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Abstract 

The aim of this paper is to test whether an investment strategy originally created by Piotroski (2000), can 

be refined by combining it with the price-to-earnings-anomaly. In detail, we accomplish this by 

implementing Piotroskis F_SCORE-model to identify and consequently separate financially weak- and 

strong firms. Furthermore, we create an investment portfolio based on a combination of the highest rated 

companies according to the F_SCORE-model, and the most undervalued companies from the price-to-

earnings-anomaly, to create a joint investment strategy (M_STRAT). This is carried out during the time-

period 1999-2009, while reconstructing the portfolio annually. The results of our study show that, by 

combining the two models, we are able to achieve a market-adjusted return of 44,1%, hence amplifying 

the original F_SCORE-model by 17%.  
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I. INTRODUKTION 

en effektiva marknadshypotesen (EMH) grundar sig i antagandet om att finansiella 

marknader har tillgång till fullständig information, och att marknadspriset följaktligen 

återspeglar det korrekta priset. Hypotesen menar att ny information leder till snabb 

priskorrigering och följaktligen omöjliggör arbitrage. Enligt EMH finns det således inga över- eller 

undervärderade aktier på en effektiv marknad. (Fama et al, 1969)  

Samtidigt som EMH innehar ett påtagligt akademiskt stöd är hypotesen ifrågasatt och ständigt 

debatterad. Förespråkare av EMH menar att det är meningslöst att basera finansiella investeringar på 

analys av under- eller övervärderade aktier, då marknadens effektiva priskorrigering innebär att aktier 

aldrig är under- eller övervärderade. Det finns dock flertalet studier med empiriska belägg som tyder på att 

aktiepriser kan ha svårt att anpassa sig till den tillgängliga informationen på marknaden. Detta pekar mot 

att marknader inte är effektiva och att aktiepriset inte alltid speglar all tillgänglig information (Ball & 

Brown 1968). Investeringsstrategier som utnyttjar dessa kapitalmarknadsanomalier kan således utnyttjas 

för att uppnå en, enligt EMH, onormal avkastning1 (Lev & Thiagarajan, 1993). 

Ett flertal studier har påvisat att investerare kan gynnas av att bedriva aktiehandel baserat på finansiella 

signaler. Sedermera syftar användandet av dessa signaler till att uppnå en onormal avkastning genom att 

utnyttja marknadens oförmåga att anpassa sig effektivt. Exempel på strategier som utnyttjar denna 

avvikelse inkluderar, men är inte begränsade till, post-earnings announcement drift (Bernard & Thomas 

1989, 1990; Foster et al. 1984), periodiseringar (Sloan 1996), aktieåterköp (Loughran & Ritter 1995) och 

utelämnad utdelning (Michaely et al. 1995). 

Flera av ovannämnda anomalier2 grundar sig i fundamental analys3 och bygger följaktligen på 

användandet av information om ett företags finansiella ställning för att förutspå framtida förändringar i 

aktiepriset (Lev & Thiagarajan, 1993). Abarbanell & Bushee (1997) styrker fundamental analys 

användbarhet genom att visa att framtida variationer i aktiepris kan förutspås baserat på historisk data. 

Piotroski (2000) konkretiserade följaktligen tidigare forskning genom att identifiera nio fundamentala 

signaler avseende ett företags finansiella ställning.  Med avsikt att analysera företags framtida 

avkastningspotential utformade Piotroski en modell (F_SCORE) för att separera starka- från svaga 

företag. Modellen testades framgångsrikt över tidsperioden 1976-1996, och utgör således en intressant 

grund för denna studie. 

Ytterligare en omdiskuterad anomali inom finansiell forskning är Price-to-Earningsanomalin, som säger att 

investerares reaktioner på vinstrapporter följer ett förutsägbart mönster (Ball, 1992). Då aktiekursen ställs 

mot vinst per aktie uppstår ett mått på om ett företag kan räknas som under- eller övervärderat. Att 

                                                      

1 Onormal avkastning definieras som faktisk avkastning, subtraherat med förväntad avkastning. 
2 En marknadsanomali definieras i denna studie som en avvikelse från EMH som systematiskt kan utnyttjas för att 
generera onormal avkastning. 
3 Fundamental analys syftar till att förutspå ett företags framtida avkastning med hjälp av information om företagets 
finansiella ställning och nyckeltal.  
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utnyttja Price-to-Earningsanomalin skapar möjlighet att uppnå en onormal avkastning genom att 

identifiera under- respektive övervärderade företag, och är således av intresse att studera i kombination 

med Piotroskis (2000) F_SCORE-modell. 

Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att studera Piotroskis (2000) F_SCORE-modell samt 

Price-to-Earningsanomalin (se Nicholson, 1960; Basu, 1977; Lam, 2002). Vidare är syftet med denna 

studie att, med avstamp i befintliga forskningsbidrag på området, undersöka om de två strategierna kan 

kombineras i en sammanslagen förvaltningsstrategi, och följaktligen effektivisera den ursprungliga 

F_SCORE-modellen.  

Vår studie grundar sig i ett omfattande empiriskt test på New York Stock Exchange (NYSE). Där 

testas först Piotroskis (2000) investeringsmodell F_SCORE. Vidare testas investeringsmodellen 

PE_GRAD som bygger på Price-to-Earningsanomalin, och slutligen testas de båda modellerna F_SCORE 

och PE_GRAD i en kombinerad strategi mot samma undersökningspopulation. Samtliga tester 

genomförs över tidsperioden 1999-2009. 

Avslutningsvis skall det poängteras att resultaten från nämnda studier pekar mot en ineffektiv 

marknad, vilket också är en del av syftet i denna undersökning. Den effektiva marknadshypotesen är dock 

tämligen beprövad i tidigare forskning, vilket gör syftet att motbevisa hypotesen sekundärt till att 

undersöka möjligheten att effektivisera F_SCORE-modellen. Bakomliggande skäl till uppkomsten av 

effektiva och ineffektiva marknader kommer således inte att behandlas i den fortsatta studien.   

 

II. LITTERATUR & MOTIVATION 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Fama (1965) beskriver den effektiva marknaden som ett resultat av att aktiepriset konstant reflekterar ett 

företags verkliga ekonomiska värde. Vidare finner Fama et al (1969) att ny information på den finansiella 

marknaden påvisar ett klart samband mellan ny information och justeringar i aktiepriser. Fama (1970) 

konstaterar följaktligen att EMH kan brytas ner i tre fundamentala grundformer, samtliga med varierande 

implikationer- och grader av data: svag, semi-stark och stark. Med den svaga grundformen menar Fama att 

det är omöjligt att förutse framtida förändringar i aktiepriset baserat på data av historiska kursdata. Den 

svaga grundformen riktar sig följaktligen direkt mot teknisk analys4. Semi-stark grundform baseras istället 

på antagandet att redovisad företagsinformation inte heller kan användas för att uppnå en onormalt hög 

avkastning. Den semi-starka grundformen riktar sig därmed även mot fundamental analys. Slutligen 

nämner Fama den starka grundformen, som påstår att all typ av finansiell information är oanvändbar vid 

utformning av investeringsstrategier eftersom marknaden känner till all relevant information, och anpassar 

sig därefter. Att investera efter baserat på sådan information skapar därmed inga fördelar gentemot 

marknaden i helhet. I kontrast till detta menar artikelförfattare såsom Ball & Brown (1968) och Kothari 

                                                      

4 Teknisk analys är en metod som syftar till att förutspå ett företags framtida avkastningsmöjligheter genom att 
studera den historiska kursutvecklingen. 
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(2001) dock att marknaden sällan uppvisar en snabb prisanpassning, vilket följaktligen pekar mot en 

ineffektiv marknad och indirekt motsätter sig EMH.  

Fundamental analys 

Fundamental analys grundar sig i antagandet att ett företags inneboende värde reflekteras i dess 

redovisningshandlingar. Ett företags framtida tillväxt anses därför kunna förutses genom analys av 

företagets årsredovisningar, ledning, komparativa fördelar och rådande marknadsförhållanden. Om 

framtida kassaflöden inte estimeras korrekt av marknaden kan värderingen av en aktie avvika från det 

fundamentala värdet. Djupare analys av företags redovisningshandlingar bör därför kunna identifiera 

aktier som är undervärderade av marknaden. Genom att studera historisk finansiell data, är det således 

möjligt att identifiera värdeskapande nyckeltal som ger en indikation om framtida kassaflöden (Ou & 

Penman, 1989). Teorin om att marknaden reagerar med fördröjd effekt på fundamentala signaler, har 

resulterat i en ökad andel studier som framgångsrikt utnyttjar ovanstående felvärderingar för att generera 

onormal avkastning. Ball & Brown (1968) visar exempelvis att det är möjligt att uppnå en positiv 

marknadsjusterad avkastning med hjälp av en investeringsstrategi baserad på finansiella nyckeltal. Vidare 

konstaterar Abarbanell & Bushee (1997) att det finns ett samband mellan fundamentala signaler och 

framtida tillväxt (se även Abarbanell & Bushee 1998, Piotroski 2000). Nedan redogör vi för de mest 

framstående forskningsbidragen inom området fundamental analys, samt hur dessa har mynnat ut i 

fungerande investeringsstrategier.  

Ou & Penman (1989) undersöker hur framtida vinster kan prognostiseras genom att utnyttja finansiell 

data ur redovisningshandlingar. I studien väljer Ou & Penman ut en handfull finansiella nyckeltal som 

antas ge indikationer på framtida avkastning, och konsoliderar dessa i en modell för att studera 

korrelationen mellan dessa nyckeltal och den framtida aktieavkastningen. De nyckeltal som har en positiv 

korrelation med aktieavkastningen slås följaktligen samman och bildar ett aggregerat mått (Pr), som avser 

fånga de den fundamentala information som inte reflekteras i aktiepriset. Vidare utvecklas en 

investeringsstrategi som bygger på att köpa (blanka) aktier med höga (låga) Pr-värden. 

Investeringsstrategin testas över tioårsperioden 1973-1983 på 17 757 observationer, och genererar under 

denna tidsperiod en avkastning på 12,5%. Studien visar att analys av redovisningshandlingar kan användas 

för att förutspå framtida förändringar i aktiepriser. 

Holthausen & Larcker (1992) tar avstamp i Ou & Penman (1989) och undersöker möjligheten att 

generera onormal avkastning genom att utveckla en modell för förutspå framtida vinsttillväxt. För att testa 

detta utformas en investeringsstrategi som bygger på att köpa (blanka) aktier i företag som förväntas ha en 

positiv (negativ) vinsttillväxt under de påföljande 12 månaderna. Undersökningen genomförs över 

tioårsperioden 1978-1988 och genererar en genomsnittlig marknadsjusterad avkastning på 7,3%. Studien 

visar att en statistisk modell som är snarlik Ou & Penmans, med framgång kan användas för att direkt 

förutspå framtida vinstförändringar. 

För att reducera den höga informationskostnaden som uppstår vid omfattande statistisk analys studerar 

Lev & Thiagarajan (1993) värderelevansen i 12 fundamentala signaler som anses relevanta för finansiella 
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analytiker. Detta sker genom att applicera en enkel linjär regressionsmodell (OLS) i två urvalsgrupper om 

2240, respektive 7700, års-observationer från tidsperioden 1974-1988. Lev & Thiagarajans studie styrker 

att det finns en stark korrelation mellan fundamentala signaler och framtida vinsttillväxt. Studien visar 

även att graden av korrelation ökar då makroekonomiska variabler inkluderas i modellen.  

Abarbanell & Bushee (1997) undersöker möjligheten att tillämpa Lev & Thiagarajans signaler för att 

förutspå framtida vinsttillväxt. Studien genomförs i form av tvärsnittsstudier under åren 1983 samt 1990 

på 4180 års-observationer och finner statistiska bevis för att Lev & Thiagarajans signaler framgångsrikt 

kan användas för att estimera framtida förändringar i aktiepriser. Studien visar även att analytiker inte 

beaktar all tillgänglig information i de fundamentala signalerna. I en påföljande studie utvecklar Abarbanell 

& Bushee (1998) en investeringsstrategi som baseras på utnyttjandet av marknadens feltolkningar av 

informationen i de fundamentala signalerna. Detta sker genom skapandet av hedgeportföljer i vilka de 

enskilda företagens fundamentala signaler rangordnas efter styrka. Följaktligen investeras mest i de företag 

som uppvisar de starkast positiva signalerna för framtida förändringar i aktiepriset. Investeringsstrategin 

testas över tidsperioden 1974-1988 på 16 538 företag, och uppvisar en genomsnittlig kumulativ avkastning 

på 13,2% per år. Abarbanell & Bushees resultat visar ytterligare indikationer på att fundamental analys är 

en relevant metod vid utformning av investeringsstrategier. 

Piotroski (2000) tar avstamp i tidigare forskning och konkretiserar existerande investeringsstrategier i 

en modell som enbart ser till tre aspekter av ett företag: lönsamhet, skuldsättningsgrad, och effektivitet. 

Följaktligen skapar Piotroski en enkel modell baserad på nio fundamentala signaler. Sammantaget bildar 

dessa signaler ett aggregerat mått på ett företags finansiella situation. De fundamentala signalerna graderas 

binärt och tilldelas ett värde av 1 eller 0, beroende på om de är positivt eller negativt associerade med 

framtida förändringar i aktiepriset. Dessa binära värden slås samman och bildar ett generellt mått 

(F_SCORE) på bolagets finansiella styrka. Hypotesen är att det är möjligt att generera onormal avkastning 

genom att köpa (blanka) företag med hög (låg) F_SCORE. Investeringsstrategin testas över 20-

årsperioden 1976-1996 på 14 043 företag, och uppvisar en kumulativ marknadsjusterad avkastning på 23% 

per år. Avkastningen tycks även drivas av små och medelstora företag, där bevakningen från analytiker och 

investerare troligtvis är av mindre omfattning. Piotroskis resultat visar att modellen kan användas 

framgångsrikt för att effektivisera en traditionell Book-to-Market (B/M) strategi5. 

Mot bakgrund av tidigare studier framgår det att fundamental analys, och därmed även Piotroskis 

(2000) modell, framgångsrikt kan användas för att separera hög- från lågpresterande företag. En eventuell 

begränsning i Piotroskis modell verkar däremot vara att den inte beaktar hur det nuvarande aktiepriset står 

i relation till företagets finansiella styrka. I  nästkommande avsnitt visar vi hur Price-to-Earningsanomalin 

kan användas som ett verktyg för att korrigera en sådan begränsning.  

  

                                                      

5 Book-to-Market beräknas genom att dividera företagets redovisade värde med företagets marknadsvärde, och syftar 
till att identifiera under- respektive övervärderade företag. 
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Tabell 1 

Litteraturöversikt över tidigare studier av fundamental analys 

Författare Data Metod Vetenskapligt bidrag Resultat6 

Ou & Penman 
(1989) 

17 575 års-
observationer 
under tidsperioden 
1973-1983. 

Studerar förändringar i 
framtida vinst genom att 
analysera fundamental 
redovisningsinformation. 

Historisk fundamental 
redovisningsinformation 
kan användas för att 
estimera framtida 
förändringar i vinst. 

12,5% 

Holthausen & 
Larcker (1992) 

Data från NYSE, 
AMEX och OTC-
företag under 
tidsperioden 1978-
1988. 

Använder LOGIT-modeller 
baserat på finansiella nyckeltal 
för att studera framtida 
avkastningsmöjligheter.  

Styrker Ou & Penmans 
(1989) resultat. Visar att en 
snarlik statistisk modell kan 
användas för att estimera 
framtida vinsttillväxt. 

4,3% 

Lev & 
Thiagarajan 
(1993) 

Två urvalsgrupper 
med 2240, 
respektive 7700 
års-observationer 
under tidsperioden 
1974-1988. 

Studerar fundamentalers grad 
av korrelation med framtida 
vinsttillväxt. Analys med enkel 
linjär regression för respektive 
urvalsgrupp. 

Fundamentaler är starkt 
korrelerade med framtida 
vinsttillväxt. 

Korrelation7 

Abarnell & 
Busheee 
(1997) 

4180 års-
observationer 
under tidsperioden 
1983-1990. 

Studerar med hjälp av 
regressionsanalys 
korrelationen mellan Lev & 
Thiagarajans (1993) 
fundamentala signaler och 
framtida vinstförändringar. 

Styrker att fundamentala 
signaler kan användas för att 
förutspå framtida 
vinstförändringar samt 
analytikers framtida 
prognoser. 

Korrelation 

Abarnell & 
Bushee (1998) 

16 538 års-
observationer 
under tidsperioden 
1974-1988 

Rangordnar 12 fundamentala 
signaler och testar avkastning 
i portföljer där företag med 
positiva-(negativa) signaler 
köps-(blankas) 

Marknaden feltolkar och 
undervärderar 
informationen i 
fundamentala signaler. 

13,2% 

Piotroski 
(2000) 

14 043 års-
observationer 
under tidsperioden 
1976-1996 

Måttet F_SCORE används 
för att summera 9 binära-
signaler. Testar avkastning i 
portföljer där företag-med 
hög (låg) F_SCORE köps 
(blankas) 

Visar att en enkel 
investeringsstrategi som 
beaktar lönsamhet, 
skuldsättningsgrad och 
effektivitet kan generera en 
onormal årlig avkastning på 
23% 

23% 

  

                                                      

6 I jämförande syfte redovisas tidigare studiers reultat som marknadsjusterad avkastning. 
7 Då studien enbart syftar till att undersöka korrelationen mellan fundamentala signaler och aktieavkastning utformas 
inte någon investeringsmodell. Följaktligen är det inte möjligt att redovisa någon avkastning. 
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Price-to-Earnings  

En kapitalmarknadsanomali som fått stor uppmärksamhet inom akademisk forskning är Price-to-Earnings-

anomalin. PE-anomalin grundar sig i en enkel kvotformel, där företagets aktiepris ställs mot dess intäkter, 

och därmed skapas ett mått över hur över- eller undervärderat ett företag är. 

Nicholson (1960) tillhör de första att studera PE-tal. I undersökningen genomfördes två separata 

delstudier angående PE-tal på den amerikanska börsen. Den första studien granskar 100 industriföretag på 

New York Stock Exchange (NYSE) över tidsperioden 1939-1959. Studien visar att en portfölj bestående 

av 100 aktier kan effektiviseras genom att istället köpa de 20 mest undervärderade aktierna, och 

följaktligen generera en avkastning på 48%, jämfört med index under perioden; 12%. Den andra studien 

syftar istället till att utelämna företag inom bank och finans och uppnår ett resultat med jämförbart utfall.  

Åtta år senare replikerade och utökade Nicholson (1968) sin studie, denna gång med 30 000 års-

observationer. Företagen delades in i fem kvintiler baserat på PE-tal, varpå den lägsta kvintilen köptes. 

Strategin resulterade i en avkastning på 131% i den lägsta kvintilportföljen efter de första sju åren. 

Jämförelsevis gav den högsta kvintilportföljen (med ett genomsnittligt PE på 20), en total avkastning på 

71% under samma tidsperiod. Resultaten går i linje med Nicholsons tidigare studie, och styrker ytterligare 

att en PE-talsbaserad investeringsstrategi kan utnyttjas för att uppnå onormal avkastning.  

Basu (1977) tar avstamp i tidigare forskning (se bl.a. Miller & Widmann 1966; McWilliams 1966; Breen 

1968; Breen & Savage 1968; Nicholson 1968) men identifierar och justerar för respektive tidigare studies 

svagheter8. Företagen delas in i fem kvintilportföljer, baserat på dess PE-kvot. Studien genomförs på 1400 

företag mellan åren 1957-1971. Resultaten påvisar att portföljen med ett lågt PE-tal uppnår en årlig 

marknadsjusterad överavkastning på 3,5%, efter avdrag för skatt och transaktionskostnader. 

Ou & Penman (1989) genomför, med avstamp i tidigare forskningsbidrag, en studie baserad på 

multivariat analys av fundamentala signaler och syftar till att studera framtida vinstförändringar. I studien 

redovisar artikelförfattarna hur nyckeltal kan användas för att granska och förutspå framtida vinster och 

förluster i företag. Detta genomförs med hjälp av ett sammansatt mått: Pr, bestående av nyckeltal, därtill 

även PE, positivt korrelerade med framtida avkastning. Vidare används måttet för att köpa (blanka) aktier 

med höga (låga) Pr-tal. Studien genomförs under tioårsperioden 1973-1983, och innefattar totalt 17 757 

observationer på NYSE samt AMEX. Undersökningen påvisar slutligen att det är möjligt att utforma en 

investeringsstrategi som utan kapitalinsats genererar en marknadsjusterad avkastning på 12,5%. 

Ball (1992) bygger vidare på tidigare studier inom kapitalmarknadsforskning (se ex Penman et al, 1989) 

och försöker med hjälp av en grundlig litteraturstudie förklara orsaken till Price-to-Earningsanomalins 

uppkomst. Litteraturstudien mynnar ut i fyra grundläggande förklaringar. Den första förklaringen utgår 

från att marknaden är ineffektiv, vilket leder till systematiska felprissättningar och följaktligen skapar 

möjlighet för investerar att, med hjälp av fundamental analys, utnyttja dessa avvikelser. De tre 

                                                      

8 Samtliga studier har en eller flera av följande svagheter: (1) retroactive selection bias; (2) justerar ej för risk, skatt, 
informations- och/eller transaktionskostnader; (3) vinstinformation antas vara tillgänglig på eller före tidpunkten för 
rapportering. 
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efterföljande förklaringarna utgår istället från att marknaden är effektiv, och onormala 

avkastningsmöjligheter uteslutande skapas av det faktum att: (1) kostnaden för att införskaffa och bearbeta 

finansiell information är tillräckligt stor för att väga upp den onormala avkastningen; (2) investerare 

felkalkylerar framtida avkastning på grund av avvikande skatter; eller (3) investerare felkalkylerar avvikande 

avkastning på grund av tillämpning av felaktiga determinanter. Ball analyserar vidare att den första 

förklaringen grundar sig i en ineffektiv kapitalmarknad, medan de tre sistnämnda istället pekar mot en 

bristfällig empirisk undersökning, och därmed oförmåga hos forskaren att upprätta en adekvat teori.  

Lam (2002) undersöker i en senare studie sambandet mellan framtida avkastning och tidigare studerade 

nyckeltal samt ett riskmått. Studien tar avstamp i befintlig litteratur på Book-to-Market (Chan et al, 1991) 

samt PE-tal (Basu, 1983), men använder sig av samma metodik som återfinns i Fama & French (1992). 

Lam kombinerar följaktligen nyckeltalen och testar om dessa variabler har en positiv korrelation mot 

framtida avkastning. Studien genomförs på 100 återkommande företag på SEHK (Hong Kong Stock 

Exchange) mellan åren 1980-1997 och påvisar slutligen att de studerade nyckeltalen är starkt positivt 

korrelerade med framtida avkastning.9 

Mot bakgrund av tidigare forskning uppvisas tydliga tecken på att marknaden lägger stor vikt vid det 

relativa aktiepriset. En eventuell begränsning i investeringsstrategier som bygger på Price-to-Earnings 

verkar vara att dessa strategier enbart studerar en variabel, och således inte tar hänsyn till information om 

företagets finansiella ställning i övrigt. Piotroskis (2000) modell utgår ifrån nio signaler som ger 

indikationer om ett företags finansiella stabilitet och framtida aktieavkastning, men tar inte hänsyn till 

variabeln relativt pris. En strategi som utnyttjar båda dessa avvikelser skulle endast investera i aktier som 

uppvsar en hög F_SCORE och en låg PE-kvot. Vidare skulle aktier som uppvisar en låg F_SCORE 

ignoreras, trots uppvisande av en låg PE-kvot. 

  

                                                      

9 Noterbart i urvalet av forskningsbidrag på området Price-to-Earnings är att många studier är relativt gamla. Den 
senaste studien som refereras till är Lam 2002, och ett flertal studier är från 60-talet. Orsaken till detta är att Price-to-
Earningsanomalin är en vedertagen och redan beprövad anomali, och utgör därför ett komplement till många nyare 
studier. Däremot existerar lite eller ingen nyare forskning med fokus på enbart Price-to-Earningsanomalin . Slutligen 
vill vi poängtera att det inte varit ett aktivt val att förbise mer aktuella forskningsbidrag till PE, utan snarare  
konsekvensen av att inte finna relevanta bidrag som enbart studerar Price-to-Earnings efter år 2000. 
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Tabell 2 

Litteraturöversikt över tidigare studier av Price-to-Earningsanomalin 

Författare Data Metod Vetenskapligt bidrag Resultat 

Nicholson 
(1960) 

20 000 
årsobservationer 
under tidsperioden 
1939-1959 

Genomför två separata 
delstudier på PE-tal som del i 
en investeringsstrategi på den 
amerikanska börsen. 

PE-tal som nyckeltal 
motbevisar EMH, och kan 
således användas för att 
effektivisera en 
investeringsstrategi. 

8% 

Nicholson 
(1968) 

30 000 
årsobservationer 
under tidsperioden 
1939-1959  

Delar in företagen i fem 
kvintiler baserat på dess PE-
tal, varpå den lägsta kvintilen 
av aktier köps.  

Styrker sin tidigare tes om 
PE-tal som användbar 
kapitalmarknadsanomali. 

13% 

Basu (1977) 

19 600 
årsobservationer 
under tidsperioden 
1957-1971 

Skapar en investeringsstrategi 
baserad på en kombination av 
tidigare studier (Miller; Breen; 
Nicholson m.fl.) 

Genom att identifiera 
svagheter i metodiken bland 
tidigare forskningsbidrag 
kring PE kan en 
kombinerad 
investeringsstrategi 
effektiviseras ytterligare.  

3,5% 

Ou & Penman 
(1989) 

17 757 
årsobservationer 
under tidsperioden 
1973-1983 

Genomför en multivariat 
analys av fundamentala 
signaler, däribland PE, för att 
skapa ett sammansatt mått: 
Pr. Vidare köps (blankas) 
aktier med höga (låga) Pr-tal.  

Påvisar att det är möjligt att 
utforma en kombinerad 
investeringsstrategi som 
utan kapitalinsats genererar 
en marknadsjusterad 
avkastning på 12,5%. 

12,5%  

Ball (1992) Litteraturstudie 
Analyserar tidigare studier och 
syftar till att förklara hur PE-
anomalin kan uppkomma. 

Lägger fram fyra 
grundläggande anledningar 
till uppkomsten av PE-
anomalin. 

Litteratur10 

Lam (2002) 

1 700 
årsobservationer 
under tidsperioden 
1980-1997 

Studerar sambandet mellan 
framtida avkastning och 
tidigare studerade nyckeltal, 
därtill PE, samt risk.  

Påvisar slutligen att en 
kombinerad portfölj av 
nyckeltalen i kombination 
med ytterligare ett riskmått, 
är starkt positivt korrelerad 
med företags framtida 
avkastning. 

23% 

 

  

                                                      

10 Då studien är en litteraturstudie utformas inte någon investeringsmodell. Följaktligen är det inte möjligt att 
redovisa någon avkastning. 
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III. UTVECKLANDE AV HYPOTESER 

Vi undersöker om det är möjligt att effektivisera Piotroskis F_SCORE-modell genom att kombinera 

denna med en modell som bygger på Price-to-Earningsanomalin. Strategier som bygger på Price-to-

Earningsanomalin har länge visat sig generera onormal avkastning och utgör idag en grundpelare för 

många finansiella analytikers ramverk för företagsvärdering. Genom att kombinera en sådan 

investeringsstrategi med Piotroskis (2000) nio fundamentala signaler introducerar vi variabeln relativt pris, i 

en strategi som tidigare baserats på variablerna lönsamhet, skuldsättningsgrad och effektivitet. Vi förväntar oss 

att både såväl strategin som bygger på Price-to-Earnings, som Piotroskis investeringsstrategi, genererar en 

högre avkastnings än marknadsindex under den studerade tidsperioden när dessa prövas enskilt. Med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang prövas nedanstående hypoteser: 

H1: Piotroskis F_SCORE-modell genererar en positiv genomsnittlig marknadsjusterad 

avkastning under den studerade tidsperioden. 

H2: En investeringsstrategi som bygger på Price-to-Earningsanomalin genererar en positiv 

genomsnittlig marknadsjusterad avkastning under den studerade tidsperioden. 

Vidare förväntar vi oss att Piotroskis (2000) F_SCORE-modell kan effektiviseras genom att inkludera 

Price-to-Earningsanomalin i en kombinerad investeringsstrategi. Detta antagande mynnar således ut i 

följande hypoteser: 

H3: En investeringsstrategi som bygger på både Piotroskis F_SCORE-modell och Price-to-

Earningsanomalin genererar en högre avkastning än vad respektive modell genererar 

separat. 

H4: En hedgestrategi där företag med hög (låg) F_SCORE, som befinner sig i de 

aggregerade decilportföljerna PE_KÖP (PE_BLANK) köps (blankas), genererar en 

högre avkastning än den genomsnittliga avkastningen som uppnås då företag med hög 

(låg) F_SCORE köps (blankas). 

IV. METOD 

Datainsamling 

Vid datainsamlingen för denna studie har vi valt att använda oss av Thomson Reuters Datastream. 

Piotroskis (2000) studie genomförs på data som insamlats över åren 1976-1996. För att öka relevansen av 

våra resultat har vi valt att studera hur våra modeller presterar i relation till Piotroskis under mer aktuella 

marknadsförhållanden. Följaktligen kommer undersökningsperioden i denna studie att sträcka sig över de 

tio senaste åren där finansiell data finns tillgänglig. Denna studie kommer således att utföras på data över 

tioårsperioden 1999-2009.  
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Då studien involverar flertalet decila elimineringar krävs en stor undersökningspopulation för att 

resultaten ska uppfylla kraven på statistisk signifikans. Som utgångspunkt i studien har vi därför har valt att 

granska samtliga bolag noterade på New York Stock Exchange under den studerade tidsperioden. Vårt 

ursprungliga urval är således 141 769 företag-års-observationer11. Ur dessa observationer elimineras bolag 

som saknar information om marknadsvärde bort, vilket reducerar undersökningspopulationen till 27 974 

företags-år-observationer. Därefter sorteras bolag bort för vilka det saknas tillräcklig data för att beräkna 

de nio fundamentala signalerna i Piotrokis (2000) F_SCORE-modell, vilket minskar antalet observationer i 

undersökningspopulationen till 7149. Vi avgränsar oss avslutningsvis till bolag där nödvändig information 

finns tillgänglig för att beräkna kvoten Price-to-Earnings, vilket resulterar i en slutgiltig 

undersökningspopulation på 6555 företags-år-observationer. 

Vi gör inga ytterligare avgränsningar inom undersökningspopulationen avseende företagsstorlek eller 

branschtillhörighet. Vi gör heller inte några ytterligare avgränsningar avseende extremvärden inom 

undersökningspopulationen. Då denna studie tar avstamp i en strategi där avkastningen i portföljerna ska 

drivas av ett fåtal företags starka prestationer, och samtidigt tolerera ett stort antal företags svaga 

prestationer, anser vi att en eventuell eliminering av extremvärden inom populationen skulle vara 

kontraproduktiv med avseende till studiens syfte. 

Book-to-Market 

Book-to-Market (B/M) är ett finansiellt nyckeltal som påvisar skillnaden mellan ett företags bokförda 

värde och dess marknadsvärde, och följaktligen syftar till att finna under- och övervärderade aktier. I 

förenklade termer innebär ett B/M-tal över 1 att aktien är undervärderad, medan ett motsvarande tal på 

under 1 innebär en övervärderad aktie.  

               
                           

                        
 

Tidigare forskning (Rosenberg et al. 1985; Fama & French 1992) konstaterar att en portfölj bestående av 

höga BM-värden överträffar en ekvivalent portfölj med låga B/M-värden. Samtidigt menar Piotroski 

(2000) att analytiker sällan rekommenderar aktier med höga B/M-värden utan oftare företag med starka 

resultat under den senaste tiden. Detta menar Piotroski kan bero på att ett typiskt värdeföretags aktier ofta 

kommer att prestera under marknadsgenomsnittet och att de strategier som handlar med dessa oftast går 

ut på att köpa en hel portfölj med hög-B/M-företag. Fama & French (1992) karakteriserar B/M-värden 

som en variabel som dessutom påvisar finansiell oro, där den efterföljande avkastningen kan ses som en 

kompensation för risk.  

  

                                                      

11 I denna studie avser en företags-år-observation en studerad årsredovisning i en observationstidpunkt. 
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Investeringsmodeller och avkastningsmått 

För att testa hypoteserna använder vi oss av tre investeringsmodeller: F_SCORE, PE_GRAD samt 

M_STRAT. I enlighet med ovanstående hypoteser är syftet med denna studie att undersöka om en 

investeringstrategi som bygger på Piotroskis (2000) F_SCORE och Price-to-Earningsanomalin, förmår att 

generera en högre avkastning än vad respektive modell genererar separat. För att kunna undersöka 

huruvida en kombination av de två strategierna innebär en effektivisering eller ej fordras att dessa två 

investeringsmodeller först testas separat mot undersökningspopulationen. 

Tidigare studier (se bl.a. Ball & Brown, 1968; Basu, 1977) visar att 90% av alla företag publicerar sina 

årsredovisningar inom en period av 3 månader efter föregående årsbokslut. I enlighet med Basu (1977) 

valdes därför den 1:a april som årlig mätpunkt för denna studie. Detta för att säkerställa att nödvändig 

finansiell information finns tillgänglig för investerare vid tidpunkten för portföljformation.  

Portföljerna förvaltas med en ettårig Buy-and-Holdstrategi12, vilket innebär att avkastningen uppmäts till 

summan av förändringen i aktiepriset mellan den 1:a april vid året för köptillfället, och samma datum 12 

månader senare. Marknadsjusterad avkastning definieras som råavkastning minus marknadsindex13 för 

respektive år.  

I denna studie görs inga justeringar för transaktionskostnader, skatt eller utdelning.  

Modell 1 – Piotroskis F_SCORE 

För att kunna besvara H1 krävs att F_SCORE-modellen14 prövas mot undersökningspopulationen under 

den studerade tidsperioden i enlighet med Piotroski (2000). Modellen baseras på nio fundamentala 

signaler, som tillsammans syftar till att granska tre sidor av företaget: lönsamhet, skuldsättningsgrad samt 

effektivitet. Signalerna graderas binärt beroende på hur företaget presterat på området, vilket därmed 

skapar en totalsumma mellan 0-9 poäng. I enlighet med Piotroski (2000) definierar vi F_SCORE som 

summan av dessa binära signaler. Ett företag med en F_SCORE på 0-2 klassas som svagt, medan ett 

företag med en F_SCORE på 8-9 klassas som starkt.  Den matematiska definitionen ser ut som följer:  

F_SCORE = F_ROA + F_ΔROA + F_CFO + F_ACCRUAL + F_ΔMARGIN  

+ F_ΔTURNOVER + F_ΔLEVERAGE + F_ΔLIQUIDITY + EQ_OFFER 

Fyra av de studerade variablerna är relaterade till företagets lönsamhet: ROA, CFO, ΔROA och 

ACCRUAL. Dessa signaler ger oss information om hur bra ett företag är på att förvalta sina tillgångar och 

generera internt kapital. I likhet med Piotroski (2000) definierar vi ROA och CFO som nettoinkomst före 

extraordinära poster och kassaflöde från den operativa verksamheten, respektive delat med totala 

                                                      

12 En ettårig Buy-and-Holdstrategi innebär att aktierna köps år t och följaktligen säljs år t+1. 
13 Då denna studie avser att testa investeringsmodellerna samt ställa dessa i relation till varandra beräknas 
marknadsindex till den genomsnittliga råavkastningen av samtliga företag inom undersökningspopulationen. 
14 Observera att syftet med denna studie inte är att testa Piotroskis (2000) F_SCORE-modell, utan att använda denna 
som utgångspunkt vid utformning av en investeringsstrategi som även beaktar Price-to-Earningsanomalin. För att 
kunna besvara Hypotes 3 och 4 krävs dock att F_SCORE-modellen först prövas separat mot den studerade 
undersökningspopulationen. 
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tillgångar vid början av året. Om företaget uppvisar ett positivt ROA (CFO) tilldelas signalen F_ROA 

(F_CFO) ett värde av 1, i annat fall 0. Vi definierar variabeln ΔROA som årets förändring i ROA. Om 

företaget uppvisar en ökning i ROA gentemot föregående år tilldelas variabeln F_ ΔROA ett värde av 1, i 

annat fall 0. Variabeln ACCRUAL visar hur stor del av årets resultat som kommer från 

periodiseringsjusteringar (skillnaden mellan nettoinkomst före extraordinära poster och kassaflöde från 

den operativa verksamheten). Om periodiseringsjusteringen är positiv är detta en negativ signal på 

framtida vinsttillväxt (Sloan, 1996). Vi definierar följaktligen signalen ACCRUAL som ROA subtraherat 

med CFO, delat med totala tillgångar vid början av året. Om CFO är större än ROA tilldelas signalen 

F_ACCRUAL ett värde av 1, i annat fall 0. 

De tre signalerna ΔLEVERAGE, ΔLIQUIDITY och EQ_OFFER är relaterade till företagets 

kapitalstruktur och ger oss information om ett företags förmåga att möta framtida återbetalningskrav från 

borgenärer. Vi definierar ΔLEVERAGE som förändring i kvoten mellan långfristiga skulder och årets 

genomsnittliga skulder. Om företaget uppvisar en minskning i variabeln ses detta som en positiv 

indikation och signalen F_ ΔLEVERAGE tilldelas ett värde av 1, i annat fall 0. Vi definierar 

ΔLIQUIDITY som förändring i kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om 

företaget uppvisar en ökning i variabeln ses detta som en positiv indikation och signalen  

F_ ΔLIQUIDITY tilldelas ett värde av 1, i annat fall 0. Variabeln EQ_OFFER speglar huruvida ett 

företag har emitterat stamaktier under året, och ger oss följaktligen information om företagets finansiella 

ställning. Då tillskott av externt kapital (i likhet med långfristiga skulder) är ett tecken på en ostabil 

finansiell ställning tilldelas signalen EQ_OFFER ett värde av 1 om företaget inte har genomfört en 

nyemission under året, i annat fall 0.  

De sista två signalerna ΔMARGIN och ΔTURNOVER är effektivitetsmått och ger oss information 

om ett företags kostnadseffektivitet samt produktivitet. Vi definierar variabeln ΔMARGIN som årets 

förändring i vinstmarginal. Om företaget uppvisar en ökning i vinstmarginal under året tilldelas signalen 

F_ ΔMARGIN ett värde av 1, i annat fall 0. Avslutningsvis definierar vi variabeln ΔTURNOVER som 

total försäljning dividerat med totala tillgångar i början av året. Om företaget uppvisar en ökning i 

variabeln tilldelas signalen F_ ΔTURNOVER ett värde av 1, i annat fall 0. 

Med strategin som köper företag med hög F_SCORE, visar Piotroski (2000) att den årliga 

avkastningen på portföljer kan öka med 7,5%. Den investeringsstrategi som köper förväntade vinnare och 

blankar aktier som förväntas vara kortsiktiga förlorare visar sig kunna generera en genomsnittlig årlig 

marknadsjusterad avkastning på 23%. Genom att jämföra resultatet för företag med F_SCORE större eller 

lika med 5, och mindre eller lika med 4, visar Piotroski att modellen är robust i det att de hedgade 

portföljerna ger en positiv marknadsjusterad avkastning under 20 av de 23 åren, samt att det sämsta året 

endast genererar en negativ avkastning på 3,6 %. 

I Modell 1 testas Piotroskis F_SCORE-modell över tidsperioden 1999-2009. Ur populationen skapas 

följaktligen portföljer där företag med en hög (låg) F_SCORE köps (blankas). Portföljerna förvaltas med 

en ettårig Buy-and-Holdstrategi, vilket innebär att portföljerna omstruktureras var 12:e månad. Piotroski 
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genomför sin studie på företag med en påtaglig skillnad mellan redovisat värde och marknadsvärde 

(B/M).15 Utgångspunkten i valet av företag med markanta skillnader i B/M grundar sig i antagandet om 

att företag inom denna grupp löper större risk att vara undervärderade. Vidare bygger investeringsstrategin 

på att aktier i företag med ett högt (lågt) F_SCORE köps (blankas). 

 

Tabell 3 

Definition av fundamentala signaler och dess respektive poängfördelning 

Förkortning Definition F_SCORE 

ROA 

Avkastning på totala tillgångar 
Signalen ROA definieras i enlighet med Piotroskis som nettoinkomst före 
extraordinära poster, vilket beräknas genom att resultatet (netto) divideras med 
de totala tillgångarna vid årets början. 

+1 vid ökning,  
annars 0 

ΔROA 
Förändraing i avkastning på totala tillgångar 
Signalen ΔROA beräknas som årets förändring i nettoinkomst före 
extraordinära poster 

+1 vid ökning, 
annars 0 

CFO 
Kassaflöde från den operativa verksamheten 
Signalen CFO beräknas genom att dividera den operativa verksamhetens 
kassaflöde med totala tillgångar under början av räkenskapsåret. 

+1 om 
CFO>0, 
annars 0 

ACCRUAL 

Periodiseringar 
Signalen ACCRUALS mäts från förhållandet mellan det aktuella årets 
avkastning på totala tillgångar (ROA) och kassaflödet från den operativa 
verksamheten (CFO). 

+1 om 
CFO>ROA, 
annars 0 

ΔLEVERAGE 

Förändring i finansiell skuldsättningsgrad 
Signalen ΔLEVER beräknas genom att jämföra det aktuella årets 
skuldsättningsgrad med det föregående årets. Skuldsättningsgraden räknas ut 
genom att långfristiga skulder divideras med det aktuella årets genomsnittliga 
totala tillgångar. 

+1 vid 
minskning, 
annars 0 

ΔLIQUIDITY 

Förändring i likviditet 
Signalen ΔLIQUID beräknas genom att dividera företagets 
omsättningstillgångar med företagets kortfristiga skulder, vilket visar 
förändringen i balanslikviditeten.  

+1 vid ökning,  
annars 0 

EQ_OFFER 

Nyemission 
Signalen EQ_OFFER reflekterar företagets eventuella nyemissioner, och 
kräver följaktligen inte någon uträkning. Istället uppmärksammas enbart om 
det skett en nyemission eller ej. 

+1 om ej 
nyemission, 
annars 0 

ΔMARGIN 

Förändring i bruttomarginal 
Signalen ΔMARGIN beräknas genom att dividera bolagets bruttoresultat 
(skillnaden mellan försäljning och kostnad sålda varor) med dess 
nettoförsäljning. 

+1 vid ökning, 
annars 0 

ΔTURNOVER 

Förändring i kapitalomsättningshastighet 
Signalen ΔTURN visar förändringen i den aktuella periodens 
kapitalomsättningshastighet jämfört med det föregående året. Beräkningen 
görs genom att dividera bolagets totala försäljning med årets ingående totala 
tillgångar. 

+1 vid ökning,  
annars 0 

                                                      

15 Det ska understrykas att utformningen av Modell 3: M_STRAT kräver att Book-to-Market från Piotroski (2000) 
byts ut mot Price-to-Earnings. Detta då de båda måtten syftar till samma funktion: att identifiera under- och 
övervärderade företag. Det ska även uppmärksammas att sållningen på Price-to-Earnings i denna studie (i kontrast 
till Book-to-Market) appliceras i ett senare steg av sållningsprocessen. 
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Modell 2 – PE_GRAD 

Den andra modellen vi avser testa bygger på Price-to-Earningsanomalin, vilken har studerats flitigt inom 

såväl akademi som näringsliv, och presumeras ge en indikation om framtida förändringar i aktiepriset. 

Tidigare studier (se bl.a. Basu 1977; Ball 1992; Lam 2002) visar att företag med låga PE-tal tenderar att 

överprestera företag med höga PE-tal. Modellen bygger således på att identifiera och utnyttja 

extremvärden i det relativa nyckeltalet Price-to-Earnings (PE). 

 

 

 
  

                 

                     
  

I enlighet med Basu (1977) definierar vi PE som aktiepriset vid tidpunkten för portföljformation, 

dividerat med vinst per aktie (EPS). Då aktiekursen ställs mot vinst per aktie uppstår ett mått på företagets 

relativa värde. Ett högre PE-tal innebär följaktligen att investerare betalar mer för varje enhet av den 

nuvarande nettoinkomsten, vilket gör aktien dyrare relativt företagets vinst. I kontrast indikerar ett lägre 

PE-tal motsatsvis att investerare betalar mindre för varje enhet av nettoinkomsten, vilket gör aktien 

billigare relativt företagets vinst. Price-to-Earnings visar således antalet år av ett visst resultat som skulle 

krävas för att betala tillbaka köpeskillingen (bortsett inflation, vinsttillväxt och tidsvärdet av kapital).  

I Tabell 4 presenteras fyra intervaller av PE-tal samt vad det nyckeltalets olika storleksintervall 

indikerar om ett företags värde. 

Tabell 4 

PE-intervaller och dess respektive definitioner16 

PE-tal Definition 

N/A 
Ett företag utan vinst saknar PE-tal. Även om det matematiskt sett är fullt möjligt att 
beräkna, så fastställs sällan kvoten av avtalsmässiga skäl. 

0-10 
Aktien räknas antingen som undervärderad, eller så tror marknaden på att företagets framtida 
vinster kommer att sjunka. Alternativt är vinsten påtagligt större än tidigare år. 

10-17 
Med ett PE-tal inom detta intervall räknas ofta aktien som ”korrekt”, eller representativ för 
företagets verkliga värde. 

17-25 
Aktien räknas som övervärderad, alternativt att företagets vinst har ökat sedan föregående 
årsredovisning. Alternativt tror marknaden att företagets framtida vinster kommer att öka. 

 

För att kunna besvara H2 sorteras observationerna efter storlek på nyckeltalet Price-to-Earnings, och 

delas följaktligen in i tio lika viktade deciler. Decilerna benämns PE_LÅG, PE_2, [...], PE_9 respektive 

PE_HÖG, där PE_LÅG (PE_HÖG) utgör den lägsta (högsta) decilen inom undersökningspopulationen. 

I Modell 2 operationaliseras strategin genom att skapa decilportföljer där företag med låga (höga) PE-tal 

köps (blankas) över tidsperioden 1999-2009.  

                                                      

16 Hämtat från FED-modellen som används av Federal Reserve för att beräkna samband mellan långsiktiga 
statsobligationer och marknadsjusterad avkastning av aktier. Sambandet, som beräknas som ett omvänt P/E-tal 
(E/P) används även som ett allmänt vedertaget gränsmått för under- och övervärderingar av aktier. 
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På grund av det observationsbortfall som uppstår i samband med det stora antal decila elimineringar 

som denna studie innefattar, skapas två aggregerade kvartilportföljer. Detta görs med avsikt att tillämpas i 

Modell 3 för att minimera riskfaktorn i de enskilda portföljerna, samt att undvika att förlora statistisk 

signifikans till följd av för stort observationsbortfall. Portföljerna benämns följaktligen PE_KÖP 

(PE_BLANK), där PE_KÖP (PE_BLANK) utgör de två lägsta (högsta) kvartilerna i 

undersökningspopulationen.  

Modell 3 – M_STRAT  

I Modell 3 kombineras F_SCORE och PE_GRAD med avsikt att testa H3 och H4. Båda dessa modeller 

graderar företag baserat på historisk data och separerar således hög- från lågpresterande företag, men 

signalerna i de två modellerna ger oss information om två fundamentalt olika variabler. F_SCORE 

graderar företag efter nio binära signaler baserat på företagets lönsamhet, skuldsättningsgrad samt 

effektivitet, och separerar således starka företag från svaga företag. PE_GRAD graderar och ställer ett 

företags pris i relation till dess vinster, och utgör således ett mått på hur undervärderat ett företag är. 

Genom att kombinera dessa två modeller ämnar vi identifiera de mest undervärderade (övervärderade) av 

de starkaste (svagaste) företagen. Kombinationen av dessa två modeller förväntas således sålla bort bolag 

som driver respektive portföljavkastning i fel riktning. En modell som beaktar båda dessa variabler borde 

följaktligen generera en högre onormal avkastning än respektive modell individuellt. 

I köp-portföljen (M_KÖP) rangordnas inledningsvis företagen efter F_SCORE beräknat i enlighet 

med Modell 1. Därefter elimineras samtliga företag som visar upp ett F_SCORE lägre än 7. De 

återstående företagen i portföljen är således de företag som Piotroskis F_SCORE-modell definierar som 

vinnare (F_SCORE 8-9). Följaktligen matchas de återstående företagen mot decilportföljerna i Modell 2 

(PE_GRAD), varpå samtliga företag i de övre två kvartilerna (PE_BLANK) elimineras. Detta medför att 

den återstående populationen består av företag med starka indikationer på framtida vinsttillväxt och har 

ett lågt pris relativt dess nettoinkomst före extraordinära poster.  

I blank-portföljen (M_BLANK) rangordnas inledningsvis företagen efter F_SCORE beräknat i 

enlighet med Modell 1. Därefter elimineras samtliga företag som visar upp ett F_SCORE högre än 2. De 

återstående företagen i portföljen är således de företag som Piotroski F_SCORE-modell definierar som 

förlorare (F_SCORE 0-2). Följaktligen matchas de återstående företagen mot decilportföljerna i Modell 2 

(PE_GRAD), varpå samtliga företag i de undre två kvartilerna (PE_KÖP) elimineras. Detta medför att 

den återstående populationen består av företag med svaga indikationer på framtida vinsttillväxt och har ett 

högt pris relativt dess nettoinkomst före extraordinära poster.  
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V. RESULTAT & ANALYS 

Deskriptiv statistik 

Tabell 5 

Deskriptiv statistik av råavkastningen för hela populationen (n=6555) under undersökningsperioden 1999-2009. 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n 

Medelvärde 0,1350 0,2231 -0,1722 0,5293 0,1466 0,2130 0,1071 -0,0248 -0,3959 0,6484 0,1410 6555 

Median 0,0750 0,1651 -0,1856 0,4234 0,0934 0,1265 0,0856 -0,0478 -0,4182 0,5106 0,0828 6555 

Std.dev 0,4621 0,3946 0,6155 0,4874 0,3247 0,3981 0,2650 0,3290 0,2756 0,6339 0,4186 6555 

Min -0,8265 -0,8187 -0,9917 -0,5093 -0,7829 -0,5222 -0,6062 -0,7745 -0,9677 -0,3610 -0,7161 6555 

Max 2,3387 2,2609 13,9420 4,4833 2,5323 4,3250 1,4542 2,3158 1,3170 4,7643 3,9733 6555 

Tabell 5 visar den deskriptiva statistiken av råavkastningen17 för hela populationen (n=6555) under 

undersökningsperioden 1999-2009. Det första som kan observeras är skillnaden mellan medelvärdet och 

medianen. Medelvärdet är genomgående högre under samtliga år av undersökningsperioden, och har ett 

genomsnittligt värde på 0,1410 jämfört med medianens 0,0828. Statistiken påvisar således att portföljernas 

resultat är starkt påverkade av extremvärden inom populationen, vilket också stämmer överens med 

statistiken över periodens standardavvikelser. En drivande faktor till de markanta skillnaderna kan 

möjligen vara branchbredden i portföljen. Då nyckeltal såsom PE-kvoter är högst branchberoende kan 

inkongruensen mellan medelvärde och median förklaras av den diversifierade populationen, något som 

också kan observeras i tidigare studier av PE-anomalin (Nicholson, 1968; Ball, 1992). Vidare är det 

noterbart att den genomsnittliga avkastningen över perioden varierar kraftigt över åren, vilket främst kan 

förklaras av volatila marknader. 

Tabell 6 
Deskriptiv statistik av finansiella nyckeltal för hela populationen (n=6555) under undersökningsperioden 1999-2009. 

Variabel PE ROA ΔROA CFO ACCR ΔLEV ΔLIQ ΔMAR ΔTURN 

Medelvärde 31,4 0,0583 -0,0131 0,1160 0,0577 -0,0189 0,0139 -0,0007 -0,0091 

Median 18,1 0,0562 -0,0029 0,1052 0,0524 -0,0244 0,0296 -0,0016 -0,0037 

Std.dev 101,0 0,0784 0,0667 0,0791 0,0764 0,1089 0,8610 0,0677 0,2999 

Min 1,9 -0,5416 -0,6106 -0,1263 -0,2274 -0,5746 -8,4712 -0,5566 -3,0333 

Max 2023,5 0,4563 0,2641 0,6536 0,7194 0,9026 7,9716 0,5167 2,4436 

n 6555 6555 6555 6555 6555 6555 6555 6555 6555 

Tabell 6 beskriver deskriptiv statistik över finansiella nyckeltal för hela populationen (n=6555) under 

undersökningsperioden 1999-2009. Genom att studera de fundamentala signalerna i tabellen ser vi att det 

genomsnittliga (median) företaget i populationen uppvisar ett PE-tal på 31,4 (18,1) med en 

standardavvikelse på 101,0, samt ett minsta (högsta) värde på 1,9 (2 023,5). Det genomsnittliga (median) 

                                                      

17 Råavkasnting definieras som kursförändring mellan tidsperiod t och t+1 för varje enskild aktie. Marknadsindex 
uppskattas årligen till det aritmetiska medelvärdet av råavkastningen för samtliga bolag inom 
undersökningspopulationen. 
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företaget uppvisar en positiv ROA på 0,0583 (0,0562), men uppvisar en årlig minskning av ROA på  

-0,0131 (-0,0029). Det genomsnittliga (median) företaget uppvisar även en positiv CFO på 0,1160 (0,1052) 

och ACCR på 0,0577 (0,524), samt en minskad MAR på -0,0007 (-0,0016) och TURN på -0,0091 (-

0,0037). Slutligen genererar det genomsnittliga företaget i undersökningspopulationen en årlig minskning i 

LEV, och en ökning i LIQ under den studerade tidsperioden. 

Resultat Modell 1: F_SCORE 

Tabell 7 
Statistik av avkastning för portföljurval baserat på F_SCORE (n=544) under undersökningsperioden 1999-2009. 

Råavkastning 

Portfölj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m18 n 

F_HÖG19 0,2180 0,4810 0,4001 0,4585 0,2350 0,3226 0,2317 0,1305 -0,4011 0,5003 0,2577 407 

F_LÅG20 -0,1172 0,0441 -0,3428 0,5190 0,0952 0,0403 -0,1538 -0,1972 -0,7117 0,6939 -0,0130 137 

Marknadsjusterad avkastning 

Portfölj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n 

F_HÖG 0,0830 0,2579 0,5723 -0,0708 0,0884 0,1096 0,1246 0,1553 -0,0052 -0,1481 0,1167 407 

F_LÅG -0,2522 -0,1790 -0,1706 -0,0103 -0,0514 -0,1727 -0,2609 -0,1724 -0,3158 0,0455 -0,1540 137 

Hedge 

Portfölj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n 

Hedge21 0,3352 0,4369 0,7429 -0,0605 0,1397 0,2823 0,3855 0,3277 0,3106 -0,1936 0,2707 544 

I Tabell 7 redovisas den avkastning som uppnås vid applicering av F_SCORE-modellen över tidsperioden 

1999-2009. Genom att studera den genomsnittliga årliga avkastningen för respektive portfölj finner vi, i 

likhet med Piotroski (2000), att en positiv (negativ) avkastning återfinns i företag med en hög (låg) 

F_SCORE. Portföljen F_HÖG, bestående av företag med en F_SCORE på 8-9, genererar en 

genomsnittlig marknadsjusterad avkastning på 11,7% över den studerade tidsperioden.  I kontrast till detta 

genererar portföljen F_LÅG, bestående av företag med en F_SCORE på 0-2, en genomsnittlig 

marknadsjusterad avkastning på -15,4% över den studerade tidsperioden.  En hedgeportfölj som förvaltas 

med strategin att köpa (blanka) företag med hög (låg) F_SCORE genererar en genomsnittlig årlig 

marknadsjusterad avkastning på 27,1%. 

En brist i denna studie är att vi redan i ett tidigt skede eliminerar företag med en F_SCORE på 3-7 ur 

portföljurvalet. Det är således möjligt att en kombination av företag som befinner sig inom detta intervall 

skulle prestera bättre än portföljerna i Tabell 7. Då vi i vår kombinerade modell specifikt använder oss av 

                                                      

18 Aritmetiskt medelvärde 
19 F_HÖG representerar en portfölj enbart bestående av företag som uppvisar en F_SCORE på 8-9 
20 F_LÅG representerar en portfölj enbart bestående av företag som uppvisar en F_SCORE på 0-2 
21 Hedge representerar i det här fallet en portfölj som förvaltas genom att köpa (blanka) företag med en F_SCORE 
på 8-9 (0-2) 
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de företag som befinner sig i de yttre intervallerna är dessa intervaller av intresse att studera vid 

tillämpning av F_SCORE-modellen separat. 

Resultatet styrker Piotroskis (2000) slutsats och tyder på att de fundamentala signalerna i det 

aggregerade måttet F_SCORE går att använda för att identifiera starka- respektive svaga aktier inom 

undersökningspopulationen. Vidare styrker resultatet såväl Piotroskis (2000) som Ou & Penmans (1989) 

studier, och tyder på att fundamental analys kan användas systematiskt för att uppnå en onormal 

avkastning. 

Resultat Modell 2: PE_GRAD 

Tabell 8 
Statistik av avkastning för portföljurval baserat på PE (n=6550) under undersökningsperioden 1999-2009. 

Marknadsjusterad avkastning 

Decil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n mPE22 

PE_LÅG 0,1582 0,1341 0,2791 0,4065 0,1904 0,0405 -0,0505 0,0450 -0,0545 0,4813 0,1630 655 7,8768 

PE_2 0,0958 0,0915 0,2308 0,1853 0,0255 -0,0128 0,0482 0,0212 -0,1002 0,1698 0,0755 655 14,3496 

PE_3 0,0703 0,0221 0,2249 0,1266 0,0163 -0,0155 0,0319 -0,0427 0,0347 0,1884 0,0657 655 15,6193 

PE_4 0,0359 0,0992 0,2451 0,0153 0,0110 -0,0699 0,0301 -0,0796 0,0983 0,0292 0,0414 655 18,1587 

PE_5 0,0634 -0,0347 0,2453 0,0732 0,0248 0,0228 -0,0235 0,0026 0,0270 -0,0358 0,0365 655 19,7264 

PE_6 0,0121 -0,0007 0,1837 -0,0946 -0,0356 -0,0299 0,0225 0,0369 0,0168 -0,1001 0,0011 655 21,7046 

PE_7 -0,0624 -0,0322 0,1771 -0,0792 -0,0079 -0,0572 -0,0412 -0,0210 0,0633 -0,1422 -0,0203 655 24,0607 

PE_8 -0,0413 -0,0735 0,2234 -0,0978 -0,0255 -0,0167 -0,0066 -0,0564 0,0665 -0,1140 -0,0142 655 27,6001 

PE_9 -0,1024 -0,1159 0,1805 -0,0225 -0,0621 0,0008 -0,0432 0,1009 0,0119 -0,2185 -0,0270 655 33,4389 

PE_HÖG -0,2488 -0,0901 0,1553 -0,0532 0,0261 0,1843 0,0259 0,0398 -0,0358 -0,0124 -0,0009 655 108,8281 

Marknadsjusterad avkastning i aggregerade portföljer23 

Decil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n mPE 

PE_KÖP24 0,0847 0,0624 0,2450 0,1614 0,0536 -0,0070 0,0073 -0,0107 0,0011 0,1666 0,0764 3275 15,1462 

PE_BLANK25 -0,0886 -0,0625 0,1840 -0,0695 -0,0210 0,0162 -0,0085 0,0200 0,0245 -0,1175 -0,0123 3275 43,1265 

I Tabell 8 redovisas den avkastning som uppnås vid applicering av en PE-talsbaserad investeringsstrategi 

över tidsperioden 1999-2009. I likhet med Ball (1992) finner vi att den högsta marknadsjusterade 

avkastningen (16,3%) återfinns i den lägsta decilportföljen (PE_LÅG). En lägre PE-kvot tycks således 

medföra en högre avkastning. Den lägsta marknadsjusterade avkastningen (-2,7%) återfinns däremot i den 

näst högsta decilportföljen (PE_9). Detta tyder på att den fundamentala informationen i PE-kvoten är en 

starkare indikator på framtida vinsttillväxt när den tillämpas i de lägre decilerna, samt att nyckeltalet PE är 

                                                      

22 Aritmetiskt medelvärde av samtliga företags PE-tal inom den angivna decilportföljen. 
23 För att minimera observationsbortfallet och diversifiera portföljrisken när Modell 2 implementeras i Modell 3 
skapas två aggregerade portföljer bestående av dom undre- respektive övre två kvartilerna inom 
undersökningspopulatonen då observationerna sorterats efter storlek på dess respektive PE-tal. 
24 En aggregerad portfölj bestående av samtliga observationer i decilerna PE_LÅG, PE_2, PE_3, PE_4 och PE_5. 
25 En aggregerad portfölj bestående av samtliga observationer i decilerna PE_HÖG, PE_9, PE_8, PE_7 och PE_6. 
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bättre på att identifiera undervärde företag än övervärderade företag. Den högsta decilportföljen 

(PE_HÖG) genererar slutligen en genomsnittlig årlig marknadsjusterad avkastning på 0,1% över den 

studerade tidsperioden.  

En hedgeportfölj som förvaltas med strategin att köpa (blanka) företag som befinner sig i den lägsta 

(högsta) decilportföljen genererar en genomsnittlig årlig marknadsjusterad avkastning på 16,4%. När 

samma strategi appliceras i de två aggregerade portföljerna PE_KÖP samt PE_BLANK uppnås en 

genomsnittlig årlig marknadsjusterad avkastning på 8,9% under den studerade tidsperioden. Resultatet går 

i linje med tidigare studier och tyder på att Price-to-Earningsnomalin går att använda för att identifiera 

relativt billiga- respektive dyra aktier inom undersökningspopulationen. 

 

Test av H1 och H2 

Hypotes 1 är att Piotroskis (2000) F_SCORE-modell genererar en positiv marknadsjusterad avkastning 

sett över studiens tidsperiod. Hypotes 2 är att en modell som bygger på Price-to-Earningsanomalin 

genererar en positiv marknadsjusterad avkastning sett över studiens tidsperiod. För att pröva om dessa 

hypoteser stämmer testas Modell 1 och Modell 2 mot undersökningspopulationen separat. 

Enligt H1 ska en investeringsstrategi där Piotroskis F_SCORE-modell används för att separera starka- 

från svaga företag, och aktier i starka (svaga) företag följaktligen köps (blankas), generera en positiv 

marknadsjusterad avkastning även sett över vår studerade tidsperiod. Resultatet av en applicering av 

Modell 1 visar att en strategi där starka (svaga) företag köps (blankas) genererar en positiv 

marknadsjusterad avkastning på 27,1%. I likhet med Piotroski (2000) finner vi således att Piotroskis 

F_SCORE-modell framgångsrikt kan användas för att separera starka- från svaga företag. 

Enligt H2 ska en investeringsstrategi där företag inledningsvis sorteras efter PE-tal, delas in i tio lika 

viktade decilportföljer och den lägsta (högsta) decilen följaktligen köps (blankas), generera en positiv 

marknadsjusterad avkastning. Vi förväntar oss även att en strategi som bygger på att köpa (blanka) de 

aggregerade portföljerna PE_KÖP (PE_BLANK) genererar en positiv marknadsjusterad avkastning över 

den studerade tidsperioden. Resultatet av en applicering av Modell 2 visar att en strategi där den lägsta 

(högsta) decilen köps (blankas) genererar en positiv marknadsjusterad avkastning på 16,4%. Vidare finner 

vi att en strategi som köper (blankar) de aggregerade portföljerna PE_KÖP (PE_BLANK) genererar en 

positiv marknadsjusterad avkastning på 8,9%. I likhet med Ball (1992) finner vi således tecken på att Price-

to-Earningsanomalin kan användas för att identifiera under- och övervärderade företag. Vi finner även att 

Price-to-Earningsanomalin framgångsrikt kan användas för att förutsäga framtida förändringar i 

aktiepriset. 
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Resultat Modell 3: M_STRAT 

Tabell 9 

Statistik över avkastning för portföljurval baserat på M_STRAT (n=270) under undersökningsperioden 1999-2009 

M_Köp 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n 

Avkastning 
            

     Rå 0,3948 0,7844 0,8215 0,4601 0,2801 0,3516 0,2428 0,1345 -0,4153 0,8076 0,3862 202 

     Marknadsjusterad 0,2598 0,5613 0,9937 -0,0692 0,1335 0,1386 0,1357 0,1593 -0,0194 0,1592 0,2453 202 

Median 0,2034 0,5362 -0,1019 0,4056 0,1470 0,2587 0,2383 0,0444 -0,4629 0,3175 0,1586 202 

Std.Dev 0,4144 0,2228 3,6486 0,2937 0,2995 0,3765 0,2698 0,3582 0,2382 0,7684 0,6890 202 

Min -0,1768 0,5199 -0,5492 0,0000 -0,0942 -0,2841 -0,3000 -0,3392 -0,8236 0,1465 -0,1901 202 

Max 1,6844 1,0317 13,9420 1,0577 1,1401 1,3174 0,9557 1,3361 0,0782 2,5195 2,5063 202 

mPE 13,47 12,63 17,72 15,96 19,87 15,79 17,55 16,94 14,34 11,04 15,53 202 

M_Blank 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n 

Avkastning 
            

     Rå -0,0354 -0,1126 -0,3836 0,1406 0,0752 0,1540 -0,0937 -0,0677 -0,7710 0,5458 -0,0548 68 

     Marknadsjusterad -0,1704 -0,3357 -0,2114 -0,3887 -0,0714 -0,0590 -0,2008 -0,0429 -0,3751 -0,1026 -0,1958 68 

Median -0,1548 0,0552 -0,3450 0,2724 0,0358 -0,0136 -0,1753 -0,3343 -0,6876 0,4593 -0,0888 68 

Std.Dev 0,6068 0,4253 0,2428 0,3384 0,5723 0,2668 0,2181 0,3476 0,1133 0,7218 0,3853 68 

Min -0,7696 -0,6115 -0,6013 -0,5093 -0,5407 -0,3676 -0,3529 -0,5105 -0,9434 -0,2311 -0,5438 68 

Max 1,0718 0,5366 0,0695 0,4741 0,8380 0,6933 0,4127 0,6570 -0,5777 1,9691 0,6144 68 

mPE 53,95 25,08 52,23 24,78 33,17 42,17 22,65 27,53 76,23 62,55 42,0333 68 

Hedge 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 m n 

Avkastning (m.just) 0,4302 0,8970 1,2052 0,3195 0,2049 0,1977 0,3366 0,2022 0,3557 0,2618 0,4411 270 

I Tabell 9 redovisas avkastningen för den kombinerade modellen M_STRAT, vars undersökningstid 

sträcker sig över åren 1999-2009. Inledningsvis påvisar data för köpportföljen i M_STRAT att den 

genomsnittliga råa (marknadsjusterade) avkastningen uppgår till 38,62% (24,53%) under den studerade 

undersökningsperioden. Över tioårsperioden varierar avkastningen påfallande kraftigt, där 

standardavvikelsen i köpportföljen (blankportföljen) kan uppmätas till 68,9% (38,53%). Den höga 

volatiliteten i portföljernas avkastning kan förklaras av den omfattande sållning som genomförts av 

ursprungspopulationen. En portfölj av den kvantiteten är således extra känslig för extremvärden – något 

som vi valt att bibehålla i populationen till fördel för dess pådrivande effekt på avkastningen. Vidare ligger 

det genomsnittliga PE-talet på 15,53, med ett högsta (lägsta) värde på 19,87 (11,04).  

I blankportföljen uppgår den råa (marknadsjusterade) avkastningen till -5,48% (-19,58%), med en 

genomsnittlig standardavvikelse på 38,53%. Även i denna portfölj uppvisas en högst volatil avkastning då 

företaget med högst (lägst) avkastning under den studerade undersökningsperioden uppvisar en 
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råavkastning på 196,9% (-94,3%). Samtidigt har innehavet i M_BLANK en påtagligt mindre population, 

vilket som tidigare nämnt kan bidra till en högre volatilitet. Vidare ser vi även att den sammanslagna 

avkastningen i en hedgeportfölj där starka (svaga) företag med en låg (hög) PE-kvot köps (blankas) 

genererar en genomsnittlig marknadsjusterad avkastning på 44,11% per år. Värt att notera är skillnaden 

mellan köp- och blankportföljens avkastning på 4,95% (24,53% - 19,58%), vilket påvisar en starkare 

köpportfölj än blankportfölj. Detta skulle kunna förklaras av det faktum att båda portföljerna utgörs av de 

företag som uppvisar ett positivt resultat, då PE-tal inte beräknas på företag med negativt resultat. Således 

bygger även M_BLANK på ett urval företag som alla uppvisar vinst, i motsats till vad som borde utgöra 

en optimal blankportfölj: de svagaste företagen. Hade M_BLANK utgjorts av företag som inte genererar 

positivt resultat hade M_BLANK med stor sannolikhet uppnått högre avkastning än 19,58%, och 

möjligen även överträffat M_KÖP. Dessutom hade portföljens storlek varit betydligt större än nuvarande 

M_BLANK (n=68), vilket hade minskat portföljens volatilitet. Slutligen kan vi konstatera att en brist i 

studien ligger i det faktum att M_BLANK utgörs av samma populationsurval (företag med positiv 

redovisad vinst) som M_KÖP, vilket skapar bättre (sämre) förutsättningar för PE_KÖP (PE_BLANK) 

och således även för M_KÖP (M_BLANK).  

 

Test av H3 och H4 

Hypotes 3 är att en investeringsstrategi som tar hänsyn till både Piotroskis (2000) F_SCORE-modell och 

Price-to-Earningsanomalin genererar en högre avkastning än vad respektive modell genererar separat. 

Hypotes 4 är att en hedgestrategi där företag med hög (låg) F_SCORE som befinner sig i decilerna 

PE_KÖP (PE_BLANK) köps (blankas), genererar en högre (lägre) avkastning än den genomsnittliga 

avkastningen som uppnås då företag med hög (låg) F_SCORE köps (blankas). För att pröva om dessa 

hypoteser stämmer testas den kombinerade modellen M_STRAT mot undersökningspopulationen över 

den studerade tidsperioden. 

Enligt H3 ska en investeringsstrategi där Piotroskis F_SCORE-modell används för att identifiera starka 

företag, och modellen PE_GRAD används för att identifiera och köpa de mest undervärderade av dessa 

företag, generera en högre avkastning än vad respektive modell genererar separat. Resultatet vid 

applicering av Modell 3 visar att en sådan strategi genererar en genomsnittlig årlig marknadsjusterad 

avkastning på 24,5%. I jämförelse med Piotroskis (2000) F_SCORE-modell som genererar en 

genomsnittlig marknadsjusterad årlig avkastning på 11,7% då starka företag köps, är detta likvärdigt med 

en effektivisering på 12,9%. I jämförelse med PE_GRAD som genererar en genomsnittlig 

marknadsjusterad årlig avkastning på 16,3% då företag med låga PE-tal köps, är detta likvärdigt med en 

effektivisering på 8,2%. Våra resultat visar således att en investeringsstrategi som tar hänsyn till både 

Piotroskis (2000) F_SCORE-modell, och Price-to-Earningsanomalin, genererar en högre årlig avkastning 

än vad respektive modell genererar separat. 

Enligt H4 ska en hedgestrategi där företag med hög (låg) F_SCORE som befinner sig i de aggregerade 

decilportföljerna PE_KÖP (PE_BLANK) köps (blankas), generera en högre avkastning än den 
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genomsnittliga avkastningen som uppnås då företag med hög (låg) F_SCORE köps (blankas). Resultatet 

vid applicering av Modell 3 visar att en sådan hedgestrategi genererar en genomsnittlig årlig 

marknadsjusterad avkastning på 44,1% över den studerade tidsperioden. I jämförelse med Piotroskis 

ursprungliga F_SCORE-modell som enbart köper (blankar) företag med hög (låg) F_SCORE är detta en 

effektivisering med 17%. Resultaten visar således att ett lågt PE-tal påverkar framtida avkastning positivt 

även bland de företag som F_SCORE-modellen klassificerar som starka. På samma sätt visar resultaten att 

företag som enligt F_SCORE-modellen klassificeras som svaga, presterar sämre om de har ett högre PE-

tal. Även om F_SCORE kan användas för att separera starka- från svaga företag, tyder resultatet på att 

den relativa prisvariabeln Price-to-Earnings (PE) är en mer dominant faktor vid estimering av framtida 

förändringar i aktiepriset. 

 

Sammanfattning av resultat 

Våra resultat visar att H1 stämmer - en applicering av Piotroskis F_SCORE-modell genererar en positiv 

genomsnittlig marknadsjusterad avkastning under den studerade tidsperioden. Resultat går i linje med 

Piotroski (2000) och vi kan följaktligen konstatera att F_SCORE-modellen med framgång kan användas 

för att separera starka- från svaga företag.  

Våra resultat visar även att H2 stämmer - en investeringsstrategi som bygger på Price-to-

Earningsanomalin genererar en positiv genomsnittlig marknadsjusterad avkastning under den studerade 

tidsperioden. Resultatet går i linje med tidigare forskning (se bl.a. Basu 1977; Ball 1992; Lam 2002) och vi 

kan konstatera att Price-to-Earningsanomalin med framgång kan användas för att separera under- från 

övervärderade företag.  

Vidare visar våra resultat att även H3 stämmer - en applicering av M_STRAT som bygger på både 

Piotroskis F_SCORE och Price-to-Earningsanomalin genererar en högre avkastning än vad respektive 

modell genererar separat.  

Slutligen visar våra resultat att även H4 stämmer - en strategi där företag med hög F_SCORE som 

befinner sig i den aggregerade portföljen PE_KÖP köps, genererar en högre avkastning än den 

genomsnittliga avkastningen som uppnås då företag som enbart uppvisar en hög F_SCORE köps. På 

samma sätt genererar en strategi där företag med låg F_SCORE som befinner sig i den aggregerade 

portföljen PE_BLANK blankas, en högre avkastning än den genomsnittliga avkastningen som uppnås då 

företag som enbart uppvisar en låg F_SCORE blankas. En hedgestrategi där företag med hög (låg) 

F_SCORE som befinner sig i de aggregerade portföljerna PE_KÖP (PE_BLANK) köps (blankas), 

genererar således en högre avkastning än den genomsnittliga avkastningen som uppnås då företag med 

hög (låg) F_SCORE köps (blankas). Sammanfattningsvis visar våra resultat att Piotroskis F_SCORE-

modell kan effektiviseras genom en implementering av det relativa prismåttet Price-to-Earnings.  
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VI. SLUTSATS 

Denna studie undersöker om Piotroskis (2000) F_SCORE-modell kan effektiviseras genom att ta hänsyn 

till Price-to-Earningsanomalin. Vi visar att detta är möjligt. 

Resultaten i denna studie går i linje med Piotroskis (2000) och tyder på att man med hjälp av 

information i årsredovisningar kan identifiera hög- respektive lågpresterande aktier. Genom att köpa aktier 

i företag som enligt Piotroskis F_SCORE-modell karaktäriseras som starka är det möjligt att uppnå en 

genomsnittlig årlig avkastning på 25,8%. Detta är att jämföra med marknadsindex under samma tidsperiod 

som genererade en genomsnittlig avkastning på 14,10%. Följaktligen är detta att likställa med en årlig 

marknadsjusterad avkastning på 11,7%. Vid tillämpning av en hedgestrategi där starka företag köps och 

svaga företag blankas uppnås en marknadsjusterad avkastning på 27,1%. 

Med grund i Piotroskis (2000) F_SCORE-modell konstruerar vi en investeringsmodell som även 

inkluderar och beaktar Price-to-Earningsanomalin. Detta görs med avsikt att identifiera de mest prisvärda 

av de starkaste företagen och ämnar således eliminera aktier som driver avkastningen i fel riktning. Vi visar 

att en sådan strategi, i kontrast till Piotroskis F_SCORE-modell, genererar en genomsnittlig årlig 

avkastning på 38,6%, vilket är att likställa med en genomsnittlig årlig marknadsjusterad avkastning på 

24,5%. Vi visar följaktligen att en hedgestrategi där starka företag med låg PE-kvot köps, och svaga 

företag med hög PE-kvot blankas, genererar en marknadsjusterad avkastning på 44,1%. 

Lev & Thiagarajan (1993) belyser problematiken med komplexa investeringsstrategier och de höga 

kostnader som medföljer omfattande statistisk analys och införskaffandet av stora mängder data. Piotroski 

(2000) hänvisar till denna problematik som den enskilt största faktorn i valet av en binär graderingsmodell. 

De investeringsstrategier som utformats i denna studie har, likt ovan nämna studier, lagt enkelhet och 

praktisk tillämpbarhet i fokus och ökar enbart informationskostnaderna marginellt jämfört med Piotroskis 

ursprungliga modell. 

Till följd av att strategin i denna studie använder flertalet steg av decila elimineringar vid utformning av 

portföljerna krävs ett stort antal observationer för att bibehålla statistisk och akademisk relevans. För att 

inte falla utanför ramarna för dessa riktlinjer har därför aggregerade portföljer i modellen PE_GRAD 

tillämpats. Då denna studie visar att de mest avvikande resultaten återfinns i de yttersta decilerna skulle det 

vara av intresse för framtida studier att testa modellen på en undersökningspopulation med en 

observationsmängd som möjliggör för en decil eliminering i ovan nämnt steg av processen. 

En eventuell brist i studien är att portföljerna i Modell 2 enbart består av aktier i företag som uppvisat 

ett positivt PE-tal. Med andra ord eliminerar modellen redan i ett tidigt skede de företag som redovisat ett 

negativt resultat under året. Det här innebär att blankportföljerna i både PE_GRAD och M_STRAT 

påverkas negativt då modellerna identifierar de mest övervärderade företagen som redovisat en positiv 

vinst, snarare än de mest övervärderade företagen på marknaden. Ett förslag för framtida forskning är 

därför att utforma en modell som även tar negativa PE-värden i beräkning, för att på så sätt effektivisera 

avkastningen i blankportföljerna. Vidare vill vi belysa valet att bortse från transaktionskostnader i denna 

studie. Att inkludera transaktionskostnader i studiens slutgiltiga portföljavkastning hade skapat ett mer 



 
 

25 
 

praktiskt tillämpbart resultat, vilket även skulle ligga närmre det sanna utfallet för en likvärdig 

investeringsstrategi inom näringslivet. Samtidigt vill vi understryka vikten av att fastställa en adekvat 

jämförelse mellan tidigare forskningsbidrag inom området kapitalmarknadsanomalier och fundamental 

analys, där transaktionskostnader aldrig medtagits i resultatet.  

Slutligen kan vi konstatera att studiens forskningsbidrag är att understryka Price-to-Earningsanomalin 

som en central komponent vid fundamental analys, samt att den med framgång kan kombineras med 

Piotroskis (2000) signaler för att effektivisera utfallet av en F_SCORE-baserad investeringsstrategi. Vidare 

instämmer studiens resultat med tidigare forskningsbidrag som indirekt motbevisar den effektiva 

marknadshypotesen. 
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APPENDIX 

Tabell A – Ordlista (Finansiella begrepp) 

Definitioner av återkommande finansiella begrepp i undersökningen 

Begrepp Definition 

F_SCORE Det sammansatta måttet av Piotroskis nio fundamentala signaler. 

F_SCORE-modellen 
Piotroskis investeringsstrategi vilken bygger på en portfölj som 
köper (blankar) företag med hög (låg) F_SCORE. 

P/E Nyckeltalet Price/Earnings. 

P/E-tal 
Kvoten av ett företags aktiepris genom dess intäkter, vilket syftar till att visa 
om bolaget är under- eller övervärderat. 

PE_GRAD 
Modell som avser pröva avkastningen från en P/E-talsbaserad 
investeringsstrategi. 

EPS 
Earnings per share, vilket kan ses som ett företags vinst i förhållande till dess 
utestående aktier. Vinst per aktie kan ses som den enskilt viktigaste variabeln 
för att bestämma en akties pris.   

M_STRAT 
Studiens investeringsstrategi där P/E-anomalin kombineras med Piotroskis 
F_SCORE.   

EMH 
Den effektiva marknadshypotesen, vilken säger att marknaden är fullständigt 
effektiv, och är således omöjlig att systematiskt överträffa med hjälp av 
fundamental analys.  

Book-to-Market 
Nyckeltal som syftar till att visa om ett företag är under- eller övervärdet 
genom att räkna fram kvoten av bolagets bokförda värde genom dess 
marknadsvärde. 

Fundamental analys 
Analys av ett företags finansiella ställning och nyckeltal med syfte att förutspå 
framtida avkastning. 

Kapitalmarknadsanomali Nyckeltal som motbevisar den effektiva marknadshypotesen. 

Råavkastning 
Avkastning som beräknas genom kursförändring och direktavkastning för varje 
enskild aktie. 

Marknadsjusterad avkastning 
Den marknadsjusterade avkastningen kan definieras som råavkastningen minus 
periodens aktuella marknadsindex.   

NYSE New York Stock Exchange 

Fed-modellen 

Modell som används av Federal Reserve som beräknar samband mellan 
långsiktiga statsobligationer och marknadsjusterad avkastning av aktier. 
Sambandet, som beräknas som ett omvänt P/E-tal (E/P) används även som 
ett allmänt vedertaget gränsmått för under- och övervärderingar av aktier. 

Marknadsindex 
Beräknas som den genomsnittliga råavkastningen av samtliga företag inom 
populationen. En beräkning av marknadsindex på NYSE skulle följaktligen 
beräknas 

Blankning 
Motsatsen till ett vanligt aktieköp: där aktier säljs för att sedan köpas tillbaka till 
ett lägre pris i förhoppning om att generera avkastning på prisskillnaden. 
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Tabell B – Ordlista (Statistiska begrepp) 

Definitioner av återkommande statistiska begrepp i undersökningen 

Begrepp Definition 

Kvartil Uppdelning av population i fyra lika stora delar (25%) 

Kvintil Uppdelning av population i fem lika stora delar (20%) 

Decil Uppdelning av population i tio lika stora delar (10%). 

Percentil Uppdelning av population i hundra lika stora delar (1%). 

Hedge Sammanslagning av två variabler/portföljer 

M Aritmetiskt medelvärde 

N Antal observationer 

MPE Aritmetiska medelvärdet av PE 

Standardavvikelse Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet 

Min Det lägsta värdet i populationen 

Max Det högsta värdet i populationen 

 

Tabell C – Datastream mnemonics 

Definitioner & Datastream mnemonics 

Variabel     Mnemonic 

Total Assets (12 month avg.) =   DWTA 

Total Liabilities (12 month avg.) =   XWC03351 

Market Value   =   MV 

Price-to-Earnings   =   PE 

Net Income     =   XWC01551 

Cash Flow from Operations =   XWC04860 

Long Term Dept   =   XWC03251 

Current Assets   =   XWC02201 

Current Liabilities   =   XWC03101 

Current Ratio   =   XWC08106 

Stock issue sequence number =   IDTCCISNO 

Revenue     =   XWC01001 

Cost of Goods Sold   =   XWC01051 

Stock Price     =   P 

Shares oustanding   =   XWC05301 
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Tabell D – Piotroskis signaler 

Definitioner av Piotroskis (2000) nio fundamentala signaler (F_SCORE) 

 - Samtliga begrepp, definitioner och dess beräkningssätt är tagna från Piotroski (2000) - 

 

Förkortning Definition F_SCORE 

ROA 

Avkastning på totala tillgångar 
Signalen ROA definieras i enlighet med Piotroskis som nettoinkomst före 
extraordinära poster, vilket beräknas genom att resultatet (netto) divideras med 
de totala tillgångarna vid årets början. 

+1 vid ökning,  
annars 0 

ΔROA 
Förändraing i avkastning på totala tillgångar 
Signalen ΔROA beräknas som årets förändring i nettoinkomst före 
extraordinära poster 

+1 vid ökning, 
annars 0 

CFO 
Kassaflöde från den operativa verksamheten 
Signalen CFO beräknas genom att dividera den operativa verksamhetens 
kassaflöde med totala tillgångar under början av räkenskapsåret. 

+1 om 
CFO>0, 
annars 0 

ACCRUAL 

Periodiseringar 
Signalen ACCRUALS mäts från förhållandet mellan det aktuella årets 
avkastning på totala tillgångar (ROA) och kassaflödet från den operativa 
verksamheten (CFO). 

+1 om 
CFO>ROA, 
annars 0 

ΔLEVERAGE 

Förändring i finansiell skuldsättningsgrad 
Signalen ΔLEVER beräknas genom att jämföra det aktuella årets 
skuldsättningsgrad med det föregående årets. Skuldsättningsgraden räknas ut 
genom att långfristiga skulder divideras med det aktuella årets genomsnittliga 
totala tillgångar. 

+1 vid 
minskning, 
annars 0 

ΔLIQUIDITY 

Förändring i likviditet 
Signalen ΔLIQUID beräknas genom att dividera företagets 
omsättningstillgångar med företagets kortfristiga skulder, vilket visar 
förändringen i balanslikviditeten.  

+1 vid ökning,  
annars 0 

EQ_OFFER 

Nyemission 
Signalen EQ_OFFER reflekterar företagets eventuella nyemissioner, och 
kräver följaktligen inte någon uträkning. Istället uppmärksammas enbart om 
det skett en nyemission eller ej. 

+1 om ej 
nyemission, 
annars 0 

ΔMARGIN 

Förändring i bruttomarginal 
Signalen ΔMARGIN beräknas genom att dividera bolagets bruttoresultat 
(skillnaden mellan försäljning och kostnad sålda varor) med dess 
nettoförsäljning. 

+1 vid ökning, 
annars 0 

ΔTURNOVER 

Förändring i kapitalomsättningshastighet 
Signalen ΔTURN visar förändringen i den aktuella periodens 
kapitalomsättningshastighet jämfört med det föregående året. Beräkningen 
görs genom att dividera bolagets totala försäljning med årets ingående totala 
tillgångar. 

+1 vid ökning,  
annars 0 

 


