesen samtidigt som MF-portföljen motsätter sig den.  

 

Till sist leder ovanstående analys till att nollhypotes (5) förkastas, och mothypotesen därmed 

accepteras; Magic Formula kan producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Carharts Fyrfaktormodell. 

 

Nollhypotes (6) kan däremot inte förkastas och kommer således att accepteras; 

Momentumstrategin kan inte producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Carharts Fyrfaktormodell. 

5.4 Fama & French femfaktormodell  

5.4.1 RMW (robust minus weak) 

MF-portföljen har en exponering mot de riskfaktorer som RMW-variabeln försöker fånga 

upp. I det statistiska resultatet, se empiriskt avsnitt 4.3.5, kan det konstateras att det finns en 

positiv korrelation mellan RMW-variabeln och rörelserna i MF-portföljen. Eftersom beta-

koefficienten har en signifikansgrad på 1-procentsnivån är det ett rimligt antagande att MF-

portföljen i större utsträckning inkluderar aktier med robust lönsamhet. Detta skulle stämma 

väl överens med variabeln avkastning på kapital (ROC), vilket är en komponent i Magic 

Formula (Greenblatt, 2006). Skillnaden i uträkningen mellan RMW och MF-portföljens ROC 

är att RMW beräknar lönsamhet som bruttoresultat i förhållande till tillgångarna medan 

ROC definierar lönsamhet som förhållandet mellan EBIT och tillgångarna. Skillnaden, vilken 

förhoppningsvis framkommer ovan, är tämligen marginell och räknar på samma riskfaktor; 

bolagets lönsamhet. Värt att notera i sammanhanget är att Greenblatts Magic Formula utkom 

2006 medan Fama & Frenchs RMW utkom 2015. Samtidigt kan det konstateras att den 

relativa utveckling Magic Formula haft sedan Fama & French publicerade sin artikel om 

femfaktormodellen 2015 inte haft lika god relativ utveckling i förhållande till 

marknadsportföljen. Detta fenomen diskuteras mer ingående i diskussionsavsnittet. 

 

MOM-portföljen har inte en exponering mot de riskfaktorer som RMW-variabeln försöker 

fånga upp. Detta visas genom att betakoefficienten för MOM-portföljen och RMW inte har 
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någon signifikansgrad. Ett rimligt resultat eftersom MOM-portföljens innehav utgörs av 

aktier vars kursutveckling varit positiv och därför är det osannolikt att det finns ett samband 

mellan RMW-faktorn och MOM-portföljens utveckling.  

5.4.2 CMA (conservative minus aggressive) 

Betakoefficienten för CMA-faktorn har både för MF-portföljen och MOM-portföljen en 

obefintlig signifikans. Författarna till denna avhandling ställer sig frågande till hur detta 

fenomen kan uppstå och ger följande ett försök att analysera detta resultat.  

Fama & French (2015) poängterar i sin artikel att femfaktormodellens huvudproblem är att 

den inte riktigt lyckas fånga upp den i genomsnitt låga avkastning på små bolag vars 

avkastning beter sig likt bolag med låg lönsamhet som investerar aggressivt. Fama & French 

testade femfaktormodellen i sin avhandling mot den europeiska marknaden och beskrev 

sammanfattande att “small stocks pose the most serious asset pricing challenges related to 

profitability and investment“ (Fama & French, 2017, s.442). Vidare förklarar Fama & French 

att de farligaste portföljerna innehåller som bolag som investerar i hög utsträckning trots låg 

lönsamhet “the average returns on portfolios of small stocks with factor loadings like those of 

firms that invest a lot despite low profitability are usually much lower than predicted by the 

five-factor model” (Fama & French, 2017, s.442).  

 

CMA kan vara den svagaste faktorn i modellen, något som Fama & French själva lyfter upp i 

sin artikel (2015) samt att den inte har någon statistisk signifikans mot de testade portföljerna; 

MF- och MOM-portföljen. Anledningen till att den inte har någon signifikans mot 

portföljerna kan vara att MF- och MOM-portföljen i större utsträckning består av små bolag 

än stora bolag. Något som styrks av resultatet i tabell 8 där SMB-variabeln har en hög 

korrelation med både MF- och MOM-portföljen som är statistiskt signifikant skilt från noll. 

Magic Formula-portföljen har en överexponering mot små bolag men har samtidigt krav, 

genom ROC-kriteriet, på att bolagen skall ha en hög lönsamhet (på tillgångar). Detta kan vara 

en anledning till varför de bolag som MF-portföljen inkluderar inte presterar negativt: 

bolagen i MF-portföljen investerar (generellt) inte till låg lönsamhet. Fama & French 

konstaterar, vilket också MF-portföljen demonstrerar, att det finns systematiska avvikelser 

mellan prestationen för portföljer med små bolag. Marknaden lyckas inte på ett korrekt sätt 

prissätta små bolag som investerar aggressivt men till låg lönsamhet. CMA-variabeln är bara 
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en av flera faktorer som visar på de prissättnings-anomalier som förekommer på 

aktiemarknaden. 

5.4.3 Intercept 

Interceptet på 0,002 och -0,0004 skiljer sig inte signifikant åt från noll för varken MF- eller 

MOM-portföljen. Därmed går det att fastslå är att femfaktormodellen är den första modellen 

som inte påvisar ett intercept (𝛼) som är signifikant skilt från noll. Femfaktormodellen, med 

dess fem variabler, är med andra ord den enda modellen som möjligen kan förklara 

prestationen för MF- och MOM-portföljen. Sannolikt är det variabeln RMW i 

femfaktormodellen som kompletterar trefaktormodellen och därmed eliminerar MF-

portföljens intercept. RMW-variabeln har också en statistisk signifikans på 1-procentsnivån. 

Resultatet demonstrerar också den kraft femfaktormodellen har och att den på ett tydligt sätt 

kompletterar trefaktormodellen. Fama & French har sedan 1970 på ett systematiskt och 

tålmodigt sätt förblivit aktiva i nästan 50 år och strävat efter att förklara marknadsanomalier 

genom sina många teorier. Femfaktormodellen är den modell där Greenblatts Magic Formula 

för första gången sålunda inte klarar av att producera ett intercept som är signifikant skilt från 

noll.  

 

Därmed leder ovanstående analys till att nollhypotes (7) och (8) accepteras; 

Hypotes 7: Magic Formula kan inte producera ett intercept signifikant skilt från noll utifrån 

Fama & French Femfaktormodell. 

 

Hypotes 8: Momentumstrategin kan inte producera ett intercept signifikant skilt från noll 

utifrån Fama & French Femfaktormodell. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt avhandlas de slutsatser som fastställts utefter uppsatsens resultat, samt att 

resultatet diskuteras och reflekteras på ett djupare plan. Därefter föreslår författarna vidare 

forskning på ämnet i fråga. 

6.1 Slutsats 

Studiens huvudsyfte var att undersöka om två olika investeringsstrategier, Magic Formula 

och Momentumstrategin, som testats på den europeiska aktiemarknaden mellan 2000–2018 

kan skapa en abnormal avkastning. För att avgöra om någon portfölj lyckats generera en 

abnormal avkastning appliceras fyra tillgångsprissättningsmodeller som portföljerna testas 

mot; CAPM, tre-, fyr- och femfaktormodellen. Resultatet visar att MF-strategin har 

producerat ett signifikant intercept (𝛼) skilt från noll för tre av fyra prissättningsmodeller, 

medan Fama & French femfaktormodell lyckas fånga upp de riskfaktorer MF-portföljen 

exponeras mot och därigenom kan förklara MF-strategins abnormala avkastning. Således har 

MF-portföljen inte producerat ett signifikant intercept (𝛼) skilt från noll när den testats mot 

femfaktormodellen.  

 

Gällande MOM-strategin har inget statistiskt signifikant intercept (𝛼) skilt från noll kunnat 

genereras när den testats mot de fyra prissättningsmodellerna. Slutsatsen blir att det inte går 

att bevisa att MOM-strategins prestation skapar abnormal avkastning med hänsyn tagen till 

risk utifrån någon av prissättningsmodellerna. Avhandlingens bisyfte, att undersöka hur MF- 

och MOM-portföljen utvecklas i förhållande till marknadsportföljen, påvisar att båda 

portföljer överpresterar marknadsportföljen över den undersökta tidsperioden och att MF-

portföljen uppvisar den högsta totala avkastningen.  

 

Slutligen kan det konstateras att Fama & Frenchs femfaktormodell, som enda 

tillgångsprissättningsmodell, kunnat eliminera ett signifikant intercept skilt från noll för de 

båda investeringsstrategierna. Detta innebär att de undersökta strategierna inte genererar 

någon abnormal avkastning när femfaktormodellen används för att analysera dess prestation. 

Fler investeringsstrategier bör dock undersökas för att säkerställa femfaktormodellens 

genomslagskraft.  
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6.2 Diskussion  

Denna studie har kunnat påvisa att Momentumstrategin inte kunnat producera någon 

abnormal avkastning som kan förklaras utifrån de riskfaktorer som undersökts/ingår i de 

tillgångsprissättningsmodeller som uppsatsen undersökt. Momentumfaktorn har dock en 

betydelse för anomalier på marknaden, eftersom Carharts WML-faktor bevisar att en 

momentumeffekt existerar på marknaden. Vad som däremot verkar vara svårt är att skapa en 

portfölj som utgår från momentumfaktorn och samtidigt skapar en god riskjusterad 

avkastning. Fama & French verkar inte heller anse att momentumfaktorn har en betydelse 

eftersom den medvetet har uteslutits vid konstruktionen av femfaktormodellen. Kritiker, 

såsom Blitz et al. (2018), hävdar att bevisen för momentumfaktorn är betydande och att 

faktorn därmed inte bör ignoreras. Dock motsätter sig resultatet i studien kritiken från Blitz et 

al. och därav ifrågasätter författarna betydelsen av momentumfaktorn i 

prissättningsmodellerna.  

 

Vid första anblick verkar Magic Formula vara en god investeringsstrategi då den har 

överpresterat marknadsportföljen med god marginal. Investerare som använt sig av Magic 

Formula tycks ha dragit nytta av de marknadsanomalier som CAPM, tre-, och 

fyrfaktormodellen inte till fullo lyckats identifiera. Sedermera när femfaktormodellen 

konstruerades tycks Magic Formulas tidigare förmåga att fånga upp marknadsanomalier 

avtagit. Således, om marknaden till fullo har implementerat femfaktormodellen som den i 

regel accepterade tillgångsprissättningsmetoden, bör Magic Formula tappa sin “magiska 

kraft” och enbart blir en strategi i mängden. Detta är något som syns i tabell 3 (se rubrik 

4.1.2) där avkastningen mellan 2015–2018 har varit 10,5 % för Magic Formula och 17,3 % 

för marknadsportföljen. Det kan anses vara en för kort tidsperiod för att dra några slutsatser 

och en mer omfattande undersökning kan behövas för att konstatera om den nytta som Magic 

Formula drar av marknadsanomalier avtar eller inte.  

 

Författarna har sedan arbetets början haft som mål att addera en praktisk nyans som 

komplement till det akademiska bidraget i avhandlingen. Med bakgrund av studiens slutsats 

möjliggörs just en sådan praktisk diskussion. Likt det som tidigare avhandlats har 

indikationer identifierats för hur Magic Formula på senare tid förlorat sin “magiska glans”.  
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Till den investeringsglade läsaren vill författarna därmed uppmana till vidare eftertanke vid 

höga förväntningar på Magic Formulas prestation. Som tidigare diskuterats har strategin på 

senare år tenderat att underprestera marknadsportföljen, åtminstone på den europeiska 

marknaden. Därav ställer sig författarna frågande till huruvida Magic Formulas historiska 

framgångar nu har eroderat. 

 

Vid en granskning av studiens inneboende kunskapsvärde anser författarna att det främsta 

bidraget är vilken genomslagskraft tillgångsprissättningsmodellerna, från 1965 till 2015, har 

haft på 2000-talets Europa. Därav kan undersökningen ligga till grund för marknadens 

aktörers val av metod för att prissätta värdepapper.  

 

Det går att diskutera huruvida femfaktormodellen är en komplett och perfekt 

tillgångsprissättningsmodell. Efter denna relativt omfattande studie är det av författarnas åsikt 

omöjligt att konstruera en modell som över olika tids- och rumsdimensioner kan förklara 

marknadsanomalier fullt ut. Denna insikt mynnar ut i att marknadsanomalier är i konstant 

förändring och i slutändan styrs av mänskliga beslut. Därför är det till Fama & French förtret 

att en perfekt modell aldrig kommer att uppnås. Detta eftersom att marknaden, till skillnad 

från fysikens grundlagar, inte är oföränderlig och samma test kan ge olika resultat om det 

genomförs under andra tidsperioder eller på andra marknader.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Frågeställningar kring Magic Formula, Momentumstrategier och 

tillgångsprissättningsmodeller är i sig inte ett nytt forskningsområde. Under arbetets gång har 

ett par närliggande frågeställningar uppmärksammats som resulterar i nya behov av vidare 

forskning. I följande stycken lyfter författarna upp tre relevanta undersökningsområden till 

denna avhandling med förankring i tillgångsprissättningsmodeller, Efficient Market 

Hypothesis, marknadsanomalier, investeringsstrategier och aktiv kapitalförvaltning 

 

Med bakgrund i problematiseringen i uppsatsens tidiga skede ställer sig författarna fortsatt 

frågande till hur effektiv marknaden egentligen är och om aktiva fondförvaltare har 

legitimitet i sitt yrke. Efter observation av uppsatsens resultat är det tydligt att det är mycket 

svårt att över tid överprestera marknadsindex till en risk som är i paritet med marknadens. Ett 
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tydligt exempel på detta är när en strategi som Magic Formula som sett ur flera 

riskdimensioner verkar generera en abnormal avkastning men stöter på problem när strategin 

testas mot femfaktormodellen. När hänsyn tagits till de additionella riskerna i 

femfaktormodellen, kan det argumenteras för att det inte går att generera abnormal 

avkastning. Därför skulle det vara intressant med vidare forskning inom området för aktiv 

fondförvaltning och marknadseffektivitet, då det är i samhällets intresse att skapa en rättvis 

och effektiv kapitalförvaltning. 

 

Författarna ställer sig även frågande till hur effektiv marknaden egentligen vid 

implementeringen av tillgångsprissättningsmodeller när de uppkommer. Analysavsnittet 

berör att strategin för MF-portföljen möjligen har en avtagande prestation mot 

marknadsportföljen efter 2015. Med bakgrund av detta hade det varit av intresse att 

genomföra en undersökning som över en längre tidsperiod observerar de marknadsanomalier 

som Magic Formula till fullo tidigare åtnjutit. Skulle dessa anomalier vara avtagande i 

samband med nya tillgångsprissättningsmodeller introduceras, hade det varit till fördel för 

Efficient Market Hypothesis. Det intressanta med denna typ av undersökning hade varit att se 

om marknaden på ett effektivt sätt implementerar tillgångsprissättningsmodeller. Om så vore 

fallet skulle det indikera på en högre grad av marknadseffektivitet.  

 

Slutligen anser författarna att fler investeringsstrategier bör testas gentemot de undersökta 

tillgångsprissättningsmodellerna för att fastslå modellernas genomslagskraft. Med tiden 

kommer förmodligen kompletterande tillgångssprissättningsmodeller och nya 

investeringsstrategier uppkomma. Framtida avhandlingar inom området kommer ha nya 

förutsättningar att upptäcka marknadsanomalier, riskfaktorer och investeringsstrategier. 

Framtiden inom marknadsekonomi är osäker, men något man kan vara tämligen säker på är 

att marknadsdynamiken är i konstant förändring. 
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