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Sammanfattning 

I denna uppsats kommer vi att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen 

mellan åren 2002 och 2016.  

Överreaktioner undersöks genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer baserat på tidigare 

månatliga avvikelseavkastningar. Vi ställer en hypotes om att förlorarportföljer kommer att prestera 

bättre än vinnarportföljer efter portföljformering. Portföljerna utvärderas under ett-, två- och 

treårsperioder för att undersöka om det förekommer reversals som en investerare skulle kunna 

utnyttja genom contrarianstrategin. Vår uppsats identifierar kortsiktiga reversals direkt efter 

portföljformering, men på lång sikt tenderar investerare att erhålla vinst genom att följa en positiv 

marknadstrenden. 

Regressionsanalyser med CAPM och Fama-French trefaktormodell genomförs för att få en bättre 

förståelse av orsakerna som ligger bakom avkastningar i vinnar- och förlorarportföljer. Vi föreslår 

att reversals inte skapar möjligheter för investerare att nå positivt statistiskt signifikant alfa på 

Stockholmsbörsen. Möjliga vinster genom contrarianstrategin drivs av faktorer som företagsstorlek 

och –värde snarare än att investerare överreagerar på marknaden. 

 

Nyckelord: Överreaktion, Fama-French trefaktormodell, contrarianstrategi, Stockholmsbörsen  



Abstract 

In this study we will examine if overreactions occurred on the Stockholm Stock Exchange during 

period 2002-2016. Winner- and loser portfolios were formed based on past monthly returns to see if 

investors overreact and by doing that cause reversal effects later on.  

Our study discovers short-term reversals, but in the long run investors benefit by following the 

overall trend on the stock market. Expanding our study to the Fama-French three-factor model we 

suggest that reversals in stock prices does not enable investors to gain statistically significant 

positive alphas on the Stockholm Stock Exchange. On the contrary, returns are driven by the factors 

of firm size and -value rather than behavioral biases of investors.  

 

 

Keywords: Overreaction, Fama-French three-factor model, Contrarian strategy, Stockholm Stock 

Exchange  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1   Bakgrund .................................................................................................................................. 1 

1.2   Problematisering ...................................................................................................................... 2 

1.3   Syfte .......................................................................................................................................... 2 

1.4   Disposition ............................................................................................................................... 2 

2. Teori ................................................................................................................................................ 3 

2.1   Effektiva marknadshypotesen ................................................................................................... 3 

2.2   Överreaktion ............................................................................................................................ 3 

2.3   Contrarianstrategi ................................................................................................................... 4 

2.4   Momentumstrategi ................................................................................................................... 4 

2.5   Capital Asset Pricing Model .................................................................................................... 5 

2.6   Småbolagseffekt ....................................................................................................................... 5 

2.7   Fama-French trefaktormodell.................................................................................................. 6 

3. Data och metod ............................................................................................................................... 7 

3.1   Insamling av data ..................................................................................................................... 7 

3.2   Bortfall ..................................................................................................................................... 7 

3.3   Metod ....................................................................................................................................... 7 

3.4   Hypotes..................................................................................................................................... 8 

4. Resultat och analys....................................................................................................................... 10 

4.1   Stöd för överreaktion? ........................................................................................................... 10 

4.2   Regressionsanalys för portföljer med 30 aktier ..................................................................... 12 

4.3   Regressionsanalys för portföljer med 15 aktier ..................................................................... 14 

5. Slutsats .......................................................................................................................................... 17 

Källförteckning................................................................................................................................. 18 

Bilagor ............................................................................................................................................... 20 



 

1 
 

1. Inledning 

1.1   Bakgrund 

En central teori inom finansiell ekonomi innebär att investerare fattar rationella beslut för att 

vinstmaximera utifrån all tillgänglig information på marknaden (Fama, 1970). Denna teori om den 

effektiva marknaden visar att det är svårt att överträffa marknaden eftersom investerare enbart 

reagerar på ny information. I verkligheten är det dock mer komplicerat då känslor kan ha en 

inverkan i beslutsfattande vilket kan leda till att investerare agerar oförutsägbart eller fattar 

irrationella beslut. Teorin om rationellt beteende har bland annat ifrågasatts av Kahneman och 

Tversky (1979), som visade att beslutsfattande under risk och osäkerhet leder till att investerare 

beter sig irrationellt och att de övervärderar ny information samtidigt som de undervärderar 

befintlig information.  

Studier har identifierat så kallade anomalier som inte kan förklaras med hjälp av klassiska 

finansiella teorier. För att förklara beteenden på aktiemarknaden skiftade fokuset till att utveckla 

modeller som innehöll psykologiska aspekter. Ett delområde inom finansiell ekonomi som 

behandlar detta är behavioral finance. Shiller (2003) beskriver behavioral finance som en 

kombination av psykologiska och ekonomiska teorier för att förklara anomalier på börsen, såsom 

kraftiga uppgångar och nedgångar. Dessa extrema kursrörelser på börsen har undersökts av De 

Bondt och Thaler (1985) som formulerade en hypotes att en aktie som tidigare överträffat index 

kommer att prestera sämre än marknaden nästkommande period och vice versa. Detta antagande 

kom att kallas för överreaktionsteorin. De Bondt och Thalers (1985) överreaktionsteori väckte 

internationellt intresse, och flera forskare runt om i världen började testa denna teori på andra 

aktiemarknader.  

De Bondt och Thalers studie grundade sig på contrarianstrategin, vilket innebär att investerare 

väljer aktier som tidigare presterat dåligt istället för att köpa aktier som historiskt sett presterat bra. 

De Bondt och Thaler kritiserades för sina forskningsmetoder från förespråkare av effektiva 

marknadshypotesen. Efter att ha väckt diskussion kring överreaktion, publicerade De Bondt och 

Thaler (1987) en artikel där de bemötte kritik och fann ytterligare belägg som stödde deras teori.  

Conrad och Kaul (1993) menade dock att den överavkastning som De Bondt och Thaler 

identifierade kan förklaras av januarieffekten. De fann att förloraraktier från föregående överträffar 

marknaden endast i januari, vilket strider mot överreaktionsteorin. Även Zarowin (1990) kritiserade 

De Bondt och Thalers teori och metod, eftersom de applicerade avkastningsmodellen Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) som inte tar hänsyn till att det finns flera faktorer utöver marknadsrisk som 

förklarar avkastningen. Zarowin menade att det främst är företagsstorlek som driver frågan om 

vinnar- och förlorarfenomenet snarare än att investerare överreagerar på börsen. Zarowin jämförde 

företag med liknande storlek och visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

tidigare vinnar- och förlorarportföljers avkastningar. Chan (1988) samt Ball och Kothari (1989) 

visade att risken varierar över tiden och inte är densamma för vinnar- och förloraraktier. Chan 

(1988) hävdade att De Bondt och Thaler inte tog hänsyn till aktiers olika betavärden och vid 

riskjustering visade Chan att överreaktionseffekten försvann. Debatten om överreaktion pågår 

fortfarande.  
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1.2   Problematisering 

Om en överreaktionseffekt förekommer på aktiemarknaden, kan contrarianstrategin användas för att 

erhålla överavkastningar. Detta skall dock inte vara möjligt om marknaden är effektiv enligt Famas 

(1970) definition. Överreaktionsstudier på 1980-talet baserades på CAPM, men nya 

avkastningsmodeller utvecklades och 1993 presenterade Fama och French en trefaktormodell för att 

bättre förklara aktieavkastningar. 

Clements, Drew, Reedman och Veeraraghavan (2009) uppdaterade De Bondt och Thalers (1985) 

studie med data för ytterligare 20 år där de använde sig av samma metoder som De Bondt och 

Thaler. Det visade sig att en överreaktionseffekt till och med har ökat under perioden 1983–2003. 

Efter att dokumenterat stöd för De Bondt och Thalers originalstudie, skiftade Clements et al. fokus 

från CAPM och istället tillämpade den nyare Fama-French trefaktormodellen, vilket inte gjorde det 

möjligt att se investerare överreagera på aktiemarknaden eller att erhålla statistiskt signifikant alfa 

genom contrarianstrategin. 

Överreaktion har tidigare inte undersökts med hjälp av Fama-French trefaktormodell i ett svenskt 

sammanhang. Svenska studier om överreaktion som Appelgren, Cramér, Havgärde och Holm 

(2004), Berg och Bergström (2015), Hansson och Lind (2006) samt Herbe och Persson (2007) har 

främst fokuserat på CAPM, vilket lett till att det enligt oss finns brister i överreaktionsforskning i 

Sverige i och med att Fama-French trefaktormodellen inte beaktas. 

Vi anser att det finns ett behov av att testa Fama-French trefaktormodellens estimeringsförmåga på 

Stockholmsbörsen och undersöka om den kan tillföra något nytt till forskning om överreaktion. I 

förhållande till tidigare studier inom området anser vi att denna studie kan bidra till bättre förståelse 

av orsakerna som ligger bakom eventuella vinster genom contrarianstrategin och bjuda en ny 

synvinkel om överreaktioner på Stockholmsbörsen. De Bondt och Thaler (1985) dokumenterade 

stöd för överreaktioner på New York Stock Exchange (NYSE) och denna studies forskningsfråga 

formuleras på följande sätt:  

• Förekommer en sådan överreaktionseffekt på den svenska aktiemarknaden? 

 

 

1.3   Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomst av överreaktionseffekter på Stockholmsbörsen 

mellan åren 2002 och 2016. 

 

1.4   Disposition 

Resterande del av uppsatsen är upplagd enligt följande: i avsnitt två introduceras den teoretiska 

referensramen. Avsnitt tre beskriver data och metod. I avsnitt fyra presenteras och analyseras 

resultatet. Avslutningsvis i avsnitt fem presenteras slutsats samt ges förslag till vidare studier.  
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2. Teori 

2.1   Effektiva marknadshypotesen 

Sewell (2011) skriver att diskussionen om marknadernas effektivitet har pågått sedan 1500-talet, 

men det var först 1965 då själva begreppet effektiva marknader utnyttjades av Fama. I effektiva 

marknadshypotesen från 1970 hävdar Fama att ny information sprids snabbt till samtliga aktörer på 

marknaden och att aktier alltid kommer vara korrekt prissatta. Endast ny information kan leda till att 

aktiekurser förändras och en möjlighet till överavkastning kan enbart inträffa om en investering 

med högre risk sker. 

Fama (1970) delar in marknaden i tre olika nivåer av effektivitet. Indelning görs efter mängden 

tillgänglig information som återspeglas i aktiepriset. Under svag marknadseffektivitet återspeglar 

nuvarande aktiekurs tidigare aktiekurser och handelsvolymer. Eftersom all historisk data redan 

påverkar aktiekurserna, går det inte för en investerare att identifiera aktier som är under- och 

övervärderade med hjälp av investeringstekniker och -analyser som baserar sig på historiska data. 

När en marknad anses vara medelstark, reflekterar aktiekurserna all historisk information samt ny 

offentlig information. Detta leder till att en investerare enbart kan erhålla och realisera en positiv 

avvikelseavkastning med hjälp av privat information. Stark marknadseffektivitet innebär att privata, 

offentliga och historiska data redan har återspeglats i aktiekursen. Detta skulle göra det omöjligt för 

investerare att systematiskt överträffa index eftersom insiderinformation är redan inräknad i 

aktiekursen.  

 

2.2   Överreaktion 

De Bondt och Thaler (1985) skriver att Keynes var en av de första som observerat någon slags 

överreaktion på marknader. Keynes (1936) noterade att temporära och slumpmässiga händelser som 

dagliga variationer i aktiepriser hade en absurd påverkan på marknaden. Några år senare fann 

Williams (1938) att aktiepriser har baserat sig för mycket på kortsiktig intjäningsförmåga istället för 

långsiktiga aktieutdelningar. 

Tidigare forskning kring investeringsbeteende fann stöd för överreaktion redan på 1930-talet (De 

Bondt och Thaler, 1985). Inspirerade av Kahneman och Tverskys (1979) tidigare studie om 

människors beslutsfattande under osäkerhet och risk, började ekonomerna De Bondt och Thaler, 

intresserade av psykologi och marknadsbeteende undersöka om ett beteendevetenskapligt 

perspektiv kan förklara ifall överreaktion på aktiemarknaden existerar. De Bondt och Thaler (1985) 

formulerade en hypotes att en extrem rörelse i aktiepris följs av en korrigerande rörelse i motsatt 

riktning. Detta skulle betyda att de aktier som presterat dåligt under en period borde prestera bättre 

än marknaden under den nästkommande perioden, och vice versa. En annan hypotes som författarna 

föreslog var att desto extremare den initiala prisrörelsen är, ju större blir den korrigerande rörelsen i 

motsatt riktning.  

För att testa dessa hypoteser undersökte författarna börsnoterade aktier på New York Stock 

Exchange (NYSE) under tidsperioden 1926–1982. Tidsperioden delades upp till icke-överlappande 

formeringsperioder, en period bestående av antingen 12, 24, 36 eller 60 månader, där vinnar- och 

förlorarportföljer skapades. Varje formeringsperiod efterföljdes sedan av en lika lång 
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utvärderingsperiod med avsikt att kontrollera om tidigare vinnarna (förlorarna) blivit förlorarna 

(vinnarna) under den nästkommande utvärderingsperioden. Klassificering till vinnar- samt 

förlorarportföljer gjordes genom att jämföra samtliga aktier med marknadsindex och sedan välja de 

aktier med mest extrema avvikelser från index. För att en aktie överhuvudtaget skulle kunna 

kvalificeras för undersökningen krävdes det tillgång till månatliga aktiepriser under minst 85 

sammanhängande månader. 

De Bondt och Thaler (1985) fann att portföljen som innehöll tidigare förloraraktier visade en positiv 

avvikelseavkastning under utvärderingsperioden, medan portföljen uppbyggd av vinnaraktier visade 

en negativ avvikelseavkastning under testperioden 1926–1982. Tidigare vinnarportföljer presterade 

i genomsnitt 5 % sämre än marknaden 36 månader efter portföljbildning. Förlorarportföljer visade 

en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning som uppgick till 24,6% under en treårig 

utvärderingsperiod. Författarna föreslog att resultatet av deras studie visade att irrationellt beteende 

förekommer på aktiemarknaderna då investerare tenderar att övervärdera ny information och 

undervärdera redan befintlig information. Detta leder till överdriven optimism om goda nyheter och 

extrem pessimism över dåliga nyheter, som i sin tur får aktiekurserna att avvika från sina 

fundamentala värden. Detta överreagerande skulle enligt De Bondt och Thaler ge upphov till vinst 

genom contrarianstrategin och även förkasta hypotesen om effektiva marknader i dess svagaste 

form. 

 

2.3   Contrarianstrategi 

Contrarianstrategi innebär att en investerare går emot trenden och väljer att investera i de aktier som 

presterat dåligt (förloraraktier) samtidigt som man säljer aktier som generellt presterat bra 

(vinnaraktier) under en viss period . Strategin kan tillämpas enskilda aktier, en branch eller till och 

med hela marknader. En investerare som använder sig utav contrarianstrategin kommer träda in på 

marknaden när andra anar negativitet och ser det som en möjlighet när aktien ligger under dess 

fundamentala värde.   

Enligt Chan (1988) bygger denna investeringsstrategi på en premiss om att investerare överreagerar 

på ny information, vilket gör att historiska vinnaraktier på kort sikt blir övervärderade och 

förloraraktier undervärderade. En positiv trend i aktiekurs som vänder till negativ kallas reversal, 

vilket även kan ske omvänt. En investerare som identifierar dessa felprissättningar kommer att 

gynnas när aktiekurser återgår till sina fundamentala värden. 

 

2.4   Momentumstrategi 

Momentumstrategin baseras på att investerare köper aktier som har presterat bäst under en viss 

tidsperiod, samtidigt som man säljer de aktier som har presterat dåligt på marknaden. Strategin 

bygger på förväntan om att en positiv marknadstrend kommer att bevaras under en längre tid.  Det 

ger investeraren en möjlighet att studera historisk prisinformation för att erhålla en 

investeringsmöjlighet som ger upphov till avvikelseavkastning i framtiden.  
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Jegadeesh och Titman (1993) menar att en följdeffekt av detta blir att investerare kommer under- 

och överreagera på information. Reaktionerna kommer leda till att de aktier som har en positiv 

avkastning kommer att uppvisa en fortsatt positiv trend och de aktier som har en negativ avkastning 

kommer fortsätta att prestera dåligt. Studien visade att vinnaraktier tenderar att överträffa 

förloraraktier i samtliga månader förutom i januari, då mindre företag presterade bättre. Jegadeesh 

och Titman (1993) menar att det enbart är en av tolv kalendermånader och det är möjligt att en 

månad kan momentumvinst vara negativ.   

Skillnaden mellan dessa två investeringsstrategier är att momentum bygger på att en positiv 

marknadstrend förväntas ske och fortsätta medan contrarian sker i motsatt riktning om en förväntan 

att marknaden tenderar underprestera.  

2.5   Capital Asset Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en avkastningsmodell som utvecklades av Sharpe (1964), 

Lintner (1965) och Mossin (1966) för att beräkna den förväntade avkastningen för en aktie eller en 

portfölj. Syftet är att hitta en effektiv portfölj i förhållande till riskbenägenhet gällande avkastning 

och risk. Bodie, Kane och Marcus (2017) menar att CAPM utgår från ett antal villkor. Det första är 

att marknaden är friktionsfri, vilket betyder att det finns inga skatter och transaktionskostnader, all 

information är tillgänglig för allmänheten utan kostnad. Det andra är att investerare är rationella och 

har samma inställning till risk samt att de har samma investeringshorisont och förväntningar på 

placeringar. 

Investerare kompenseras för mängden av risk och enligt CAPM delas aktieportföljens risk in i två 

delar. Den osystematiska risken som ofta kallas för den företagsspecifika risken är diversifierbar, 

vilket gör att kompensation enbart erhålls för den systematiska risken eller marknadsrisken. 

Avkastningen förklaras endast med en förklarande variabel vilket är marknadsriskpremien. 

Enligt CAPM beräknas den förväntade avkastningen från ekvation: 

 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝑀𝐾𝑇] + 𝜀𝑡 ,     (1) 

 

där följande gäller: 

𝐸(𝑅𝑖)  = den förväntade avkastningen på tillgång i 

𝑅𝑓  = riskfria ränta 

𝛽𝑖  = den systematiska risken, mäter samvariationen mellan marknaden och 

tillgång i 

𝑀𝐾𝑇  = marknadsriskpremien 
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2.6   Småbolagseffekt 

Småbolagseffekt är en anomali som gjordes känd bland annat av Banz (1981). I sin studie gällande 

New York Stock Exchange (NYSE) delade Banz aktier i fem portföljer enligt aktiernas 

marknadsvärde och hittade ett negativt samband mellan företagsstorlek och akties genomsnittlig 

överavkastning i förhållande till avkastning med hjälp av CAPM. Studien visade att 

överavkastningen var i genomsnitt störst de bland bolag med mindre marknadsvärde, men kunde 

inte förklara om de suveräna avkastningarna bland småbolag verkligen berodde på företagsstorlek 

per se, eller om det fanns ytterligare faktorer korrelerade med storlek. Allmänt accepterade 

förklaringar till att småbolag överavkastar stora bolag är att de har större utvecklingspotential 

jämfört med större bolag samt att de tenderar existera på mer volatila marknader. Även Fama och 

French (1992) forskade fenomenet och kom fram till att CAPM inte kunde förklara 

överavkastningar i stor del av portföljerna, vilket gav upphov till vidare forskning och behov av att 

utveckla nya avkastningsmodeller. 

 

2.7   Fama-French trefaktormodell 

Fama och French (1993) utvecklade en ny avkastningsmodell från den ursprungliga Capital Asset 

Pricing Model och introducerade ytterligare två faktorer bestående av storlekspremien och 

värdepremien. Detta eftersom de var kritiska mot att CAPM förklarar den genomsnittliga 

avkastningen med endast en förklarande variabel i form av marknadsriskpremien.  

Small Minus Big (SMB) är storlekspremien som mäter skillnaden i avkastningar mellan små- och 

stora bolag. För att avgöra storleken på ett bolag kommer de rangordnas enligt börsvärde, de bolag 

under medianen klassas som små (S) och de över medianen tillhör kategorin stora (B). Därefter 

rangordnas bolagen baserat på kvoten mellan bokfört värde och börsvärde så att 30% av bolagen 

tillhör klass låg (L), 40% medel (M) och 30% hög. SMB beräknas som skillnaden mellan den 

genomsnittliga avkastningen för tre småbolagsportföljer (S/L, S/M och S/H) och den genomsnittliga 

avkastningen för tre storbolagsportföljer (B/L, B/M och B/H). 

High Minus Low (HML), som kallas för värdepremien, definieras som skillnaden i avkastningar 

mellan företag med högt book-to-market ratio (B/M) och företag med lågt book-to-market ratio 

(B/M). HML är uppbyggd på samma sätt som SMB och beräknas som skillnaden mellan den 

genomsnittliga avkastningen mellan de två högsta storleksportföljerna (S/H och B/H) och de två 

lägsta storleksportföljerna (S/L och B/L). Fama och Frenchs (1992) studie har visat att värdebolag 

med högt book-to-market ratio tenderar att under en längre tidsperiod överträffa tillväxtbolag med 

lågt book-to-market ratio.  

Fama och French (1993) visar att denna trefaktormodell förklarar variation i avkastning bättre än 

CAPM. Den förväntade avkastningen beräknas enligt följande: 

 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖[𝑀𝐾𝑇] + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿 + 𝜀𝑡 ,   (2) 
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där följande gäller: 

𝐸(𝑅𝑖)  = den förväntade avkastningen på tillgång i 

𝑅𝑓  = riskfria räntan 

𝛽𝑖, 𝑠𝑖, ℎ𝑖   = koefficienter för de tre oberoende variablerna 𝑀𝐾𝑇, 𝑆𝑀𝐵 och 𝐻𝑀𝐿 

𝑀𝐾𝑇    = marknadsriskpremien  
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3. Data och metod 

3.1   Insamling av data 

Den data som kommer användas till undersökningen hämtas från Thomson Reuters Eikon med 

månatliga aktiekurser på Stockholmsbörsen mellan åren 2002 och 2016 samt från Swedish House of 

Finance med faktorer som riskfria ränta, SML och HML för att kunna tillämpa Fama-French 

trefaktormodell. 

 

3.2   Bortfall 

Eftersom Swedish House of Finance endast har sammanställt variabler för trefaktormodell fram till 

december 2016 och det inte finns fullständiga historiska listor på Thomson Reuters Eikon längre 

tillbaka i tiden än 2002, är studien begränsad till tidsperiod 2002–2016. Aktiedata finns för 554 

aktier mellan dessa år. 

Vid hanteringen av extremvärden kommer de att medtas på grund av att dessa kommer förekomma i 

både positiv samt negativ riktning och för att inte göra någon förvrängning av data kommer dessa 

värden tas med i undersökningen.  

På Stockholmsbörsen förekommer i flera fall företag som är listade med olika slags aktier, till 

exempel A- och B-aktier. Vi kommer i uppsatsen huvudsakligen att ignorera A-aktier för att vara 

konsekventa och fokusera på B- och C-aktier eftersom de omsätts i större handelsvolym (Nasdaq 

OMX Nordic, 2019).  

Aktiedata har även jämförts med Skatteverkets (2019) listor om aktiehistorik för att bland annat 

bolag som bytt namn hanteras på ett korrekt sätt. Efter bortfall återstår det 544 aktier listade på 

Stockholmsbörsen varav 499 av dem kvalificeras för portföljformering. Fullständig beskrivning av 

bortfall presenteras i bilaga 1.  

 

3.3   Metod 

Här beskrivs en grundläggande metod som används för att undersöka överreaktionseffekt. Följande 

beskrivning gäller för testperioder där formeringsperiod är 12 månader och utvärderingsperiod 24 

månader, men liknande procedur tillämpas även för andra tidsperioder. En kort illustration av 

tillvägagångssättet presenteras i bilaga 2. 

Först skapas ett likaviktat index för att kunna estimera den genomsnittliga kursutvecklingen på 

Stockholmsbörsen. Marknadsavkastningen beräknas för varje månad mellan januari 2002 och 

december 2016 genom att summera samtliga aktiers avkastningar och sedan dividera summan med 

antal aktier.  

Under 36 sammanhängande månader, med januari 2002 som utgångspunkt, beräknas 

avvikelseavkastningar för varje aktie som varit listad på Stockholmsbörsen minst 12 månader före 

testperioden. Denna kvalificering görs för att kunna undersöka redan etablerade bolag. För varje 

aktie i är avvikelseavkastning (AR) skillnaden mellan akties avkastning och likaviktat index vid 
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tidpunkt t och beräknas enligt formel 3. Proceduren kommer att upprepas 13 gånger varje januari 

2002-2014. 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑚,𝑡      (3) 

 

För varje aktie i med december 2002 som utgångspunkt, beräknas kumulativa 

avvikelseavkastningar (CAR) för de tidigare 12 månader enligt formel 4. Detta upprepas 13 gånger, 

varje december 2002-2014. 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡
𝑛
𝑡=1 .      (4) 

 

Aktier rangordnas enligt CAR och de 30 (15) bästa aktierna kommer att utforma en vinnarportfölj 

och 30 (15) sämsta en förlorarportfölj. Inkludering av ytterligare 15 aktier genomförs för att få en 

mer omfattande bild och kontrollera om portföljerna med olika storlek skiljer sig åt. Portföljerna 

följs upp under 24 månader och CAR för likaviktade vinnar- och förlorarportföljer beräknas. Till 

sist beräknas genomsnittet av alla kumulativa avvikelseavkastningar för vinnarportföljer enligt 

formel 5. Likadan beräkning kommer att appliceras för förlorarportföljer. 

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑉,𝑡 =

1

𝑁
∗ ∑𝐶𝐴𝑅𝑉,𝑡.     (5) 

 

En regressionsanalys genomförs för att testa om värde- och storleksvariablerna är relevanta faktorer 

att förklara vinnar- och förlorarportföljernas avkastning. Resultaten med Fama-French 

trefaktorsmodell jämförs med resultaten med enfaktormodellen CAPM. Vid formeringsperioder på 

ett, två och tre år beräknas genomsnittet för fyra, sex respektive tretton observerade MKT, SMB och 

HML varje månad under utvärderingsperioden, som sedan används som oberoende variabler i 

regressionerna. Den månatliga överavkastningen (𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) från de två portföljerna används som 

den beroende variabeln i regressionerna. 

 

3.4   Hypotes 

De Bondt och Thalers (1985) överreaktionsteori hävdar att 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑉,𝑡 < 0 och 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐹,𝑡 > 0 när 𝑡 > 0, 

som leder till en hypotes: 

 

𝐻1: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐹,𝑡 − 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑉,𝑡 > 0.     (6) 
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Detta betyder att om den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för förlorarportföljen 

överstiger den för vinnarportföljen, och att skillnaden är statistiskt signifikant, finns det stöd för en 

överreaktion. För att kunna säkerställa om skillnaden är statistiskt signifikant används följande t-

test: 

 

[
 
 
 
 

𝑇𝑡 =
(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐹,𝑡 − 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑉,𝑡)

√
𝑠𝐹,𝑡
2

𝑛𝐹,𝑡
+

𝑠𝑉,𝑡
2

𝑛𝑉,𝑡 ]
 
 
 
 

.     (7) 
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4. Resultat och analys 

4.1   Stöd för överreaktion? 

Tabell 1 visar differensen i CAR 2, 4, 8, 12, 18, 24 och 36 månader efter portföljformeringen. 

Överreaktionshypotesen prövas genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer med antingen 30 eller 

15 aktier under tretton ettårsperioder, sex tvåårsperioder och fyra treårsperioder. För att se om det 

finns statistik signifikanta skillnader i CAR kommer t-tester på en- och femprocentsnivå att 

genomföras. 

Tabell 1 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för vinnar- och förlorarportföljer i slutet av formeringsperioden och differens i 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐹,𝑡 − 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑉,𝑡) 2, 4, 8, 12, 

18, 24 och 36 månader efter portföljformeringen. t-värdet redovisas inom parentes. *, ** indikerar signifikansnivån på 5 

% och 1 %. 

 

Portföljernas 

formerings- 

perioder 

 

 

 

 

Antal 

aktier 

 

𝑪𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅  i slutet av 

formeringsperioden 

 

 

Differens i 𝑪𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅  (t-statistik) 

Vinnar- 

portfölj 

Förlorar- 

portfölj 

 
Månader efter portföljformeringen 

 2 4 8 12 18 24 36 

4 

treårsperioder 
30 1,130 -1,212 

 

0,057 ⃰ 

(13,92) 

0,033 ⃰  ⃰ 

(9,92) 

0,026 ⃰  ⃰ 

(3,63) 

-0,071 

(0,93) 

-0,201 

(-2,68) 

-0,315 

(-5,09) 

-0,325 

(-9,21) 

4 

treårsperioder 
15 1,407 -1,601 

 

0,072 ⃰  ⃰ 

(35,91) 

0,081 ⃰  ⃰ 

(19,63) 

0,081 ⃰  ⃰ 

(6,74) 

-0,027 ⃰  ⃰ 

(3,32) 

-0,160 

(0,16) 

-0,266 

(-2,22) 

-0,345 

(-5,73) 

6 

tvåårsperioder 
30 0,980 -1,010 

 

0,027 ⃰ 

(5,98) 

0,067 ⃰  ⃰ 

(4,01) 

0,023 ⃰  ⃰ 

(4,05) 

-0,033 ⃰  ⃰ 

(2,85) 

-0,105 

(-0,22) 

-0,073 

(-1,58) 
NA 

6 

tvåårsperioder 
15 1,255 -1,314 

 

0,059 ⃰ 

(14,22) 

0,122 ⃰  ⃰ 

(5,67) 

0,069 ⃰  ⃰ 

(5,93) 

-0,015 ⃰  ⃰ 

(4,56) 

-0,125 ⃰ 

(1,92) 

-0,083 

(0,10) 
NA 

13 

ettårsperioder 
30 0,713 -0,716 

 

0,020 

(3,82) 

0,045 ⃰  ⃰ 

(6,38) 

0,028 ⃰  ⃰ 

(5,12) 

-0,048 ⃰  

(2,06) 

-0,042 

(1,51) 

-0,072 

(1,71) 
NA 

13 

ettårsperioder 
15 0,938 -0,914 

 

0,010 

(1,04) 

0,007 

(1,87) 

-0,027 

(-0,13) 

-0,126 

(-2,20) 

-0,095 

(-4,09) 

-0,129 

(-5,23) 
NA 

 NA, not applicable 

Genom att bilda portföljer under ettårsperioder finner vi att förlorarportföljer med 15 aktier 

presterade bättre än vinnarportföljer de fyra första månaderna. Efter detta fortsatte de tidigare 

vinnarportföljerna prestera bättre än tidigare förlorarportföljerna och 24 månader efter formering 

var differensen i genomsnitt -12,9 %. Differensen mellan vinnarna och förlorarna var inte statistiskt 

signifikant på en- eller femprocentsnivå under utvärderingsperioden på 24 månader. Genom att öka 

antalet aktier till 30 fanns statistiskt signifikanta skillnader på enprocentsnivå i CAR mellan månad 

tre och elva, samt på femprocentsnivå mellan månad 12 och 17. Efter detta hade en investerare inte 



 
 

12 

kunnat utnyttja contrarianstrategin och erhålla vinst genom att köpa tidigare förloraraktier och sälja 

vinnaraktier. 

När portföljformering sker i tvåårsperioder kommer differensen i CAR att vara positiv de tio första 

månaderna och var som störst vid månad fem då förlorarportföljerna visade en genomsnittlig positiv 

avvikelseavkastning på 10,53% och vinnarportföljerna 3,35 % lägre avkastning än likaviktat index. 

Differensen var statistisk signifikant på enprocentsnivå mellan månad fyra och sjutton, samt på 

femprocentsnivå månaderna två, tre och arton. Detta gällde när antalet aktier i portföljerna var 15. 

Ifall portföljerna istället formerades med 30 aktier blev differensen statistiskt signifikant på 

enprocentsnivå mellan månad tre och tretton och på femprocentsnivå månaderna två, fjorton och 

femton. 

Om portföljerna med 15 aktier formerades i treårsperioder, blev differensen statistiskt signifikant på 

enprocentsnivå mellan månad två och fjorton. Detta innebär att man med 99 procents säkerhet kan 

konstatera att förlorarportföljer kommer i genomsnitt erhålla större avvikelseavkastning än 

vinnarportföljer. Förlorarportföljerna hade en högre avvikelseavkastning de första tio månaderna 

med undantag månad fem och sex då vinnarportföljerna överavkastade förlorarportföljerna. Efter 

detta presterade tidigare vinnarportföljen bättre än förlorarportföljen resten av tidsperioden. Figur 1 

illustrerar genomsnittlig CAR för fyra vinnar- och förlorarportföljer med 30 aktier. Genomsnittlig 

differens mellan förlorar- och vinnarportföljerna i vår studie uppgick till -32,5% tre år efter 

portföljformering. I De Bondt och Thalers (1985) studie visade det sig att tidigare förlorarporföljer 

överavkastade vinnarportföljer i genomsnitt 24,6% tre år efter portföljformering. Vårt resultat för 

treårsperioder tyder inte på att en investerare skulle ha kunnat utnyttja reversals genom 

contrarianstrategin under en treårig investeringshorisont på Stockholmsbörsen. 

Figur 1 

Genomsnittlig CAR för fyra vinnar- och förlorarportföljer med 30 aktier. Portföljformering- och utvärdering under 36 

månader.  
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Figur 2 sammanfattar och illustrerar det som redan diskuterats ovan om resultat i tabell 1. Även 

denna figur visar hur en kortsiktig contrarian mönster kan identifieras direkt efter portföljformering, 

men på lång sikt har tidigare vinnaraktier fortsatt vara vinnarna och förloraraktier förlorarna. 

Möjligheter för contrarianvinster har i genomsnitt sjunkit relativt stadigt ju längre tid har gått sedan 

portföljformering. 

Figur 2 

Genomsnittet av 13 ettårsperioder, sex stycken tvåårsperioder och fyra treårsperioder mellan januari 2002 och december 

2016. Figuren visar differensen i CAR mellan vinnar- och förlorarportföljer (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐹,𝑡 − 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑉,𝑡) med 30 aktier. 

 
Som framgår i tabell 1 samt figurerna 1 och 2, kunde contrarianstrategin ha tillämpats på kort sikt i 

samtliga tidsperioder för att erhålla positiv avvikelseavkastning, som i de flesta fall var även 

statistiskt signifikant. Om en investerare i stället hade tillämpat momentumstrategin och följt 

historiska trenden genom att köpa tidigare vinnaraktier, hade en långsiktig positiv 

avvikelseavkastning erhållits oberoende av val av formerings- och utväderingsperiod från ett till tre 

år. Vårt resultat är inte i linje med De Bondt och Thalers (1985) studie om överreaktioner på 

aktiemarknaden, där författarna fann möjligheter för långsiktiga överavkastningar genom contrarian 

investering. Studier som tidigare undersökt överreaktionseffekt på den svenska aktiemarknaden har 

visat skilda resultat och haft olika tillvägagångssätt, men bland annat Berg och Bergman (2015) 

kom fram till att det inte skett överreaktioner på Stockholmsbörsen. 

 

4.2   Regressionsanalys för portföljer med 30 aktier 

Regressionsanalys för CAPM och Fama-French trefaktormodell genomförs för vinnar- och 

förlorarportföljer. Den månatliga överavkastningen (𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) i vinnar- och förlorarportföljerna 

används som den beroende variabeln i regressionen och förklaras antingen med en oberoende 

variabel, marknadsriskpremien, eller med tre oberoende variablerna marknadsriskpremien, 

storlekspremien och värdepremien. 
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Tabell 2 

Fama-French trefaktormodell och CAPM regressioner för likaviktade portföljer med 30 aktier mellan januari 2002 och 

december 2016, t-värdet redovisas inom parentes. *, ** indikerar signifikansnivån på 5% och 1%.  

Form. 

period 

Utv. 

period 

Vinnarportföljer 

Fama-French trefaktormodell 
 

CAPM 

α βMKT sSMB hHML 
Justerat 

R2 

 
α βMKT 

Justerat 

R2 

3 3 
< -0,001 

(-0,23) 

1,198 ⃰  ⃰ 

(13,68) 

-0,029 

(-0,44) 

-0,036 

(-0,27) 
0,849 

 
< 0,001 

(-0,21) 

1,192 ⃰  ⃰ 

(14,48) 
0,856 

2 2 
-0,002 

(-0,77) 

1,100 ⃰  ⃰ 

(10,41) 

-0,041 

(-0,59) 

-0,143 

(-0,87) 
0,833 

 
-0,002 

(-0,74) 

1,068 ⃰  ⃰ 

(11,05) 
0,840 

1 2 
< -0,001 

(-0,14) 

1,015 ⃰  ⃰ 

(9,18) 

0,032 

(0,60) 

-0,064 

(-0,42) 
0,824 

 
< -0,001 

(-0,26) 

1,011 ⃰  ⃰   

(10,84) 
0,835 

           

Form. 

period 

Utv. 

period 

Förlorarportföljer 

Fama-French trefaktormodell 
 

CAPM 

α βMKT sSMB hHML 
Justerat 

R2 

 
α βMKT 

Justerat 

R2 

3 3 
-0,009 ⃰ 

(-2,60) 

1,031 ⃰  ⃰ 

(8,44) 

0,229 ⃰ 

(2,52) 

0,096 

(0,53) 
0,702 

 

-0,009  ⃰

(-2,62) 

1,045 ⃰  ⃰ 

(8,31) 
0,660 

2 2 
-0,006 

(-1,74) 

1,336 ⃰  ⃰ 

(-1,74) 

0,193 ⃰ 

(2,15) 

0,072 

(0,33) 
0,826 

 
-0,006 

(-1,82) 

1,350 ⃰  ⃰ 

(9,79) 
0,805 

1 2 
-0,006 ⃰  

(-2,27) 

1,253 ⃰  ⃰  

(8,07) 

0,346 ⃰  ⃰ 

(4,60) 

0,049 

(0,23) 
0,849 

 
-0,008  ⃰

(-2,30) 

1,427 ⃰  ⃰ 

(7,70) 
0,717 

Form. = Formeringsperiod, Utv. = Utvärderingsperiod 

Vi utläser från tabell 2 att determinationskoefficienten R2 i CAPM varierar mer i förlorarportföljer 

än i vinnarportföljer. Förklaringsgraden (R2) för vinnarportföljer är som lägst 83,5% och uppgår 

som högst till 85,6%, medan för förlorarportföljer varierar den mellan 66,6% och 80,5%. Detta 

innebär att minst 66,6% av variansen i månatliga överavkastningar kan förklaras genom 

marknadsriskpremien. Som framgår i tabell 2, redovisar Fama-French trefaktormodell 

förklaringsgrad som uppgår som högst till 84,9% för både vinnar- och förlorarportföljer, men är 

som lägst 70,2% för förlorarportföljen och 82,4% för vinnarportföljer. Tabellen redovisar att Fama-

French trefaktormodell i genomsnitt förklarar avkastningar för förlorarportföljer bättre än vad 

CAPM gör och minst 70,2% av variansen i månatliga överavkastningar kan förklaras genom 

oberoende variablerna marknadsriskpremien, storlekspremien och värdepremien. Avkastningar i 

vinnarportföljer förklaras bättre med CAPM än med Fama-French trefaktormodell. 
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För CAPM i tabell 2 är den enda förklarande variabeln marknadsriskpremien statistisk signifikant 

på enprocentsnivå, både för vinnar- och förlorarportföljer. Förlorarportföljer är i genomsnitt mer 

volatila än vinnarportföljer, vilket innebär att tidigare förloraraktier är förknippade med högre risk. 

För Fama-French trefaktormodell i tabell 2 är den skattade koefficienten för marknadsriskpremien 

statistisk signifikant på enprocentsnivå för både vinnar- och förlorarportföljer. I genomsnitt är 

samtliga skattade koefficienter för SMB i förlorarportföljer positiva, vilket indikerar att portföljer 

som innehåller tidigare förloraraktier har en tendens att vara byggda med småbolag. De skattade 

koefficienterna för SMB är statiskt signifikanta på femprocentsnivå vid formering under två- och 

treårsperioder och på enprocentsnivå när portföljformering sker under ett år. Även de skattade 

koefficienterna för HML är positiva men inte statistisk signifikanta på varken en- eller 

femprocentsnivå. För vinnarportföljer visar de skattade koefficienterna för SMB och HML i 

genomsnitt negativa resultat med undantag vid formeringsperioden på 12 månader. Vi finner inga 

statistiskt signifikanta regressionskoefficienter, men negativa värden för både SMB och HML 

indikerar att de aktier som historiskt sätt presterat bäst tenderar att vara stora tillväxtbolag. 

Varken de skattade koefficienterna för SMB eller HML är statistisk signifikanta för vinnarportföljer 

och inkludering av dessa två oberoende variabler minskar avkastningsmodellens förklaringsgrad 

jämfört med enfaktormodellen CAPM. Detta indikerar att företagsstorlek och –värde är 

oanvändbara faktorer för att förklara variation i avkastningar för vinnarportföljer. Avkastningar i 

förlorarportföljer förklaras bättre av Fama-French trefaktormodell än av CAPM, vilket tyder på att 

det finns ytterligare faktorer utöver marknadsriskpremien som förklarar variationen i avkastningar 

för förlorarportföljer, speciellt den skattade koefficienten SMB som är positiv och statistisk 

signifikant.  

Tabell 2 redovisar alfavärden som inte är statistisk signifikanta för vinnarportföljer, vilket tyder på 

att vinnarportföljerna varken över- eller underavkastar jämfört med andra portföljer med liknande 

risk 36 månader efter portföljformering. I förlorarportföljerna redovisar fyra av sex regressioner 

statistisk signifikanta negativa alfavärden på femprocentsnivån. Detta indikerar att 

förlorarportföljerna i genomsnitt underavkastar index med marginell månatlig avvikelseavkastning 

under en procent. Regressionsanalysen med 30 aktier är i linje med Fama och French (1992) och 

Clements et al. (2009) studier som visat att tidigare förloraraktier tenderar att vara småbolag, som 

ofta genererar högre avkastning än stora bolag. 

 

4.3   Regressionsanalys för portföljer med 15 aktier 

Genom att minska antalet aktier i portföljerna till 15 redovisar tabell 3 att förklaringsgraden är i 

genomsnitt lägre jämfört med portföljer som innehåller 30 aktier. För förlorarportföljer redovisas 

förklaringsvärden som i CAPM uppgår som högst till 49,8% och som lägst 34,6%. För 

vinnarportföljer varierar värdena mellan 59,0% och 65,9%. Fama-French trefaktormodell förklarar 

avkastningar för förlorarportföljer bättre än vad CAPM gör och 44,5% till 72,9% av variationen i 

avkastningar förklaras av de tre oberoende variablerna. Dessa låga förklaringsvärden kan orsakas av 

att likaviktade portföljer som innehåller 15 aktier är mer känsliga för enskilda aktiers extrema 

kursrörelser jämfört med portföljer som innehåller 30 aktier.  

 



 
 

16 

Tabell 3 

Fama-French trefaktormodell och CAPM regressioner för likaviktade portföljer med 15 aktier mellan januari 2002 och 

december 2016, t-värdet redovisas inom parentes. *, ** indikerar signifikansnivån på 5% och 1%. 

Form. 

period 

Utv. 

period 

Vinnarportföljer 

Fama-French trefaktormodell 
 

CAPM 

α βMKT sSMB hHML 
Justerat 

R2 

 
α βMKT 

Justerat 

R2 

3 3 
< -0,001 

(-0,04) 

0,969 ⃰  ⃰ 

(7,03) 

0,024 

(0,24) 

-0,183 

(-0,89) 
0,576 

 
< -0,001 

(-0,08) 

0,937 ⃰  ⃰ 

(7,17) 
0,590 

2 2 
-0,003 

(-0,74) 

0,930 ⃰  ⃰ 

(6,39)  

0,043 

(0,46) 

-0,170 

(-0,75) 
0,639 

 
-0,003 

(-0,80) 

0,891 ⃰  ⃰ 

(6,74) 
0,659 

1 2 
< -0,001 

(-0,23) 

1,004 ⃰  ⃰ 

(5,65) 

0,090 

(1,04) 

-0,162 

(-0,67) 
0,637 

 
-0,001 

(-0,43) 

0,997 ⃰  ⃰ 

(6,48) 
0,641 

           

Form. 

period 

Utv. 

period 

Förlorarportföljer 

Fama-French trefaktormodell 
 

CAPM 

α βMKT sSMB hHML 
Justerat 

R2 

 
α βMKT 

Justerat 

R2 

3 3 
-0,012 ⃰ 

(-2,15) 

0,934 ⃰  ⃰ 

(4,64) 

0,425 ⃰  ⃰ 

(2,84) 

0,020 

(0,07) 
0,445 

 
-0,013  ⃰

(-2,20) 

0,931 ⃰  ⃰ 

(4,42) 
0,346 

2 2 
-0,011 

(-2,02) 

1,580 ⃰  ⃰ 

(6,41) 

0,251 

(1,58) 

-0,021 

(-0,05) 
0,668 

 
-0,012  ⃰

(-2,13) 

1,573 ⃰  ⃰ 

(6,76) 
0,660 

1 2 
-0,008 

(-1,75) 

1,195 ⃰  ⃰ 

(4,72) 

0,557 ⃰  ⃰ 

(4,54) 

0,043 

(0,12) 
0,729 

 
-0,011 

(-1,91) 

1,465 ⃰  ⃰ 

(4,88) 
0,498 

Form. = Formeringsperiod, Utv. = Utvärderingsperiod 

Vi utläser i tabell 3 att den skattade koefficienten för marknadsriskpremien är i genomsnitt statistisk 

signifikant på enprocentsnivå för både vinnar- och förlorarportföljer i samtliga regressioner. De 

skattade koefficienterna för SMB i förlorarportföljer är i genomsnitt positivt statistisk signifikanta 

på enprocentsnivån vid formeringsperioderna ett och tre. I vinnarportföljer finner vi i genomsnitt 

positiva skattade koefficienter för SMB. Den skattade koefficienten för HML visar negativa resultat 

i fyra av sex regressioner men är ingen statistisk signifikant variabel för att förklara variation i 

avkastningar. Samtliga alfavärden är negativa men vi finner statistisk signifikans endast i 

förlorarportföljer. 

Även för vinnarportföljer med 15 aktier tillför de skattade koefficienterna SMB och HML inte 

förklaringsvärde för avkastningsmodellen. Förklaringsgraderna i CAPM är högre än i Fama-French 

trefaktormodell, vilket antyder att variation i avkastningar för vinnarportföljer kan inte förklaras av 

företagsstorlek och –värde. Som nämndes ovan om förlorarportföljerna med 30 aktier, ökar 

förklaringsgraden ifall variablerna SMB och HML inkluderas i regressionerna. Statistiskt 
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signifikanta positiva värden för den skattade koefficienten SMB innebär att tidigare 

förlorarportföljer tenderar att bestå av småbolag. 
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5. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen 

mellan åren 2002 och 2016. Den överreaktionseffekt som De Bondt och Thaler (1985) fann belägg 

för på amerikanska aktiemarknaden (NYSE) har enligt denna undersökning inte skett på 

Stockholmsbörsen och hypotesen om överreaktion förkastas. 

Vi finner möjligheter till contrarianvinster kort efter portföljformering men med 

investeringshorisont längre än ett år kommer en investerare att gynnas av att tillämpa 

momentumstrategin. Dessa contrarianvinster kan enligt denna studie erhållas eftersom tidigare 

förlorarportföljer tenderar att bestå av småbolag och utsätts därmed för större risk, vilket ska leda 

till högre avkastning. Vi anser att möjliga vinster genom contrarianstrategin drivs av faktorer som 

företagsstorlek och –värde, i stället för att investerares psykologiska snedvridningar i något större 

utsträckning skulle leda till reversals på marknaden, vilket är i linje med Clements et al. (2009) 

studie. Speciellt företagsstorlek anses vara en betydande faktor för att förklara variation i 

avkastningar, vilket tyder på en småbolagseffekt snarare än att investerare överreagerar på 

Stockholmsbörsen. Investerare som tillämpar contrarianstrategin helt enkelt kompenseras för den 

risk de tar genom att placera i tidigare förloraraktier, vilket är i linje med de klassiska finansiella 

teorierna och effektiva marknadshypotesen. Vår uppsats identifierar kortsiktiga reversals direkt 

efter portföljformering, men på lång sikt tenderar investerare att erhålla vinst genom 

momentumstrategin och följa en positiv marknadstrend. 

Vid framtida studier om överreaktioner föreslår vi att det skulle inkluderas fler aktier i portföljerna, 

vilket skulle ge en bättre uppfattning om vinnar- och förlorarfenomenet. Om längre tidsperioder 

används skulle det kunna undersökas ifall överreaktionseffekten har förändrats och om marknaden 

har blivit effektivare över tid. Slutligen använda sig av överlappande tidsperioder vid 

portföljformering för att kunna bilda fler portföljer.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Bortfall 

Av de 554 aktier som hämtats från Thomson Reuters Eikon fann vi ett preliminärt bortfall av tio 

aktier, detta eftersom nio aktier inte var listade på Stockholmsbörsen samt att en aktie genomgått 

namnbyte som Thomson Reuters Eikon inte tagit hänsyn till. Sedan har A-aktier, illikvida och 

preferensaktier exkluderats vid portföljformering, vilket innebär att det återstår 499 aktier. 

A-aktier kommer enbart exkluderas om det finns B-aktier för samma företag. Finns det enbart A-

aktier i ett företag kommer de att inkluderas. Detsamma gäller för preferensaktier. 

42 A-aktier 1 Illikvida aktie  1 Namnbyte 
2 Preferens 

aktier 

9 icke listade i 

Sverige 

ACAP INVEST A HUFVUDSTADEN C FREETEL A SWEDBANK PREF. ARCTIC PAPER 

ACTIVE BIOTECH A 
GOTLAND REDERI 

A 
METRO INTL.SDB A 

COREM PROPERTY 

GROUP PREF. 

COASTAL 

CONTACTS 

ATLAS COPCO A HOLMEN A MIDSONA A SSAB A ENQUEST 

BONAVA A HUSQVARNA A 
MIDWAY HOLDING 

A 
STORA ENSO A 

IMMUNE 

PHARMACEUTICALS 

CATELLA A INDL.& FINL.SYS.A 
MODERN TIMES 

GROUP MTG A 
SWECO A KAUPTHING BANK 

CUSTOS A 
INDUSTRIVARDEN 

A 
NCC A 

SVENSKA 

CELLULOSA 
NOBEL BIOCARE 

ELECTROLUX A INVESTOR A ORTIVUS A 
AKTIEBOLAGET 

SCA A 

POWERWAVE 

TECHNOLOGIES 

ERICSSON A KINNEVIK A RATOS A 

SVENSKA 

HANDELSBANKEN 

A 

SEMAFO 

ESSELTE A KINNEVIK IND. A REALIA A SVOLDER A 
OLD MUTUAL 

LIMITED 

FABEGE A KLOVERN A SCANIA A TELE2 A VICTORIA PARK A 

GAMBRO A 
LATOUR 

INVESTMENT A 
SKF A 

TRANSCOM 

WWD.SDB.A 
VOLVO A 
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Bilaga 2. Metod för portföljformering 

I avsnitt 3 beskrevs ett grundläggande tillvägagångssätt för en portföljformering vid 13-

ettårsperioder. För att kunna kvalificeras och tas med i formeringsperiod krävs det att en aktie har 

varit listad minst 12 månader före samtliga formeringsperioder. Ifall en aktie inkluderas till en 

vinnar- eller förlorarportfölj men blir avnoterad från Stockholmsbörsen under utvärderingsperioden, 

blir CAR ett genomsnitt av alla tillgängliga avvikelseavkastningar i portföljen. I detta avsnitt 

kommer det beskrivas hur portföljformering kommer att ske under 6-tvåårsperioder samt 4-

treårsperioder.  

Tvåårsperioder  

Månatliga aktiepriser från 2001-2016 används för att beräkna avkastningen för varje aktie i enligt 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
. Avkastningarna subtraheras med avkastningen i likaviktat index för att beräkna 

avvikelseavkastningarna. För varje aktie i med december 2004 som utgångspunkt, beräknas CAR 

för de tidigare 24 månader i slutet på varje månad och aktierna rankas enligt CAR. Detta innebär att 

det kommer bildas sex vinnar- och förlorarportföljer med de 30 (15) bästa aktierna respektive 30 

(15) aktier som presterat sämst för att sedan följa upp under utvärderingsperioden på 24 månader. 

Proceduren kommer att upprepas sex gånger mellan åren 2003 och 2016. 

Treårsperioder 

Portföljerna formeras på samma sätt som presenterades ovan i texten, det som skiljer är att 

formerings- samt utvärderingsperioden som kommer vara 36 månader. Detta innebär att det 

kommer bildas fyra vinnar- och förlorarportföljer med de 30 (15) bästa aktierna respektive 30 (15) 

aktier som presterat sämst för att sedan följa upp under utvärderingsperioden på 36 månader. 

Proceduren kommer att upprepas fyra gånger mellan åren 2002 och 2016. 

Värdet inom parantes representerar antal kvalificerade aktier för perioden. 

 Ettårsperiod Tvåårsperiod Treårsperiod 

Period 1 2002-2004 (272) 2003-2006 (254) 2002-2007 (242) 

Period 2 2003-2005 (267) 2005-2008 (239) 2005-2010 (229) 

Period 3 2004-2006 (265) 2007-2010 (224) 2008-2013 (214) 

Period 4 2005-2007 (259) 2009-2012 (228) 2011-2016 (215) 

Period 5 2006-2008 (243) 2011-2014 (224)  

Period 6 2007-2009 (242) 2013-2016 (229)  

Period 7 2008-2010 (240)   

Period 8 2009-2011 (242)   

Period 9 2010-2012 (237)   

Period 10 2011-2013 (234)   

Period 11 2012-2014 (236)   

Period 12 2013-2015 (238)   

Period 13 2014-2016 (234)   
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Bilaga 3. Index 

Figuren nedan visar hur ett likaviktat index presterat när den ställts mot ett värdeviktat SIXRX 

mellan åren 2002 och 2016. Korrelationen mellan dessa är 89,4%.  

 

 Figur 3 

Likaviktat index och SIXRX mellan åren 2002 och 2016. 

 

 

 

 

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

2
0
0
2
-0

1
-0

1

2
0
0
4
-0

1
-0

1

2
0
0
6
-0

1
-0

1

2
0
0
8
-0

1
-0

1

2
0
1
0
-0

1
-0

1

2
0
1
2
-0

1
-0

1

2
0
1
4
-0

1
-0

1

2
0
1
6
-0

1
-0

1

Likaviktat index SIXRX index


	1. Inledning
	1.1   Bakgrund
	1.2   Problematisering
	1.3   Syfte
	1.4   Disposition

	2. Teori
	2.1   Effektiva marknadshypotesen
	2.2   Överreaktion
	2.3   Contrarianstrategi
	2.4   Momentumstrategi
	2.5   Capital Asset Pricing Model
	2.6   Småbolagseffekt
	2.7   Fama-French trefaktormodell

	3. Data och metod
	3.1   Insamling av data
	3.2   Bortfall
	3.3   Metod
	3.4   Hypotes

	4. Resultat och analys
	4.1   Stöd för överreaktion?
	4.2   Regressionsanalys för portföljer med 30 aktier
	4.3   Regressionsanalys för portföljer med 15 aktier

	5. Slutsats
	Källförteckning
	Bilagor

