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Sammandrag 

 

Studien undersöker om Morningstars betygssystem för fonder, kan ses som en indikation på             

fondens riskjusterade avkastning tolv månader framåt i tiden. Hypotesen är att det finns ett              

positivt samband mellan Morningstar-betyg och framtida riskjusterad avkastning, mätt i          

Jensen’s Alpha och Sharpekvot. Med ett urval om 107 svenska aktiefonder, över en             

tidsperiod mellan 2007 och 2016, genomförs en regressionsanalys som sedan kopplas till            

teorin om marknadens effektivitet samt tidigare forskning om varaktighet i avkastning.           

Resultatet visar att det finns indikationer på att fonder med det högsta Morningstar-betyget             

(fem stjärnor) kommer prestera bättre än fonder med de lägre betygen (tre till en stjärnor).               

Dock finns litet stöd för att fem-stjärniga fonder skulle prestera bättre än fyra-stjärniga             

fonder. Förklaringsgraden är dessutom nära noll vilket gör det svårt att dra generella             

slutsatser över hela tidsperioden. Möjligen kan Morningstar-betyg användas som ett verktyg           

för  att identifiera  vilka fonder  som bör  undvikas,  vilket kan  underlätta  för  investerare. 

 

Nyckelord: Morningstar, Betyg, Rating, Fonder, Förutspå, Avkastning, Utvärdering,        

Sharpekvot,  Jensen’s  Alpha 
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1. Inledning  

 
De senaste åren har sparandet i svenskregistrerade fonder ökat kontinuerligt. Sedan 2010 har             

den totala fondförmögenheten i Sverige fördubblats och 2016 uppgick den till 3204 miljarder             

kronor. Enligt en undersökning av SCB sparar sju av tio svenskar i fonder och mest utbrett är                 

sparandet i aktiefonder (Kahlström, 2016). Spararnas investeringsbeslut baseras vanligen på          

rekommendationer från affärstidningar, analytikers rekommendationer och vänners åsikter.        

Cirka 40% av spararna i Sverige upplever dock att de saknar tillräckligt med kunskap för att                

kunna påverka sin privatekonomi  och  pension  (Helgesson,  2016). 

 

Fondbolagens Förening (2016) menar att dålig kunskap om fondsparande och privatekonomi           

kan leda till försiktighet och rädsla för att ta risk, vilket på lång sikt kan leda till lägre                  

avkastning (Helgesson, 2016). Med möjligheten att själv välja PPM-fonder måste spararnas           

egna kunskap förbättras. De dokumenterade fall av ogynnsam fondrådgivning som har           

uppmärksammats, med höga avgifter och låg avkastning, talar ett tydligt språk (Tuvhag,            

2016; Dahlberg,  2017). 

 

Ett sätt för spararna att få en bättre överblick och möjlighet att jämföra fonder är               

Morningstars betygssystem, som funnits på den svenska marknaden sedan början av           

2000-talet. Betygssystemet baseras på en investeringsanalys och är ett väletablerat sätt att            

jämföra fonder. Varje månad betygsätter Morningstar cirka 3500 fonder utifrån historisk           

riskjusterad avkastning samt avgift och tilldelar sedan varje fond ett betyg i form av ett antal                

stjärnor mellan ett och fem. Detta betyg redovisas vanligtvis i samband med marknadsföring             

av fonder och kan användas för att underlätta investeringsbeslutet för investerare           

(Morningstar,  2016). 

 

Företrädare för Morningstar citeras ofta när fonder jämförs i media. Fondbolaget Monyx            

kritiserades nyligen för sina PPM-fonder som förvaltar cirka 18 miljarder av spararnas            

pengar. Två tredjedelar av deras fonder får en eller två stjärnor och presterar sämre än det                

index som Morningstar jämför Monyx-fonderna med. Johan Wagman, VD för Monyx, är            

dock kritisk till att investerare i stor utsträckning styrs av Morningstar-betyget (Mothander &             

Sandström,  2017). 
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Avi Nachmany från fondbolaget Strategic Insight konstaterar att i stort sett allt nytt kapital              

investeras i fonder med fyra eller fem stjärnor (Svensson, 2000). Att en stor majoritet av               

investeringarna sker i fonder med höga Morningstar-betyg bekräftas också av en           

undersökning från Financial Research of Chicago (Domato, 1996) samt Guercio & Tkac            

(2008). Sirri & Tufano (1998) fastslår att investerare väljer att placera oproportionerligt            

mycket pengar i fonder som presterat bra en kort tid före investeringen. De påvisar dessutom               

den motsatta tendensen då många investerare är långsamma med att sälja av fonder som              

presterat sämre,  vilket leder  till en  viss  grad  av  stelhet efter  att fondportföljen  skapats. 

 

Kahn & Rudd (1995) visar att tidigare avkastning i många fall är en indikation på framtida                

prestation. Författarna konstaterar att uppfattningen om att vinnare ska upprepa sig är så             

allmänt förekommande att det skapat en hel “mini-industri”, som exempelvis          

Morningstar-betyg. Trots att Morningstar själva skriver att högt betyg inte är någon garanti             

för hög avkastning i framtiden, så används betygsättningen flitigt bland annat vid            

marknadsföring av de största bankernas fonder (Handelsbanken 2017; Morningstar, 2017;          

Swedbank  2016).  

 

I USA har studier visat att Morningstar-betyg kan förutspå framtida avkastning (Blake &             

Morey, 2000). I Sverige har ännu ingen omfattande undersökning bedrivits på området, vilket             

eventuellt skulle kunna förklaras av att Morningstar är relativt nyetablerade i Sverige i             

jämförelse med USA (Morningstar, 2017). Ett ökat fondsparande tillsammans med          

otillräckliga kunskaper kan leda till ogrundade ekonomiska beslut, därför blir          

jämförelseverktyg  som Morningstar  betydelsefulla.  

 

2. Syfte/Frågeställning 

 
Syftet med studien är att undersöka om betygssättningen från Morningstar kan fungera som             

en  indikator  för  framtida  riskjusterad  avkastning. 
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3. Disposition 

 

Nedan följer en teoretisk referensram där Morningstar-betyg och den effektiva          

marknadshypotesen förklaras. Efter det presenteras tidigare forskning som berör         

ämnesområdet följt av studiens hypotes. I avsnitt 7. Metod förklaras sedan de två mått som               

den riskjusterade avkastningen mäts i, därefter redovisas regressionsmodellen,        

kontrollvariabler, datamaterial och tidshorisont. Slutligen presenteras och tolkas resultatet         

som till sist resulterar  i en  slutsats  och  förslag  på vidare forskning. 

 

4. Teoretisk  referensram 

 

4.1 Morningstar-rating 

Morningstar startades år 1984 i USA med målsättningen att kunna erbjuda investerare ett sätt              

att jämföra fonder. Morningstars system betygsätter, utifrån olika parametrar, samtliga fonder           

med hjälp av stjärnor, där en stjärna indikerar det lägsta betyget och fem stjärnor det högsta.                

Sedan 2002 är betygssystemet i USA och Europa baserat på samma metod och tar hänsyn till                

riskjusterad historisk avkastning under olika tidshorisonter, fondkategori samt kostnad och          

risk. (Morningstar,  2016) 

 

Företaget har sedan starten kontinuerligt utvecklat sitt ratingsystem och de fonder som            

betygsätts  idag  måste  uppfylla följande kriterier: 

● Fonden har  3 år  historisk  data. 

● Morningstar har fått in tillräckligt med information i sin databas för att placera fonden              

inom en  kategori. 

● Fonden har haft samma placeringsinriktning de senaste 3 åren, vilket gör att de             

historiska resultaten  är  relevanta. 

● Fondens  inriktning  har  en  jämförelsegrupp  så att den  kan  placeras  in  i en  kategori. 

● Fondens risktagande är likvärdig med risktagandet i andra fonder inom samma           

kategori. 
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I Europa kategoriseras fonderna in i 170 olika fondkategorier beroende på           

investeringsinriktning, placeringsinriktning och geografiskt område. De populäraste       

kategorierna i Sverige är bland annat Sverigefonder med fokus på stora bolag samt             

Sverigefonder  med  fokus  på små och  medelstora  bolag.  (Morningstar,  2016) 

Betygsfördelningen är uppbyggd så att den fördelas på samma sätt inom respektive kategori.             

Fonderna rangordnas inom respektive kategori och sedan får de fonder som presterat bland de              

10 procent bästa betyget fem stjärnor, därefter betygssätts de nästkommande 22,5 procent            

med betyget fyra stjärnor, nästkommande 35 procent tre stjärnor, nästkommande 22,5 procent            

två stjärnor och de 10 procent lägst presterande fonderna betygssätts med en stjärna             

(Morningstar,  2016).  

Betygen beräknas på tre år, fem år respektive tio år och sedan vägs dessa resultat ihop till en                  

“Total Morningstar Rating”. Det är ofta det totala betyget som används av fondbolagen vid              

marknadsföring och presenteras i samband med information om fonderna. Argumentet för att            

fokusera på totalt betyg är att detta normalt speglar mer information om fonden. “Total              

Morningstar Rating” beräknas med vikterna nedan med hänsyn till hur många månader            

fonden  har  historisk  avkastning  från: 

 

Tabell 4.1 -  Vikter  i Total Morningstar  Rating 
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4.1 Effektiva  marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen förklarar ifall marknadens priser till fullo reflekterar all           

information. På en effektiv marknad är det omöjligt att erhålla högre avkastning än             

marknadens genomsnitt eftersom alla marknadsaktörer har tillgång till exakt samma          

information. En sådan marknad har en rad grundantaganden, till exempel (1) att det inte finns               

några transaktionskostnader för att handla med värdepapper på marknaden, (2) att all            

information finns tillgänglig utan kostnad för samtliga investerare, samt (3) att det råder viss              

konsensus i hur information kommer att påverka priset på värdepapper. På denna marknad             

reflekterar  priset på tillgångarna  all tillgänglig  information  på ett effektivt sätt. (Fama,  1970) 

 

I praktiken är det få marknader som uppfyller samtliga grundantaganden och enligt modellen             

delas därför marknader in i tre olika kategorier av effektivitet, beroende på hur väl den               

uppfyller kriterierna ovan. Den svaga formen av marknadseffektivitet innebär att marknadens           

prissättning enbart speglar historiska priser eller historisk avkastning. I den svaga formen är             

det omöjligt att få högre avkastning än marknadsindex enbart med information om historisk             

avkastning. Utöver den svaga formen finns ytterligare två grader av marknadseffektivitet, den            

semi-starka och  den  starka formen.  

 

Den svaga formen kan till testas genom att analysera om det endast är den historiska               

avkastningen som påverkar dagens prissättning. I sådant fall bör prissättningen vara           

slumpmässig och inte uppvisa några tydliga mönster. (Fama, 1970) Eftersom Morningstar           

främst baserar betygsättningen på historisk avkastning kan denna studie delvis ses som ett             

test av den effektiva marknadshypotesens svaga form. Om Morningstar-betyget kan förutspå           

framtida  avkastning  är  således  marknaden  inte effektiv  ens  i dess  svagaste form. 

 

Kritik mot den effektiva marknadshypotesen kan sammanfattas med att modellen utgår från            

en rad antaganden som sällan uppfylls i verkligheten. Exempelvis konstaterar Malkiel (2003)            

att studier som testat om hög historisk avkastning också leder till framtida hög avkastning              

generellt haft svårt att hitta sådana samband, se också avsnitt 5. Tidigare studier. Annan kritik               

som lyfts fram är att om marknaden hade varit helt effektiv i modellens mening, så hade inga                 

fondförvaltare  eller  aktiemäklare  behövts  (Malkiel,  2003). 
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5. Tidigare studier 

 

5.1 Fondförvaltares  “skicklighet”  och  avkastning 

Forskare har länge ställt frågan om det överhuvudtaget finns variabler som kan förutsäga             

framtida avkastning. Det övergripande temat består ofta av att undersöka den effektiva            

marknadshypotesen (Fama & French, 2010). Tidigare studier försöker svara på frågan om det             

finns en möjlighet att, på förhand, välja ut ett antal fonder som sedan kommer att prestera                

bättre än  hela marknaden.  

 

Den generella frågeställningen om det är möjligt att, över tid, få större avkastning än              

marknadsindex har studerats av Fama & French (2010) som undersöker om det finns en grad               

av “skicklighet” bland fondförvaltare eller om det bara är en fråga om “tur”. Därmed              

undersöks om aktivt förvaltade fonder, trots högre fondavgifter, genererar högre avkastning           

som en följd av förvaltarens skicklighet. Studien visar att det finns empiriska belägg för att               

vissa fondförvaltare är “skickliga”, vilket också stödjer föreställningen att marknaden inte är            

helt effektivt  prissatt (Fama & French,  2010).  

 

5.2 Historisk  avkastning och  dess förmåga  att  förutspå framtida  avkastning 

En annan återkommande frågeställning är om fonders avkastning är varaktig. Om fonders            

avkastning är varaktig skulle det i praktiken tyda på att det går att välja fonder utifrån                

historisk avkastning, eftersom den historiska avkastningen kan sägas förutspå framtida          

avkastning. Hendricks, Patel & Zeckhauser (1993) undersöker om fonder med hög historisk            

avkastning på kort sikt också presterar bättre de två följande åren. Den data som              

undersökningen baseras på är kvartalsvis avgiftsjusterad avkastning från 165 amerikanska          

fonder mellan åren 1974-1988. För att kunna jämföra fondernas prestation används bland            

annat likaviktade aktiefond-index från NYSE samt ett egenkonstruerat index skapat av           

fonderna i urvalet (Hendricks et al., 1993). Resultatet visar att fonder med hög historisk              

avkastning presterar signifikant bättre än jämförelseindex och studien visar dessutom att           

fonder med sämre avkastning på kort sikt också tenderar att ha varaktigt sämre avkastning de               

efterföljande två åren. Hendricks et al. (1993) konstaterar därmed att det lönar sig att ständigt               

justera sin fondportfölj med hänsyn till kortsiktig historisk avkastning. Att det finns viss             
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varaktighet i fonders avkastning bekräftas också i studier av bland annat Lehmann & Modest              

(1987) och Goetzmann & Ibbotson (1994). Baserat på tidigare studier går det således att säga               

att det finns belägg för att historisk avkastning också indikerar framtida avkastning på kort              

sikt. 

 

På längre sikt är det däremot svårt att finna belägg för att historisk avkastning konstant ska                

indikera framtida avkastning. Bollen & Busse (2005) bekräftar att det finns viss varaktighet i              

avkastning hos fonder, men även de konstaterar att belägg för att historisk avkastning också              

indikerar framtida avkastning endast finns för en kort period framåt i tiden. Bollen & Busse               

(2005) undersöker historisk riskjusterad avkastning avseende 230 fonder, tre månader tillbaka           

i tiden. Resultatet visar att den översta decilen av fonder med hög historisk avkastning ger               

abnormalt hög avkastning de efterföljande tre månaderna. När tidshorisonten förlängdes till           

ett år respektive tre år försvann varaktighetens signifikans. Detta stödjer uppfattningen att det             

på längre sikt inte går  att förutspå framtida  avkastning  (Bollen  & Bosse, 2005). 

 

Även Brown & Goetzmann (1995) visar att sämre historisk avkastning kan ses som en              

indikation på vilka fonder som bör undvikas, men att stöden är svaga för att hög historisk                

avkastning kommer leda till långvarig överavkastning. Att tidigare studier funnit belägg för            

en signifikant varaktighet i avkastningen beror på att data för hela tidsperioden har             

aggregerats, vilket blir missvisande då en längre tidsperiod leder till en ökad risk för att               

fonder som presterat sämre också likvideras eller faller bort. Brown & Goetzmann (1995)             

analyserar däremot data på årsbasis, vilket gör att denna effekt minimeras och tidsperiodens             

betydelse minskar. De menar dessutom att marknaden i viss grad misslyckas med att rensa              

bort de värsta fonderna, vilket bidrar till att en del fonder får varaktig sämre avkastning i                

studierna (Brown & Goetzmann,  1995) . 
 

5.3 Morningstar-betyget  och  dess förmåga  att  förutspå framtida  avkastning 

I ett fåtal studier har det undersökts om betyget från Morningstar kan ses som en indikation                

på framtida avkastning, framför allt på den amerikanska fondmarknaden. Khorana & Nelling            

(1998) studerar betygssystemets förmåga att förutspå framtida avkastning på tre års sikt. Det             

testar också om det finns något samband mellan Morningstar-betyg och fondförvaltarens           

erfarenhet, omsättningsgrad av fondens innehav samt förvaltningsavgift. Studien visar att          
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högt betygsatta fonder ger högre riskjusterad avkastning, bättre diversifiering och lägre           

systematisk risk i jämförelse med de fonder som har lågt Morningstar-betyg. Dessutom            

tenderar fonder med höga betyg ha mer erfarna fondförvaltare och bättre avkastning i             

förhållande  till omsättningsgrad  och  förvaltningsavgift  (Khorana & Nelling,  1998).  

 

Till skillnad från vad som framgick av Khorana & Nelling visar dock Blake & Morey (2000)                

att det endast finns svaga belägg för att fonder med fem stjärnor skulle prestera bättre än de                 

fonderna med tre eller fyra stjärnor i Morningstar-betyg. De visar dock att fonder med låga               

Morningstar-betyg, det vill säga tre stjärnor eller lägre, presterar sämre än fyra- och             

fem-stjärniga fonder och detta resultat påverkas inte av tidsspannet. Dessa samband           

undersöks på ett år, två år respektive fem års sikt. Studien undersöker även om andra               

alternativa mått, såsom historisk Jensen’s Alpha, Sharpekvot och genomsnittlig avkastning,          

bättre kan förutspå framtida avkastning. Den data som studien baseras på är aktiefonder på              

den amerikanska marknaden, och i studien undersöks både riskjusterad och icke-riskjusterad           

avkastning. Resultatet visar att Morningstar-betyg bara är marginellt bättre på att förutsäga            

framtida  avkastning  i jämförelse  med  de alternativa  måtten  (Blake & Morey,  2000).  

 

5.4 Motstridiga  forskningsresultat 

Anledningen till att tidigare forskning ger olika, och ibland motstridande, resultat kan bero på              

flera faktorer. Enligt Blake & Morey (2000) är det ofta “survivorship bias” som påverkar              

resultaten. Till exempel menar de att förekommer “survivorship bias” i Khorana & Nellings             

(1998) studie då urvalet sker i slutet av mätperioden vilket gör att fonder som likviderats eller                

slagits samman under mätperioden försvinner ur datamaterialet. Dessutom menar de att           

Khorana & Nellings (1998) studie lider av överlappande data samt att de inte jämför              

Morningstar-betyget med andra relevanta mått på fondens prestation. Generellt konstaterar          

Blake & Morey (2000) att det, i viss mån, går att förutspå sämre avkastning, men att det är                  

betydligt svårare att förutsäga vilka fonder som kommer prestera bättre än andra över tid.              

Denna slutsats stöds också av vad som visas av Bollen & Busse (2005) och Brown &                

Goetzmann (1995). Blake & Morey (2000) bekräftar också att investerare tenderar att            

investera oproportionerligt mycket i fonder med höga betyg utan att dessa nödvändigtvis            

kommer  att prestera bättre. 
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6. Hypotes 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan Morningstar-betyg och framtida riskjusterad           

avkastning. 

 
 
7. Metod 

 
Studiens syfte är att undersöka om högre Morningstar-betyg kan ses som en indikator för              

högre framtida riskjusterad avkastning och därmed besvara frågan om Morningstars          

betygssystem kan vara ett stöd för sparare i deras investeringsstrategi. De riskjusterade            

måtten  som används  är  Jensen’s  Alpha och  Sharpekvot. 

 

7.1 Jensen’s  Alpha 

Syftet med med Jensen’s Alpha är att utvärdera avkastning med “Security Market Line             

(SML)”. Detta mått beräknar skillnaden mellan fondens faktiska avkastning och fondens           

förväntade avkastning där den förväntade avkastningen för fonden är SML. SML är en             

visualisering av förhållandet mellan betavärde och förväntad avkastning med Capital Asset           

Pricing Model (CAPM) som förutsättning. En fond som har ett positivt alpha-värde anses             

prestera väl och en fond som har ett negativt alpha-värde anses prestera sämre. När Jensen’s               

Alpha appliceras på fonders avkastning blir fonderna jämförbara och därmed går det att             

avgöra vilken fond som ger bäst riskjusterad avkastning (Jensen, 1969). I denna studie             

beräknas fondernas Jensen’s Alpha baserat på data från 2007–2016, alltså samma tidsintervall            

som i urvalsperioden,  se 7.7 Tidshorisont. 

 

 

 

R i,t = Fonden i:s  totala avkastning  under  perioden  t. 
R rf,t = Riskfria avkastningen  (SSVX) för  period  t . 

i,t = Fonden i:s  betavärde  i förhållande  till jämförelseindex  för  perioden  t.β  

R m,t = Realiserade  avkastningen  för  jämförelseindex  (SIXPRX) under  period  t. 
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7.1.1 SIX Portfolio  Return  Index (SIXPRX) 

I denna studie beräknas Jensen’s alpha med SIXPRX som fondernas jämförelseindex.           

SIXPRX används som variabeln som beskriver marknadens avkastning vid beräkning av           

Jensen’s  Alpha.  

 

SIXPRX är lämpligt att använda då det är ett index som är konstruerat för att reflektera                

avkastningen för de aktier som är noterade på Stockholmsbörsen, men som även är utformat              

efter de regler som svenska fonder måste följa. Viktningen för bolagen inkluderade i SIXPRX              

är fördelad på marknadsvärdet, vilket innebär att vikten som ett bolag har i detta index står i                 

relation  till den  totala marknadsvärdet.  Alla utdelningar  återinvesteras.  (SIX, 2017)  

 

7.1.2 Statsskuldväxel  (SSVX) 

I beräkningen av de riskjusterade avkastningsmåtten så används tre månaders svensk           

statsskuldväxel (SSVX) som den riskfria räntan. SSVX är ett löpande skuldebrev som ges ut              

av Riksgäldskontoret och är mellan en månad och ett år långt. SSVX syfte är att finansiera                

statens  kortfristiga lånebehov.  (Riksbanken,  2017) 

 

7.1.3 Kritik mot Jensen’s  Alpha 

Jensen’s alpha kritiseras bland annat för att den förutsätter att Capital Asset Pricing Model              

(CAPM) är korrekt. Fama & French (2004) är kritiska mot CAPM och menar att modellen               

bygger på förenklade variabler och antaganden. Ett exempel på det är den riskfria räntan som               

i modellen är samma för alla investerare och lånebelopp. CAPM tenderar generellt att             

överdriva kapitalkostnaden avseende tillgångar med högt betavärde, och underskatta         

kapitalkostnaden avseende tillgångar med lågt betavärde. Det bidrar till att avkastningen hos            

fonder med lågt betavärde riskerar att få ett överdrivet positivt värde, eftersom CAPM             

tenderar att underskatta den förväntade avkastningen som dras bort från den faktiska            

avkastningen.  (Fama & French,  2004) 
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Samtidigt är CAPM och Jensen’s Alpha ett förhållandevis okomplicerat och intuitivt sätt att             

mäta riskjusterad avkastning och förväntad avkastning. CAPM och Jensen’s alpha används           

också frekvent i tidigare studier där riskjusterad avkastning studeras (Blake & Morey, 2000;             

Bollen  & Busse, 2005).  

 

7.2 Sharpekvot 

I tidigare forskning är Sharpekvot ett av de vanligaste och mest använda måttet på              

riskjusterad avkastning (Bollen & Busse, 2005; Blake & Morey, 2000). Måttet togs fram med              

syftet att kunna mäta avkastning per tagen enhet av riskexponering. (Sharpe, 1966) Formeln             

för Sharpekvoten beräknas ex post vilket betyder att data som används i formeln är baserad               

på faktiska resultat snarare än  estimat  i likhet med  Jensen’s  Alpha. 

 

 

Sp = Sharpekvot 

R i,t = Fonden i:s  avkastning  för  perioden  t. 
R rf,t = Riskfria avkastningen  för  period  t. 

i,t = Fonden i:s  standardavvikelse  för  period  t.σ  

 

7.2.1 Kritik mot Sharpekvot 

Det finns kritik mot Sharpekvot som mått. Ett problem med måttet är att det ger en skev bild                  

av negativ avkastning. Vid jämförelse av två fonder med positiv avkastning så straffas den              

fond som har störst volatilitet vilket gör att måttet uppfyller syftet att mäta avkastning per               

enhet av riskexponering. Å andra sidan uppstår motsatta förhållanden vid jämförelse av två             

fonder med negativ avkastning. Om båda fonderna har negativ avkastning så kommer högre             

volatilitet istället premieras och leda till bättre Sharpekvot (Scholtz, 2007). Detta gör att             

kvoten  blir  något svårtolkad. 
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Tabell 7.2 -  Exempel på problem  med Sharpekvot 

 

 

Tabell 7.2 ovan påvisar problemet. Det är möjligt att avläsa att vid positiv avkastning så               

bestraffas Fond B av att den har högre volatilitet genom att den får en lägre Sharpekvot vid                 

samma avkastning som Fond A. Motsatsen ses i exemplet med negativ avkastning. Fonden B              

har lika negativ avkastning som Fond A, trots det får Fond B en högre Sharpekvot trots att                 

den  har  högre volatilitet. 

 

Ytterligare kritik som riktas mot Sharpekvoten är att den är positivt partisk mot             

lågrisk-portföljer i jämförelse med högrisk-portföljer. Det beror på att Sharpekvoten bygger           

på antagandet om att Capital Market Line (CML) är en linjär funktion vilket stämmer med               

CAPM i sin standardform. Problemet är att om investerare inte kan investera till den riskfria               

räntan blir CML icke-linjär och avtar i takt med att volatiliteten ökar. Det leder till att                

högrisk-portföljer  får  en  lägre Sharpekvot (Scholz,  2007).  

 

7.3 Val av prestationsmått 

I tidigare studier mäts fonders prestation med riskjusterad avkastning, eftersom avkastningen           

då utvärderas i förhållande till den risk en investerare tar genom sina investeringar. Khorana              

& Nelling (1998) använder fondens månatliga avkastning justerat med avkastningen från           

S&P 500 under tidsperioden. Blake & Morey (2000) undersöker, parallellt med           

Morningstar-betyg, om historisk Jensen’s Alpha och Sharpekvot kan förutspå avkastningen i           

framtiden. De använder även Sharpekvot och Jensen’s Alpha för att utvärdera           

Morningstar-betyget. Sharpekvot och Jensen’s alpha används också av Bollen och Busse           

(2005).  
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Fördelen med att använda dessa två mått är att Sharpekvot enbart tar hänsyn till den enskilda                

tillgångens volatilitet, och därmed förutsätter inte Sharpekvot att tillgångens innehavare har           

en väldiversifierad portfölj (Sharpe, 1966). Med Jensen’s Alpha som mått justeras däremot            

fondens avkastning med skillnaden mellan genomsnittlig och riskfri avkastning. Jensen’s          

Alpha förutsätter därmed att investeraren placerar kapital i en väldiversifierad portfölj och            

måttet visar sedan avkastning i förhållande till motsvarande investering i den genomsnittliga            

portföljen  (Jensen,  1969). 

 
7.4 Regressioner 

I denna studie används två regressionsmodeller, den ena med Jensen’s Alpha och den andra              

med Sharpekvot som beroende variabel. Morningstar-betyg är en oberoende dummyvariabel          

vilket innebär att betyget som fonden har antar värdet 1, övriga betyg antar värdet 0. I                

regressionen  inkluderas  ytterligare  två  kontrollvariabler:  ålder  och  fondtyp. 

 

7.4.1 Regressionsmodell 1: 

 

 

 

JA = Det logaritmerade alpha-värdet som en fond genererat under perioden från det att              

fonden  fick  sitt Morningstar-betyg  och  1 år  framåt. 

MS1-MS4  = Det Morningstar-betyg  som en  fond  har,  från  ett till fyra. 

Ålder  = Antar  det värdet som motsvarar  hur  många år  fonden  har  funnits  på marknaden. 

Fondtyp  = Variabeln  har  värdet 1 om det är  en  indexfond  och  0 om fonden  är  aktivt förvaltad. 

Som jämförelsegrupp  används  de fonder  som har  Morningstar-betyget  fem. 
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7.4.2 Regressionsmodell 2: 

 

 

 

Sp = Den Sharpekvot som en fond genererat under perioden från att fonden fick sitt               

Morningstar-betyg  och  1 år  framåt. 

MS1-MS4  = Det Morningstar-betyg  som en  fond  har,  från  ett till fyra. 

Ålder  = Antar  det värdet som motsvarar  hur  många år  fonden  har  funnits  på marknaden. 

Fondtyp  = Variabeln  har  värdet 1 om det är  en  indexfond  och  0 om fonden  är  aktivt förvaltad. 

Som jämförelsegrupp  används  de fonder  som har  Morningstar-betyget  fem. 

 

7.5 Kontrollvariabler 

För att tydligare kunna isolera Morningstar-betygets effekt på framtida avkastning används           

två kontrollvariabler i denna studie: ålder och fondtyp. Fondtyp är en dummyvariabel vilket             

innebär att variabeln enbart kan anta värdet ett eller noll. I denna studie definieras två olika                

fondtyper, aktivt förvaltade fonder och indexfonder. Om fonden är en aktivt förvaltad fond             

antar  kontrollvariabeln  värdet ett och  om det är  en  indexfond  antar  variabeln  värdet noll. 

 

Brown & Goetzmann (1995) kritiserar tidigare forskningsresultat för att vara alltför           

påverkade av årens variation, då resultaten från hela tidsperioden aggregeras. Fluktuationer           

mellan år kan bland annat bero på ekonomiska cykler och variation i avkastningen beroende              

på fondens investeringsinriktning. Avsikten med undersökningen är därför att inkludera år           

som kontrollvariabel men då urvalet som denna undersökning baseras på inte är tillräckligt             

stort är det ej möjligt. Istället för att inkludera år som dummyvariabel analyseras istället tio               

stycken, var för sig ettåriga regressioner, en för varje år mellan 2007 och 2016. En               

uppdelning i ettårs-perioder ger då en indikation på om sambandet mellan fondens avkastning             

och Morningstar-betyg är kontinuerlig eller om sambandet varierar mellan åren, även om            

regressionerna inte isolerar  årets  effekt som en  kontrollvariabel.  
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Blake & Morey (2000) undersöker flera olika urvalsgrupper för att analysera om effekten             

förändras beroende på fondens ålder, fondtyp och urval. Dessutom testas alternativa mått på             

avkastning för att se om de förklarar framtida avkastning bättre än Morningstar-betyg. Dock             

används inga av dessa variabler som kontrollvariabler i regressionsanalysen av          

Morningstar-betygets påverkan på framtida avkastning. Khorana & Nelling (1998)         

undersöker, parallellt med framtida avkastning, om det finns ett samband mellan           

Morningstar-betyget och fondförvaltarens erfarenhet (mätt i antal år), omsättning och          

kostnadsförhållande. 

 

Till skillnad från Blake & Morey (2000) är syftet med denna studie inte att analysera               

Morningstar-betyg jämfört med alternativa mått, då vårt totala urval av svenska aktiefonder            

inte är tillräckligt stort för att kunna analysera flera olika urvalsgrupper. I denna uppsats              

används därför endast ålder och typ av fond som kontrollvariabler, eftersom vi avgränsar oss              

till att undersöka om det finns samband mellan Morningstar-betyg och riskjusterad           

avkastning.  

 

 
7.6 Data och  Urval 

Denna studie baseras på material som inhämtats efter kontakt med Morningstar Sweden AB.             

Materialet består av information avseende 144 fonder inom kategorin Sweden Equity. Av de             

144 fonderna är 18 stycken fonder ej betygsatta under perioden som analysen avser vilket ger               

oss ett urval om 126 fonder. Av de fonderna så saknades rapporterade NAV-kurser för 19               

stycken fonder vilket resulterar i ett slutgiltigt urval om 107 stycken fonder. Med dessa 107               

fonder  blir  det totala antalet  observationer  i regressionsanalysen  648 stycken.  

 

Informationen om fonderna omfattar åren 2007 till 2016 och består av det årliga totalbetyget              

för varje fond. Under perioden som undersöks så har vissa fonder inte ett betyg för varje år.                 

Det beror på att fonderna antingen har stängt ner eller att de inte uppfyller Morningstars krav                

för att erhålla betyg. Materialet omfattar Morningstars årsvisa “Total Morningstar rating” för            

alla aktiefonder, såväl aktiva, som nedlagda fonder från 2007 till 2016. Ytterligare data för              

beräkningar av fondernas beta-värde hämtas från Thomson Reuters finansiella         

informationssystem Eikon.  
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7.6.1 Logaritmering 

Datamaterialets avkastning mätt i Jensen’s Alpha är något snedfördelad. Således logaritmeras           

observationerna före regressionsanalysen för att få variabeln mer normalfördelad. Resultatet          

av logaritmeringen blir att absoluta förändringar i de oberoende variablerna ger en            

procentuell  förändring  i den  beroende variabeln  Jensen’s  Alpha. 

 

7.7 Tidshorisont 

I undersökningen analyseras tio ettåriga tidshorisonter vid varje årsskifte mellan åren 2007            

och 2016. För att utvärdera betyget används sedan den avkastning som fonden genererat de              

kommande 12 månaderna efter att betyget har erhållits. Därför sträcker sig alla tio             

undersökningsperioder mellan 1 januari till 31 december. Slutligen för att få en bredare             

uppfattning om fondernas prestation generellt har samband med Morningstar-betyg görs en           

regression  över  hela tidsperioden. 

 

Tidigare studier har visat att historisk avkastning i viss mån har kunnat förutspå framtida              

avkastning på kort sikt (Bollen & Busse, 2005). Vad som definieras som kort sikt varierar               

men Bollen & Busse (2005) undersöker först tre månader framåt i tiden med signifikanta              

resultat. Med längre tidshorisonter på ett, respektive tre år, finns ingen signifikans. Eftersom             

denna studie enbart har tillgång till betygen fonderna har erhållit vid varje årsskifte,             

undersöks det om avkastningen tolv månader framåt i tiden kan förutspås av            

Morningstar-betyg.  

 

7.8 Förändring  av Morningstar-betyg  under tidsperioden 

Morningstar-betyget beräknas och uppdateras månadsvis för fonder, vilket leder till att under            

en tidsperiod på tio år finns en risk att betyget förändras. I tidigare studier har detta problem                 

lösts på flera olika sätt, bland annat utgår Blake & Morey (2000) från en “buy and                

hold-strategi”. Det innebär att det Morningstar-betyg som en fond har i början av             

mätperioden (i Blake & Moreys fall: ett år, två år eller fem år) är det betyg som hela                  

tidsperiodens avkastning testas emot. En annan lösning är att beräkna ett, för mätperioden,             

genomsnittligt Morningstar-betyg, eller att minska dataurvalet till fonder som behållit          

liknande betyg under hela mätperioden. I denna studie används dock samma strategi som             
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Blake & Morey (2000), som utgår från att investerare väljer fonder efter Morningstar-betyg             

i början  av  tidsperioden  och  sedan  behåller  fonden  oavsett om betyget förändras.  

 
7.9 Survivorship  Bias 

Investerare och fondförvaltare tenderar att avveckla fonder som presterat sämre. En del            

tidigare forskning får kritik för att det finns skevhet i urvalet, då en del fonder avvecklas                

under tidsperioden och då faller bort ur hela datasetet. Enligt Brown, Goetzmann, Ibbotson &              

Ross  (1992)  är  detta speciellt  vanligt i studier  där  prestation  och  avkastning  ska jämföras.  

 

I Hendricks, Patel & Zeckhauser (1993) varierar antalet fonder under varje år, men snedvridet              

resultat minimeras  genom att fastställa vilka fonder  som ska studeras  i början  av  tidsperioden. 

Vid likvidation eller sammanslagning är det endast efterföljande års data som försvinner ur             

datasetet när fonden upphör. Bollen & Busses (2005) nämner också hur survivorship bias har              

undvikits  genom att inte basera urvalet på fonder  i slutet av  tidsperioden. 

 

Denna studie har tillgång till data både för fonder som varit varaktiga under hela              

tidsperioden, samt de som fallit ur datasetet någon gång under tidsperioden 2007–2016. Det             

gör att risken för survivorship bias minimeras då alla fonder i urvalet från 2007 finns med i                 

regressionsanalysen. 
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8. Resultat/Analys 

 

Nedan presenteras studiens resultat i Tabell 8.1 med Jensen’s Alpha som mått, och Tabell 8.2               

med Sharpekvot som mått. I Tabell 8.3 presenteras hela tioårsperioden utan hänsyn till år.              

Tabellerna visar regressionskoefficient, standardavvikelse och testets förklaringsgrad       

(Justerad R-square). Resultatet tolkas och analyseras löpande i samband med varje tabell. I             

alla regressioner har variablerna testats för multikollinearitet (VIF-värden). Alla VIF-värden          

är under 10 vilket indikerar att variablerna inte samvarierar (Andersson, Jorner & Ågren,             

2007). 

 

Tabell 8.1 -  Resultat av regressioner: Jensen’s  Alpha 

*** = signifikant på 1%-nivå, ** = signifikant på 5%-nivå, * = signifikant på 10%-nivå. Figuren visar det sammanställda resultatet från de                      
årsvisa regressionerna med Jensen’s Alpha som oberoende variabler. Jämförelsegruppen är observationerna med Morningstar-betyget fem.              
Justerad R-squared redovisar modellens förklaringsgrad för givet år. Regressionskoefficienten är i förhållande till jämförelsegruppen 5               
stjärnor. Negativa regressionskoefficienter indikerar sämre prestation än jämförelsegruppen. Standardavvikelse redovisas  inom parentes.  
 

Tabell 8.1 ovan visar resultaten från de årsvisa regressionerna där Jensen’s Alpha är den              

beroende variabeln. Regressionskoefficienterna tyder på att fonderna i urvalet genomgående          

presterar sämre än jämförelsegruppen med undantag för år: 2012. Jämförelsegruppen består           

av de fonder som har högsta betyget, det vill säga betyget fem. Tre av åren visar signifikant                 

att en-stjärniga fonder presterar i genomsnitt sämre än fem-stjärniga fonder: 2007, 2010 och             

2015. På samma sätt presterade två-stjärniga fonder i genomsnitt sämre än jämförelsegruppen            

under tre av åren: 2010, 2013 och 2014. Tre-stjärniga och fyra-stjärniga fonder presterade i              

genomsnitt sämre under  tre respektive ett av  åren: 2010, 2011, 2013 respektive 2013. 
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Resultatet visar att det är svårt att finna belägg för att fonder med betyget fyra presterar sämre                 

än jämförelsegruppen. Samtliga koefficienter som uppnår signifikans indikerar att fonderna i           

urvalet presterar sämre än jämförelsegruppen och alltså uppnår en sämre riskjusterad           

avkastning för perioden mätt i Jensen’s Alpha. Kontrollvariablerna ålder och fondtyp visar            

generellt liten påverkan samt liten signifikans. De signifikanta resultaten för fondtyp är            

tvetydiga. År 2015 tyder resultaten på att indexfonderna har presterat sämre än de aktivt              

förvaltade fonderna och resultaten från 2011 tyder på det motsatta. Gällande           

kontrollvariabeln ålder visas generellt ingen påverkan förutom år 2009 då resultaten påvisar            

ett negativt samband  mellan  riskjusterad  avkastning  och  fondens  ålder.  

 

Tabell 8.2 -  Resultat av regressioner: Sharpekvot 

*** = signifikant på 1%-nivå, ** = signifikant på 5%-nivå, * = signifikant på 10%-nivå. Figuren visar det sammanställda resultatet från de                      
årsvisa regressionerna med Sharpekvot som oberoende variabler. Jämförelsegruppen är observationerna med Morningstar-betyget fem.             
Justerad R-squared redovisar modellens förklaringsgrad för givet år. Regressionskoefficienten är i förhållande till jämförelsegruppen 5               
stjärnor. Negativa regressionskoefficienter indikerar sämre prestation än jämförelsegruppen. Standardavvikelse redovisas  inom parentes.  
 
 

Regressionskoefficienterna i Tabell 8.2 visar att lägre betyg även tenderar att ge lägre             

framtida avkastning mätt i Sharpekvot. På samma sätt som i Tabell 8.1 är jämförelsegruppen              

fem-stjärniga fonder, men nu med Sharpekvot som mått. År 2012 är det enda året då lägre                

betyg inte gav sämre avkastning, vilket i tabellen visar sig i positiva koefficienter. Sex av               

åren har signifikant negativa koefficienter för en-stjärniga fonder: 2007, 2009, 2010, 2011,            

2014 och 2015. På samma sätt har två-stjärniga fonder signifikant sämre genomsnittlig            

riskjusterad avkastning under fyra av åren: 2009, 2010, 2011 och 2016. Tre-stjärniga och             
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fyra-stjärniga fonder har signifikant sämre avkastning i tre respektive två av åren i             

tidsperioden: 2009, 2010, 2011 respektive 2009, 2011.  

 

I likhet med resultatet mätt i Jensen’s Alpha har kontrollvariablerna i Tabell 8.2 liten eller               

ingen påverkan. Variabeln ålder visar ingen signifikans i under något år och koefficienterna             

varierar runt noll. Under två av åren har variabeln fondtyp signifikanta koefficienter: 2011             

var  indexfonder  signifikant bättre än  aktiva fonder  men  2015 var  resultatet  omvänt.  

 

Sett till både Jensen’s Alpha och Sharpekvot, sticker två år ut i resultatet: 2008 och 2012, då                 

inga av variablerna som testas blir signifikanta. Dessutom är samtliga koefficienter           

oregelbundna och följer inte mönstret att lägre betyg ger lägre framtida riskjusterad            

avkastning. Under dessa år är också förklaringsgraden noll procent vilket innebär att studiens             

modell inte kan förklara variationen i den beroende variabeln. En anledning till detta kan vara               

marknadens oroliga tillstånd i samband med finanskrisen 2008 och den fortsatta skuldkrisen i             

Europa de följande åren.  

 

Å andra sidan visar resultaten att fondernas betyg signifikant kan förutspå riskjusterad            

avkastning framförallt under 2010. Samma tendenser finns i de närliggande åren 2009 och             

2011. Under dessa tre år är förklaringsgraden över 10 procent och 2010 når den 23,3 procent.                

Resultatet visar dock att det generellt är svårt att finna signifikans för att fyra-stjärniga fonder               

i genomsnitt skulle ge sämre riskjusterad avkastning än jämförelsegruppen fem-stjärniga          

fonder.  

 

De årsvisa tabellerna Tabell 8.1 och 8.2 ger en historisk bild över hur väl betyget har speglat                 

avkastningen för ett år framåt mellan 2007 och 2016. I Tabell 8.3 presenteras ett mer               

generaliserbart  resultat i en  tabell bestående av  en  regression  över  hela tidsperioden. 
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Tabell 8.3 -  Resultat av regressioner: Hela tidsperioden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** = signifikant på 5%-nivå, * = signifikant på 10%-nivå. Figuren           
visar det sammanställda resultatet från hela tidsperioden med både         
Jensen’s Alpha och Sharpekvot.. Jämförelsegruppen är      
observationerna med Morningstar-betyget fem. Justerad R-squared      
redovisar modellens förklaringsgrad. Regressionskoefficienten är i      
förhållande till jämförelsegruppen 5 stjärnor. Negativa      
regressionskoefficienter indikerar sämre prestation än     
jämförelsegruppen. Standardavvikelse redovisas  inom parentes.  

 

Resultaten i Tabell 8.3 visar att variationen mätt i både i Sharpekvot och Jensen’s Alpha inte                

kan förklaras av modellen då förklaringsgraden är nära noll procent. Kontrollvariablerna           

uppnår ingen signifikans, vilket inte heller betyg fyra gör. Dock kan det konstateras att de               

fonder som har högsta Morningstar-betyget fem i genomsnitt har presterat bättre än de             

fonderna som har Morningstar-betyg tre, två eller ett, mätt i Jensen’s Alpha. I denna              

regression fångas inte årens effekt på den riskjusterade avkastningen då åren inte finns med              

som kontrollvariabel, vilket förmodas ha en inverkan på avkastningen. Anledningen är att            

datamaterialet har för få observationer per år för att kunna inkludera år som en              

kontrollvariabel.  

 

Resultaten ger därmed en indikation på att fonderna med högsta Morningstar-betyget fem i             

genomsnitt presterar bättre än fonderna som har Morningstar-betyg tre, två eller ett. Det finns              

dock få belägg för att att de fem-stjärniga fonderna i genomsnitt ska prestera bättre än fonder                

som har Morningstar-betyget fyra mätt i Jensen’s Alpha. Dessutom är det svårt att motivera              

att betyg kan fungera som ett effektivt underlag för hur investerare ska välja fonder då               

modellen enbart kan förklara 0,3 procent av variationen i det riskjusterade avkastningsmåttet            

Jensen’s  Alpha under  hela tidsperioden. 
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Riskjusterad avkastning mätt i Jensen’s Alpha visar i Tabell 8.3 signifikans och högre             

förklaringsgrad jämfört med Sharpekvot. Anledningen kan vara att Jensen’s Alpha i viss mån             

fångar årets effekt då marknadens avkastning är en av komponenterna i modellen för dess              

beräkning. Till skillnad från Jensen’s Alpha justerar Sharpekvot avkastningen mot riskfria           

räntan samt den enskilda fondens volatilitet utan att ta hänsyn till marknadens fluktuationer.             

Eventuellt går det att anta en viss grad av samvariation mellan marknaden och fondernas              

fluktuationer. 

 

Sammantaget visar denna studie liknande resultat som den tidigare amerikanska forskningen           

kommit fram till. Det är alltså svårt att finna belägg för att historisk avkastning eller att                

Morningstar-betyg kan ses som en tydlig indikation på hur fonderna kommer prestera i             

framtiden i form av riskjusterad avkastning när en regression över hela tidsperioden görs. Det              

finns indikationer på ett positivt samband mellan lågt betyg och lägre avkastning, då flera              

negativa koefficienter är signifikanta. Dock förklarar modellen en ytterst liten del av            

riskjusterad avkastning, då förklaringsgraden (Justerad R-square) för hela perioden (Tabell          

8.3)  är  nästintill  noll procent.  

 

Denna studie visar dock att det mellan 2007 och 2016 har funnits perioder då              

Morningstar-betyg förutspått riskjusterad avkastning för ett år framåt, främst genom att peka            

ut vilka fonder som bör undvikas. Blake & Moreys (2000) resultat visar i likhet med denna                

studie att det finns belägg för att fonder med de lägsta betygen (ett, två eller tre stjärnor)                 

kommer prestera sämre de kommande tolv månaderna jämfört med fyra- och fem-stjärniga            

fonder. Både Blake & Morey (2000) och Khorana & Nelling (1998) har en större datamängd               

än denna studie, vilket kan förklara deras tydligare resultat. Dock kritiseras Khorana &             

Nelling för överlappande data och surviorship bias vilket delvis kan vara anledningen till att              

deras  studie både visar  hög signifikans  och  hög förklaringsgrad.  

 

Då denna undersökning visar indikationer på att historisk avkastning i vissa fall kan förutspå              

framtida avkastning, väcks frågan om marknadens grad av effektivitet. Även om resultatet i             

denna studie inte kan tolkas som att Morningstar-betyg, och därmed historisk avkastning,            

enskilt kan förklara framtida avkastning så utmanas Famas (1970) effektiva marknadshypotes           

i dess svagaste form. Det finns indikationer på att en investerare enbart med information om               
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historisk avkastning kan göra ett bättre fondval sett i riskjusterad avkastning genom att, med              

Morningstar-betygets  hjälp,  undvika fonder  som riskerar  att prestera sämre.  

 

9. Slutsats 

 

Syftet med studien är att undersöka om betygssättningen från Morningstar kan fungera som             

en indikator för framtida riskjusterad avkastning. Resultatet av de årsvisa regressionerna i            

Tabell 8.1 och 8.2 visar att även om det finns enstaka år mellan 2007 och 2016 då låga                  

Morningstar-betyg, mellan en och tre stjärnor, framgångsrikt visat vilka fonder som           

investerare bör undvika, är det svårt att hitta belägg för att betygssystemet generellt speglar              

framtida riskjusterad avkastning. Det finns därmed endast indikationer på ett positivt           

samband  mellan  Morningstar-betyg  och  framtida  riskjusterad  avkastning. 

 

Resultatet av hela tidsperiodens regression i Tabell 8.3 visar att det inte finns ett signifikant               

samband mellan Sharpekvot och betyg. Mätt i Jensen’s Alpha finns det dock signifikanta             

resultat som pekar på att fonder med fem stjärnor presterar bättre än fonder med tre, två och                 

en stjärnor. Dock visar regressionen att fem-stjärniga fonder inte presterar signifikant bättre            

än fonder med fyra stjärnor. Sammantaget förkastas därmed studiens hypotes att det finns ett              

positivt samband mellan Morningstar-betyg och framtida riskjusterad avkastning, eftersom         

samtliga regressioner  inte har  uppnått signifikanta resultat. 

 

Trots det är Morningstar-betyg utbrett både i marknadsföring och som jämförelseverktyg,           

vilket tillsammans med tidigare forskning (Sirri & Tufano, 1998) styrker att           

Morningstar-betyg har ett inflytande på investerare. Eventuellt bör betyget användas som ett            

verktyg för att urskilja vilka fonder som bör undvikas, snarare än vilka fonder som det bör                

investeras  i. 
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10. Förslag till vidare forskning 

 
En viktig komponent för den framtida forskningen på detta område är antalet observationer.             

Denna studie använder 648 observationer vilket visar sig vara en viss begränsning för             

utformningen av undersökningen. Om det i framtida forskning finns tillgång till fler            

observationer så kommer de individuella årens effekt på den riskjusterade avkastningen           

kunna justeras. För att uppnå fler observationer än i denna studie så kommer troligtvis              

undersökningen behöva utvidgas till fler av Morningstars olika fondkategorier. Eventuellt          

också undersöka “Total  Morningstar  Rating” vid  fler  tillfällen  än  enbart vid  årsskiften. 

 

Med fler observationer ökar möjligheterna att undersöka en större variation av tidshorisonter,            

främst på längre sikt. Denna studie har inte möjlighet att undersöka längre tidshorisonter än              

ett år, då det minskar antalet observationer ytterligare. Till exempel har endast ett fåtal              

tidigare studier undersökt sambandet mellan Morningstar-betyg och framtida riskjusterad         

avkastning  med  fem till tio  års  tidshorisont. 

 

Modellen som denna studie använder lyckas enbart förklara en ytterst liten del av variationen              

i den riskjusterade avkastningen i form av Jensen’s Alpha (0,3 procent). Således bör             

modellen kunna förbättras exempelvis genom fler kontrollvariabler. I denna studie används           

ålder som kontrollvariabel, men ett alternativ kan istället vara hur länge fondens förvaltare             

har förvaltat fonden. Enligt Khorana & Nelling (1998) kan ytterligare kontrollvariabler som            

fondförvaltarens erfarenhet påverka framtida riskjusterad avkastning, i enligt tanken att          

“vinnare kommer att fortsätta vinna”. Ytterligare kontrollvariabler som kan vara av intresse            

är  fondförmögenhet,  antal innehav  i portföljen  samt in  och  utflöden  ur  fonder. 
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