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Sammanfattning 
 
Studien undersöker om annonsering av nyemissioner genererar en onormal avkastning på svenska 

aktiemarknaden. Studiens avsikt är även att ge bättre förståelse för i vilken grad faktorer som 

bolagsstorlek och emissionsbelopp påverkar den onormala avkastningen. Undersökningen är av 

kvantitativ art och genomförs med hjälp av en eventstudie. För att besvara undersökningen beräknas 

den onormal avkastning vid annonsering om nyemission. Resultatet visar att bolag som annonserar 

om nyemission genererar negativ onormal avkastning på eventdagen. Det går inte att säkerställa om 

bolagsstorleken kan vara en förklarande faktor till den onormala avkastningen. Däremot föreligger ett 

samband mellan emissionsbeloppet i förhållande till marknadsvärdet och dess påverkan på den 

onormala avkastningen. Studiens slutsats är att annonsering av nyemissioner genererar en negativ 

onormal avkastning i samband med att nyheten blir publik.  

   

 
Nyckelord: Onormal avkastning, eventstudie, nyemission, informationsasymmetri, likviditetshypotes 
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1. Inledning 

Utvecklingen på finansmarknaden förändras kontinuerligt och valmöjligheten av finansiering för 

företag är idag flera. Enligt Myers (1984) väljer företag i första hand att använda interna medel och 

om det inte är möjligt väljer företagsledningen att ta in externt kapital. Då är banklån, följt av 

obligationslån och konvertibler de vanligaste finansieringsalternativen. Det alternativ som följer efter 

dessa är att genomföra en nyemission där aktieägarna finansierar det kapital som företaget är i behov 

av. I samband med att ledningen beslutar sig för att genomföra en nyemission kan det att få effekter 

på aktiekursen. 

 

Bolag som genomfört nyemissioner underpresterar i jämförelse med bolag som inte genomfört 

nyemissioner enligt Loughran och Ritter (1997) samt Spiess och Affleck-Graves (1995). Dessa två 

studier väljer att fokusera på den onormala avkastningen under ett längre perspektiv med flera år som 

tidsram. Att aktieavkastningen påverkas av olika affärsbeslut har studerats av flertalet forskare 

tidigare. Aktieavkastning till följd av sammanslagningar har tidigare studerats av Asquith (1983) och 

vinstvarningars kortsiktiga påverkan på aktiekursen har studerats av Jackson och Madura (2003). 

Dessa studier visar att investerare tenderar till att reagera kraftigt på ny information.  

 

I samband med nyemissionen finns flertalet ytterligare faktorer som kan påverka hur den onormala 

avkastningen utvecklas. Två faktorer är storleken på det emitterande bolaget och storleken på 

nyemissionen. Brav, Gecy och Gompers (2000) kommer fram till att små bolag underpresterar mer än 

stora bolag. Spiess och Affleck-Graves (1995) konstaterar även de att små bolag i större grad 

genererar negativ onormal avkastning i samband med nyemissioner än stora bolag. Vidare visar 

studien att mindre och yngre bolag genererar mer negativ onormal avkastning efter nyemission i ett 

längre perspektiv. Även storleken på nyemissionen i förhållande till bolagets storlek kan vara en 

bidragande faktor. Dubois och Jeanneret (2000) visar i sin studie att emissionsbeloppet i förhållande 

till marknadsvärde är en betydande faktor, dock kan de inte säkerställa att det bidrar till negativ 

onormal avkastning i samband med en nyemission.  

 

Motivet till nyemissionen har visat sig påverka hur den onormala avkastningen utvecklas i samband 

med annonseringen. Walker och Yost (2008) har kunnat konstatera att motivet för nyemissionen 

påverkar den onormala avkastningen i högsta grad, där investeringar som motiv genererar en mindre 
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negativ onormal avkastning än lösen av lån som motiv. Storleken på nyemissionsbeloppet går även att 

härleda till motivet då investeringar tenderar att kräva större kapital än mindre konkreta motiv 

(Autore, Bray & Peterson, 2008). 

 

Olika marknader och länder tenderar att få olika resultat vid beräkning av den onormala avkastningen 

vid nyemission. Kang, Kim och Stulz (1999) visar att nyemissioner inte genererar onormal avkastning 

i Japan samtidigt som Affleck-Graves och Page (1996) kommer fram till det motsatta i Sydafrika. 

Levis (1995) har studerat marknaden i Storbritannien och resultatet visar att bolag som genomfört en 

nyemission genererar positiv onormal avkastning det första tolv månaderna efter annonseringen av 

nyemissionen. Flera studier som undersöker den onormala avkastningen vid nyemissioner fokuserar 

på det långsiktiga perspektivet. Jensen, Crutchley och Hudson (1994) genomförde däremot en studie 

för att kartlägga den onormala avkastningen ur ett kortsiktigt perspektiv. Resultatet visar på negativ 

onormal avkastning då informationen om nyemissionerna publiceras. Antalet studier på den svenska 

aktiemarknaden är få och tidigare resultat för andra marknader är nödvändigtvis inte representativa 

för den svenska. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att undersöka den svenska 

aktiemarknaden och hur faktorer som storlek och emissionsbelopp på kort sikt påverkar den 

onormala avkastningen i samband med annonsering av nyemission. 

 

Dispositionen för studiens fortsatta struktur följer en beskrivning som inleds av del två där en 

närmare genomgång av teorier och tidigare studier redovisas. I denna del redogörs även motivering 

till valda hypoteser. I del tre presenteras vald metod och del fyra redovisas studiens resultat och 

analys. Avslutningsvis presenteras slutsatsen i uppsatsens femte del. 
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2. Teori 

2.1 Onormal avkastning  
Loughran och Ritter (1995) undersökte den onormala avkastningen för nyemissioner. Deras studie 

konstaterar att investerare som investerar i emissionsbolag måste investera 44 % mer för att uppnå 

samma avkastning som i icke emitterande bolag på fem års sikt. Spiess och Affleck-Graves (1995) 

styrker denna studie och påvisar vidare att aktien underpresterar i det långa perspektivet i bolag som 

genomfört nyemissioner i jämförelse med de som inte gjort det. Resultatet visar att om investerare 

köper aktier i ett bolag samma dag som nyheten om nyemissionen och sedan behåller dessa i tre år 

bör det ge en avkastning på 85 % relativt av varje investerad dollar i jämförelse med en liknande aktie 

där nyemission inte är genomförd. Skulle investeraren behålla samma aktier i totalt fem år skulle det 

sjunka ytterligare till 79 %. I samma studie av Spiess och Affleck-Graves (1995) framkommer även att 

mindre bolag i större grad genererar negativ onormal avkastning. 

 

Autore et al. (2008) har studerat bolag som genomfört nyemissioner genom att granska bolagen året 

före nyemissionen och tre år efter. I undersökningen analyserades den onormala avkastningen utifrån 

vilket motiv bolaget hade till nyemissionen. Oavsett motivet till nyemissionen, visade det sig generera 

negativ onormal avkastning. Bolag med ospecificerad anledning till nyemissionen genererade en 

onormal avkastning på -3,6 %. Bolag med investeringar som motiv genererade -0,5 % och bolag med 

lösen av lån -1,2 %. Anledningen till resultatet är enligt författarna att marknaden övervärderar 

bolagen vilket tyder på informationsasymmetri mellan marknad och företagsledning. En liknande 

studie har genomförts av Dubois och Jeanneret (2000) där de finner att motivet för nyemissionen är 

av vikt för den onormala avkastningen. Vidare genomfördes försök att undersöka om det går att 

statistiskt säkerställa om bolagets storlek är en bidragande faktor till onormal avkastning, men utan 

framgång. Brav et al. (2000) kan dock i sin studie påvisa att små bolag generellt sett genererar mer 

negativ onormal avkastning jämfört med större bolag vid annonsering om nyemission.  

 

Asquith och Mullins (1986) undersökte aktiekursens reaktion på kort sikt i samband med 

annonseringen av nyemissioner. I en eventstudie undersökte författarna aktiekursens utveckling tio 

dagar före och tio dagar efter annonseringen av nyemissionen. Resultatet visar tydligt att marknaden 

reagerade negativt på annonseringen med fallande aktiekurser som konsekvens. Hela 80 % av bolagen 

visade negativ onormal avkastning. Den kumulativa genomsnittliga avkastningen under det tio 

dagarna innan eventet var -2,3 %. Anledningen till den negativa reaktionen är enligt författarna att 
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investerare tolkar nyemission som att bolaget har finansieringsproblem, oavsett det bakomliggande 

motivet till nyemissionen. Detta resultat styrks ytterligare av Muhtaseb och Phillipatos (1991)  som 

utförde en liknande studie av industribolag där de studerade nyemissioners kortsiktiga effekter i 

samband med annonsering. Resultatet för den genomsnittliga onormala avkastningen på dagen före 

annonseringsdagen var -2,78 % följt av -0,73 % på annonseringsdagen. En tänkbar anledning till den 

negativ onormal avkastning kan vara det faktum att ledningen har ett informationsövertag i jämförelse 

med andra intressenter enligt författarna. Den genomsnittliga onormala avkastningen kan även skilja 

sig beroende på motiv till nyemissionen i det kortsiktiga perspektivet. Detta fastställer Walker och 

Yost (2008) som undersökte motivet till nyemissioner på den amerikanska marknaden mellan åren 

1997-2000 med fokus på annonseringsdagen och dagen efter. Resultatet från deras forskning visar att 

oavsett anledning blev den negativa onormala avkastningen -2,76 %. Med hänsyn tagen till motivet 

för nyemissionen var den onormala avkastningen för investeringar -2,18 %. Nyemissioner som avsåg 

lösen av lån genererade -3,26 % och nyemissioner med ospecificerad anledning genererade -3,20 %. 

Walker och Yost (2008) gör kopplingar till problemen gällande informationsasymmetri, där 

företagsledarna har mer tillgänglig information än övriga intressenter vilket är en tänkbar anledning till 

resultatet. 

 

Sammanställning av tidigare studier 

Författarnamn År   Urval  Resultat 

Loughran & Ritter 1970-1990 3702 bolag som genomfört 
nyemissioner. Urvalet består enbart av 
bolag på den amerikanska marknaden. 

Investerare måste investera 44 % mer i 
emitterande bolag än icke-emitterade bolag för 
samma avkastning efter fem år. 

Asquith & Mullins 1963-1981 531 bolag som genomfört 
nyemissioner på den amerikanska 
marknaden. 

80 % av bolagen i studien genererade en 
negativ avkastning på eventdagen. I 
genomsnitt -2,7 %. 

Spiess & Affleck-
Graves 

1975-1989 1247 bolag listade på NASDAQ-, 
NYSE- eller AMEX listorna. 

Investerare som investerat i emitterade bolag 
får endast behålla 85,4 % av varje investerad 
krona om den behålls i tre år. Efter fem år 
erhålls enbart 78,6 %. 

Autore, Bray & 
Peterson 

1997-2003 880 bolag listade på NASDAQ-, 
NYSE- eller AMEX listorna. 

Det finns ett samband mellan motivet till 
nyemissionen och dess onormala avkastning. 
Motiv som investeringar genererar en onormal 
avkastning på -0,5 % och lösen av lån -3,6 % 
efter tre år. 
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Muhtaseb & 
Philippatos  

1971-1984 273 industribolag listade på NYSE. Har valt att fokusera på kortsiktiga effekten 
och finner en negativ onormal avkastning 
dagen innan och under annonseringsdagen av 
emissionen.  

Myers & Majluf Saknas Företag som genomfört nyemissioner 
med investering som motiv. 

Nyemissioner lämpar sig bäst när 
informationsasymmetrin mellan ledning och 
investerare är litet. 

Walker & Yost 1997 och 2000 438 Företag på den amerikanska 
marknaden 

Alla bolag -2,76 % i genomsnitt. Bolag med 
investering som motiv -2,18 %. 
Skuldreducering -3,26 %. 

 
2.2 Informationsasymmetri 
Teorin om informationsasymmetri grundar sig på att aktörer på marknaden har tillgång till olika 

mycket information, vilket leder till informationsasymmetri mellan dessa. Parten med 

informationsövertag innehar en bättre position att fatta korrekta beslut än parten med begränsad 

information (Akerlof, 1970). Informationsasymmetri kan appliceras på företag, där företagsledningen 

och högre chefer förfogar över mer värdefull information än exempelvis utomstående. Ledningens 

informationsövertag ger dem möjlighet att förutse bolagets framtida aktieutveckling och sedermera 

sälja aktier före nedgångar och köpa aktier före uppgångar (Seyhun, 1986). Vissa bolag undanhåller 

även information från marknaden för att missleda investerare i samband med genomförandet av en 

nyemission och detta är ett stöd för att informationsasymmetri förekommer (Loughran & Ritter, 

1997). Därför menar Myers och Majluf (1984) att nyemissioner lämpar sig bäst då informationsgapet 

mellan företagsledning och investerare är så litet som möjligt. Informationsasymmetrin förekommer 

även i olika grad beroende på företagets storlek. Den tillgängliga informationen som marknaden kan 

ta del av beror på nyhetsflödet angående bolaget. Antalet analytiker som analyserar aktien bidrar till 

informationsflödet som når ut till enskilda investerare (Zhao, 2012). Små bolag har i regel färre 

pressmeddelanden och mindre omfattande rapporter. Ett större intresse från analytiker bidrar till mer 

tillgänglig information för allmänheten som bidrar till att aktiepriset mer korrekt speglar den 

information som finns enligt Zhao (2012). Anledningen till det anses vara att om en analytiker skulle 

finna information som inte övriga investerare får kännedom om till finns det mer pengar att tjäna på 

den informationen än om samma information skulle finnas i små bolag (Bhushan, 1989). 

Konsekvensen är enligt Etebari, Tourani-Rad och Gilbert (2004) att små bolag löper större risk till 

mer negativ onormal avkastning än stora bolag. Detta resultat visas även i andra studier som väljer att 

jämföra bolagsstorlek och onormal avkastning. Bland annat en studie gjord av Jackson och Madura 
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(2003) som mäter effekterna av vinstvarningar på stora respektive små bolag, där mer negativ 

onormal avkastning genereras av små bolag. Marknaden blir följaktligen mindre effektiv för små bolag 

då informationen är begränsad och färre intressenter granskar dem (Etebari et al., 2004). Med hänsyn 

tagen till teorin om informationsasymmetri förväntas mindre bolag genererar mer negativ onormal 

avkastning jämfört med stora bolag i samband med annonsering av nyemission.  

 

På en optimalt effektiv marknad där all informations finns tillgänglig för alla borde enligt Ross (1977) 

inte informationssläpp vid exempelvis en nyemission skapa någon prisförändring då denna redan ska 

vara inprisad i aktiekursen. Dock konstaterar Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) att det kan 

ta tid för investerar att smälta den nya informationen och ta upp till flera år för aktiepriset att nå en 

normal nivå.  

 
2.3 Effektiva marknadshypotesen 
Enligt Fama (1970) ska aktiepriset hela tiden spegla all tillgänglig information för att marknaden ska 

anses vara effektiv. Fama (1970) menar att marknadens främsta syfte är att fördela och allokera 

ägarskap av aktiekapital. Information går att skaffa obehindrat och aktiepriset speglar omedelbart den 

tillgängliga informationen. I praktiken innebär detta att förändringar i aktiekursen imorgon beror 

enbart på morgondagens nyheter helt oberoende av aktiekursens förändring idag (Malkiel, 2003). 

Effektiva marknader kan delas in i tre olika nivåer baserat på graden av effektivitet; svag, halvstark 

och stark. Det som skiljer dessa tre nivåer är till vilken grad informationen avspeglas i priserna 

(Brealey, Myers & Allen, 2010 s. 317). Den svaga effektiviteten karaktäriseras enbart av historisk data 

och historiska rörelsemönster, utan att någon information om förväntningar och framtid finns 

tillgänglig. Att investera på en svag marknad har därför kommit att kallas “random walk”. Halvstark 

effektivitet karaktäriseras av att aktiekursen justeras och speglar den information som är tillgänglig för 

allmänheten på marknaden, exempelvis från årsredovisningar, internet och finansiell press. Den starka 

effektiviteten baseras på att all information finns tillgänglig för allmänheten och ingen har större 

tillgång till information än andra. Innebörden är att insiderhandel inte existerar då alla har tillgång till 

samma information och att denna omedelbart återspeglas i aktiekursen (Fama, 1970). I Sverige 

betraktas marknadseffektiviteten som halvstark (Forsgårdh & Hertzen, 1975 s.204). Den effektiva 

marknadshypotesen har genom åren kommit att ligga till grund för flertalet studier och forskning som 

ifrågasätter marknadens effektivitet i olika länder (Dickinson & Muragu, 1994).  
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2.4 Likviditetshypotesen 
Enligt den effektiva marknadshypotesen bör all tillgänglig information återspeglas i aktiekursen. En 

följd av hypotesen blir att en säljare av en stor mängd aktier ska kunna sälja dessa till marknadspriset 

om säljaren kan uppvisa att denne inte har tillgång till någon information som inte andra investerare 

har. Enligt Harris och Gurel (1986) är konsekvensen av en sådan affär att storleken på aktieköpet inte 

skulle påverka aktiepriset. Bristen i detta argument enligt samma författare är att det inte alltid finns 

tillräckligt många köpare eller säljare som är redo att betala marknadspriset. Demsetz (1968) var den 

som först kom att finna ett samband mellan köp- och säljkurser och transaktionskostnader. Resultatet 

är att ökad konkurrens på marknaden leder till bättre likviditet som en följd av fler köpare och säljare. 

Större bolag har på så vis fler aktieägare, större handelsvolymer, bättre likviditet och fler intressenter 

än små bolag. Att investerare då kräver högre avkastningskrav förklaras enligt Banz (1981) med att 

investerare tar högre risk i och med bristen på likviditet i små bolag. Hög likviditet vid handel av 

finansiella instrument är värdefullt om allt annat är lika (Banz, 1981). 

 

Amihud och Mendelson (1986) konstaterade att bolagets storlek är av vikt då ökad likviditet i ett stort 

bolag bör leda till en högre värdering än hos små bolag med få illikvida aktier. I studien belyser 

författarna även sambandet mellan att investerare är intresserade av att omgående kunna omsätta sina 

aktier och att fort få tillgång till likviditet för att kunna omsätta det i nya aktier. Okända aktiebolag 

som lockar till sig investerare kommer att behöva överträffa den förväntade avkastningen som samma 

investerare ställer på med välkända aktiebolags aktier. Om en professionell investerare exempelvis en 

fondförvaltare skulle finna att en aktie kan uppnå den förväntade avkastningen kan problemet vara 

enligt Merton (1987) svårigheten vid en eventuell försäljning där likviditeten är begränsad på grund av 

stora handelsvolymer och låg konkurrens. I och med begränsningarna som finns med handel av små 

bolags aktier förväntas i enlighet med likviditetshypotesen att dessa genererar mer negativ onormal 

avkastning, då handeln med aktien inte är lika likvid som handel med aktier emitterade av stora bolag.  

 

2.5 Hypoteser 

Utifrån syftet att undersöka onormal avkastning på kort sikt i samband med annonsering av 

nyemissioner på den svenska aktiemarknaden, samt att jämföra onormala avkastningen med hänsyn 

tagen till storlek och emissionsbelopp formas hypoteserna: 
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Det finns ett tydligt mönster för att annonseringen av nyemissioner är förknippat med en negativ 

onormal avkastning. Flertalet studier ligger till grund för detta antagande däribland Muhtaseb och 

Phillipatos (1991), Spiess och Affleck-Graves (1995) och Asquith och Mullins (1986). Dock skiljer sig 

resultatet mellan olika länder (Kang et al., 1999; Affleck-Graves & Page, 1996; Levis, 1995). Dessa 

studier är genomförda för att kartlägga den onormala avkastningen på både kort och lång sikt. Mot 

bakgrund av dessa studier formas följande hypotes: 

H1: Bolag som annonserar om nyemission genererar negativ onormal avkastning i samband med att 

informationen blir publik. 

 

Då tidigare studier visar att det finns ett samband mellan bolagets storlek och graden av 

informationsasymmetrin, undersöks om bolagets marknadsvärde påverkar den onormala 

avkastningen. I likhet med Spiess och Affleck-Graves (1995) och Brav et al. (2000) studier på den 

amerikanska marknaden ämnar denna studie undersöka om dessa avspeglar sig på den svenska 

marknaden gällande att små bolag generar mer negativ onormal avkastning jämfört med stora bolag i 

samband med annonseringen av nyemissionen. Mot bakgrund av dessa tidigare studier formas 

hypotesen enligt följande:  

H2: Små bolag genererar mer negativ onormal avkastning än stora bolag i samband med annonsering 

om nyemission. 

 

Åsikterna går isär i frågan om ett större emissionsbelopp i förhållande till marknadsvärdet påverkar 

den onormala avkastningen. Emissionsbeloppet som bolagen väljer att ta in från investerare kan 

variera kraftigt. Det förekommer inte enbart skillnader mellan olika bolag, utan även mellan branscher 

och olika länder. Pastor-Llorca och Martin-Ugedo (2004) konstaterar i sin studie att det 

genomsnittliga nyemissionsbeloppet på den Spanska aktiemarknaden är 17,62 % av marknadsvärdet. I 

Frankrike är snittet 19,80 % enligt Dubois och Jeanneret (2000) och på den Japanska marknaden är 

snittet enbart 10,00 % enligt Cai (1998). Asquith och Mullins (1986) och Masulis och Korwar (1986) 

hävdar att det inte finns något samband mellan storleken på nyemissionen på annonseringsdagen och 

aktiekursen. Detta går emot Miller och Rock (1985) som anser att ett större emissionsbelopp bidrar 

till mer negativ onormal avkastning. Med anledning av de olika resultaten undersöks om bolag som 

emitterar höga emissionsbelopp i förhållande till sitt marknadsvärde genererar mer negativ onormal 

avkastning än bolag med låga emissionsbelopp. Mot denna bakgrund formuleras följande hypotes: 
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H3: Ett högre emissionsbelopp i relation till marknadsvärdet genererar mer negativ onormal 

avkastning än ett lågt värde i samma relation.  

 

3. Metod 
Tidigare studier som mätt den onormala avkastningen till följd av annonsering av nyemissioner 

genomför en eventstudie, däribland Muhtaseb och Philippatos (1991). Metodologiskt har Jackson och 

Madura (2003) genomfört en eventstudie som beskriver de kortsiktiga effekterna av ett event. Vi 

kommer använda dessa som referensstudier i hur onormal avkastning mäts, samt genomförandet av 

en eventstudie.  

 

3.1 Datainsamling och urval 
För att lokalisera bolag lämpade till undersökningen är primärdata hämtad via databassökningar i 

Retriever Research (Mediaarkivet). Detta är ett digitalt nyhetsarkiv som innehåller tryckt affärspress, 

tidskrifter och olika företagsnyheter, exempelvis nyheter om nyemissioner. Efter att ha fastställt vilka 

bolag som genomfört nyemissioner på Nasdaq OMX Stockholm har informationen kalibrerats med 

information från Finansinspektionen. Finansinspektionen har använts av den anledningen att bolag 

ska anmäla ändringar eller nyteckningar av aktiekapital dit. Finansinspektionen publicerar sedan 

företagens officiella prospekt gällande nyemissionen. I prospekten framgår viktigt information, såsom 

storlek på nyemissionen, om rörelsekapitalet är otillräckligt och motivet till nyemissionen. Vi har även 

jämfört information om datumet för annonsering av nyemissionen via Finansinspektionen och 

respektive bolags officiella pressläpp på hemsidan. Valet att undersöka flera källor har sin 

utgångspunkt i att vi vill säkerställa datumet då nyemissionerna blev officiella med bästa möjliga 

precision utifrån den officiella information som finns tillgänglig för allmänheten. Efter fastställt urval 

för undersökningen har vi genomfört en kvantitativ studie med sekundärdata. 

 

För att hämta finansiell information om bolagen i undersökningen har vi använt oss av Thomson 

Reuters Datastream. Vi har samlat kursdata för 260 handelsdagar innan annonseringen av 

nyemissionen och 10 dagar efter. Vi har sedan beräknat den relativa avkastningen för respektive bolag 

250 dagar före eventet. Vi har använt oss av RI (Total return index) i Datastream. RI tar hänsyn till 

utdelningar tillskillnad från prisindex, som bara beaktar prisförändringar. För att mäta storleken på 

respektive bolag i studien har vi använt oss av MV (Market value). Vi har sedan använt oss av MV för 
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att klassificera in stora och små bolag i lika stora grupper. Datumet som vi använt oss av för att 

beräkna marknadsvärdet är dagen innan annonseringen då vi vill eliminera emissionens påverkan på 

marknadsvärdet. För att beräkna emissionens relativa storlek har vi använt oss av emissionsbeloppet 

dividerat på marknadsvärde och logaritmerat detta. Sedan delades dessa upp i två lika stora grupper 

efter emissionsbeloppet i förhållande till marknadsvärdet. Slutligen har vi använt programmet Minitab 

för genomförande av statistiska beräkningar. 

 

För att beräkna det specifika eventets påverkan har studien valt att undersöka aktiebolag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm. Undersökningen är baserad på data från Large-, Mid-, och Small Cap, med 

tyngdpunkt på Small Cap listan där flest nyemissioner förekommer. Företagen i undersökningen har 

vid tidpunkten för nyemissionen varit noterat på någon av dessa listor. Tidsperioden vi valt är från 

2006 till och med 2013. Valet av tidsperiod motiveras av att undersökningen ska innehålla tider av 

både låg och högkonjunktur.  Vi har enbart använt oss av bolag där annonseringsdatum och syftet 

med nyemissionen kunnat fastställas och att kursdata för 260 handelsdagar före annonseringen av 

nyemission funnits tillgänglig. Med hänsyn tagen till dessa kriterier har vi ett totalt urval på 87 

observationer. Vi har valt att exkludera samtliga observationer som börsintroduktioner, 

teckningsoptioner samt övriga emissioner som skiljer från kontantemissioner. Spiess och Affleck-

Graves (1995) och Jeannaret och Dubois (1999) väljer att inkludera samtliga genomförda 

nyemissioner gjorda av samma bolag oavsett antalet. Vi har valt att ta med samtliga genomförda 

nyemissioner från bolaget med hänsyn till att vi fokuserar på de kortsiktiga effekterna och därför 

förekommer vissa bolag vid fler tillfällen och totalt är 60 bolag med i observationen. 40 bolag 

förekommer enbart en gång, 12 bolag förekommer vid två tillfällen och sex bolag förekommer vid tre 

tillfällen samt ett bolag förekommer totalt fem gånger. I hypotes två och tre tar vi hänsyn till det 

bakomliggande motivet till nyemissionen då det visat påverkan på den onormala avkastningen. Vi 

exkluderar emissioner där motivet inte varit att stärka rörelsekapitalet. Antal observationer i studien 

sjunker då från 87 till 60 bolag då 27 bolag angav att motivet var lösen av lån eller framtida 

investeringar. Urvalskriterier:  

• Bolaget ska ha genomfört en nyemission mellan åren 2006 till 2013. 

• Bolaget ska vara listat på Nasdaq OMX Stockholm under estimeringsperioden. 

• Motivet av nyemissionen ska framgå vid annonseringstillfället. 

• Annonseringsdatum för nyemissionen måste kunna fastställas.  

• I hypotes två och tre används enbart emissioner som avser stärka rörelsekapitalet.  
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3.2 Bortfall 
Vi fann 142 emissioner som genomfördes under perioden 2006 till och med 2013. Dock uppfyller 

inte samtliga observationer det kriterier som vi ställt för att ingå i studien. Av dessa 142 emissioner 

var totalt 30 stycken börsintroduktioner. Vid två observationer gick det inte att fastställa datumet för 

annonseringen av nyemissionen samt att 10 observationer handlade om optionsemissioner. Av 13 

emissioner saknades även data för estimeringsfönstret vilket innebar bortfall.  

 
3.3 Eventstudie 
En eventstudie är enligt Fama (1998) en användbar metod för att kartlägga informationens påverkan 

på aktiekursen. Genom att använda finansiell data hjälper eventstudien till att mäta genomslagskraften 

på aktiekursen av ett specifikt företagsevent. Effekterna av eventet kommer spegla tillgångens pris om 

marknaden är rationell (MacKinlay, 1997). Vanligast är att titta på utvecklingen på kort sikt, enbart 

några få dagar runt själva eventet (Fama, 1998). Eventstudier har enligt MacKinlay (1997) flertalet 

användningsområden. Inom ekonomi och finans är metoden applicerbar på exempelvis 

sammanslagningar, förvärv och nyemissioner. Genomförandet av en eventstudie kan enligt Campbell, 

Lo och MacKinlay (1997 s.153) delas upp i sju olika steg: 

1. I det första steget definieras annonseringen av nyemissionen. Händelsen representerar 

tidpunkt 0 och avgränsas sedan genom att titta på kursförändringen före och efter händelsen, 

det s.k. eventfönstret.  

2. Urvalet fastställs, i denna studies fall bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm som uppnår 

undersökningens kriterier. 

3. För att kartlägga effekterna av nyemissionen beräknas den normala och onormala 

avkastningen.  

4. Definiering av estimeringsfönstret som är perioden som används för att beräkna den normala 

avkastningen före händelsefönstret.  

5. När estimeringsfönstret är fastställt kan den onormala avkastningen beräknas. Här definieras 

vilka hypoteser som ska användas för att beräkna den kumulativa onormala avkastningen för 

det specifika företaget. 

6. Efter hypotestesterna ska undersökningens resultat utvärderas. Campbell et al. (1997 s.153) 

menar att en viktig aspekt att beakta är antalet observationer. Innefattar eventperioden 

begränsat antal observationer, kan en enskild observation påverka resultatet signifikant. 

7. Slutligen ska resultatet analyseras och tolka eventets effekt på aktiekursen. 
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3.3.1 Tillvägagångssätt kring eventstudien 
Offentliggörandet av informationen om nyemissionen, samt dess villkor, kommer att ligga till grund 

för studiens eventdag och kommer i studien att benämnas som dag 0. För att fokusera på eventet och 

förhindra att andra nyheter påverkar eventfönstret avser vi att begränsa eventfönstret till tio dagar 

före respektive tio dagar efter annonseringen. Vi väljer att inkludera dagarna före eventdatumet med 

anledning av att informationen om eventet ibland kan komma marknaden till känna innan 

pressmeddelandet. Valet av antal dagar syftar till att avlägsna andra typer av event som kan påverka 

aktiekursen, men att även få med eventuella fluktuationer före eller efter eventdagen som följer av 

informationen om nyemissionen. Estimeringsfönstret är angivet till 250 handelsdagar och ligger till 

grund för studiens uträkning av varians och standardavvikelse. 

  

   estimineringsperiod                           eventfönster 

 

 

Figur 3.1 Förhållandet mellan estimineringsfönstret och eventfönstret 

 

3.3.2 Beräkning av onormal avkastning 
Vid beräkning av onormal avkastning kan flera olika modeller tillämpas. Oavsett vilken modell som 

används i undersökningen blir skillnaden i resultatet statistiskt liten. En av de vanligaste modellerna 

som används för att mäta skillnaden mellan faktisk avkastning och den förväntade avkastningen av 

eventet är marknadsmodellen. Denna modell lämpar sig för att studera hur specifika event har 

påverkat aktiekursen med hänsyn tagen till den normala avkastningen (Campbell et al., 1997 s.153). 

En enklare variant på marknadsmodellen är den justerade marknadsmodellen. Denna modell är 

användbar vid mindre urval. DeBont och Thaler (1985) visar att differensen mellan 

marknadsmodellen och den justerade marknadsmodellen är liten, i synnerhet i undersökningar som 

innehåller få observationer. Denna studie använder sig av den justerade marknadsmodellen. I enlighet 

med Jose och Winkler (2008) så winzoreras variablerna som är kontinuerliga med 5 % för att undvika 

att extremvärden ska påverka resultatet. Den justerade marknadsmodellen beräknas enligt 

nedanstående formell: 

 

 
Formel 4.1 Justerade marknadsmodellen  
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= Onormala avkastningen för aktie i vid tidpunkt t 

= Avkastning för aktie i vid tidpunkt t 

= Marknadsportföljens avkastning m vid tidpunkt t 

 

Som marknadsportfölj har vi använt oss av OMXSPI, som är ett index för att sammanväga alla bolag 

noterade på stockholmsbörsen. OMXSPI lämpar sig bättre än OMXS30, då detta index bara tar 

hänsyn till de 30 mest omsatta aktierna på börsen. 

 

3.3.3 Genomsnittlig onormal avkastning  
För att fastställa effekten av ett företagsspecifikt event mäts skillnaden mellan den förväntade 

avkastningen och faktiska avkastningen. Den förväntade avkastningen är enligt MacKinlay (1997) den 

avkastning företaget förväntat sig utan att ett event ägt rum. Skillnaden mellan förväntade och faktiska 

avkastning definieras som onormal avkastning.  

 

Formell 3.2 Beräkning för genomsnittliga onormal avkastning 

 

3.3.4 Kumulativ onormal avkastning 
För att dra slutsatser om effekten av ett företagsevent måste den onormala avkastningen kumuleras. 

Den kumulativa onormala avkastningen kan enligt McKinlay (1997) beräknas med nedanstående 

formel. 

 

 
Formell 3.3 Beräkning av kumulativ onormal avkastning 

= Eventfönstrets startdag 

= Eventfönstrets slutdag 

För att beräkna den kumulativ genomsnittlig onormal avkastningen (CAAR) använder vi formeln 

nedan. 

 

Formell 3.4 Beräkning av kumulativ genomsnittlig avkastning 
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3.4 Signifikanstester 
 
För att testa om vi kan acceptera hypoteserna genomför vi ett signifikanstest. Då undersökningen 

innehåller få antal observationer lämpar det sig att använda sig av t-fördelning vid beräkning av 

signifikans. Signifikansnivå på fem procent är eftersträvande för att resultat ska anses statistiskt 

säkerställt. Tio procents signifikans kan dock tolkas som mycket svag (Körner & Wahlgren, 2000 

s.170). För att beräkna signifikansnivån i hypoteserna används följande formel där vi beräknat 

variansen och använder oss av frihetsgraden n – 1. 

 

Formell 3.5 Beräkning av signifikansnivå  
 

= Medelvärdet i urvalet, i undersökningen är det medelvärdet för den kumulativa genomsnittliga 
onormala avkastningen 
 

= Variansen beräknad för varje event utifrån 250 handelsdagar innan eventfönstret. 
 

= Antalet observationer 
 
I hypotestest två och tre jämför vi den onormala avkastningen mellan två variabler. För att säkerställa 
om det är en skillnad mellan dessa variabler kan vi använda följande formel. 
 

 

Formell 3.6 Beräkning av signifikansnivå mellan två medelvärden 
 

= Medelvärde för respektive population 
 

= Variansen för respektive population 
 

= Antalet observationer för respektive population 
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3.5 Regressionsanalys 
En multipel regression används för att behandla de förklaringsvariabler som kan tänkas påverka 

aktiekursen i samband med annonseringen av nyemissionen. I studien är variablerna som undersöks 

marknadsvärde och emissionsbeloppet i förhållande till marknadsvärde. Dessa variabler är oberoende 

och den beroende variabeln är CAAR vilken framgår i formell 3.4. Det vi vill undersöka är således om 

det går att finna en förklaring till varför den beroende variabeln antar ett visst värde. 

Regressionskoefficienten, b, visar hur respektive oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. 

Vi genomför en multipel regression enligt formeln nedan i enlighet med referensstudierna. 

 
 

Formell 3.7 Beräkning av multipelregression 
 
STO= Marknadsvärdet 
 
EMI= Emissionsbeloppet dividerat med marknadsvärdet 
 

= Residual  
 

För att undersöka graden av multikollinearitet i regressionsmodellen, och kontrollera om två 

oberoende variabler korrelerar med varandra, genomför vi en beräkning enligt Figur 3.8. Om vi får ett 

tal över tio kan det leda till osäkra parameterskattningar (Andersson et al., 2006 s.320).  

 

Formell 3.8 Beräkning av multikollinearitet 
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4. Resultat och analys 
Under följande stycke presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras i tabellform samt med hjälp 

av grafer. I anslutning till tabeller och grafer undersöks om hypoteserna går att bevisa. Slutligen 

kommer vi jämföra resultatet med tidigare teorier och studier inom ämnet.  

 

Som nämnts under rubriken 3.1 Datainsamling och urval ingår totalt 87 observationer i 

undersökningen för hypotes ett och 60 observationer i hypotes två och tre som enbart består av 

nyemissioner där rörelsekapital är motivet. I Diagram 4.1 framgår det att flest nyemissioner 

genomfördes 2009 och minst 2007. Syftet och studiens problemformulering ställer frågan om negativ 

onormal avkastning förekommer i samband med annonseringen av nyemissioner. Flertalet av de 

studier som ligger till grund för forskningen kring nyemissioner och dess påverkan på aktiekursen är 

genomförda på den amerikanska marknaden samt på lång sikt (Loughran & Ritter, 1995);(Asquith & 

Mullins, 1986).  

 

Med resultatet vi kommer att presentera vill vi poängtera att det kan förekomma skillnader mellan det 

emitterade bolagen med hänsyn till andra ytterligare faktorer som exempelvis motivet till emissionen. 

Med anledning av detta bör investerare inte generalisera resultatet utan använda det som ett 

genomsnittligt resultat av annonseringseffekten. 

 

 
Diagram 4.1 Antal genomförda nyemissioner mellan 2006 till 2013. 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Genomförda	  nyemissioner	  

Lösen	  av	  lån	  &	  
investeringar	  
Stärka	  rörelsekapitalet	  



 

20  

4.1. Leder nyemissioner till negativ onormal avkastning  
H1: Bolag som annonserar om nyemission genererar negativ onormal avkastning i samband med att 

informationen blir publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Genomsnittlig onormal avkastning under eventfönstret 

 

I Diagram 4.2 åskådliggörs den genomsnittliga onormala avkastningen under eventfönstret för 

studien. Innan annonseringen av nyemissionen går det att tyda tendenser till att den onormala 

avkastningen är positiv för att i samband med annonseringen falla.  

 

Tabell 1: Kumulativ onormal avkastningen under eventfönstret 
I nedanstående tabell presenteras eventfönstret för dagarna kring annonseringen av en nyemission

      n=87 

 Kumulativ genomsnittlig 
onormal avkastning 

(%) – i procent 
 

 

Dagar  CAAR i %  T-värde 
(– 10; – 1) 5,810 %***    3,955 
(0; 1)  –2,810 %*** – 4,276 
( 2; 10) –2,111 % – 1,514 
   
*** Indikerar statistisk signifikans på 0,001 – nivån  
** Indikerar statistisk signifikans på 0,01 – nivån  
* Indikerar statistisk signifikans på 0,05 – nivån 
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Resultatet för hypotes ett går att granska i Tabell 1. Resultat visar med signifikans på 1 % -nivån en 

positiv kumulativ genomsnittlig onormal avkastning (hädanefter benämnd som CAAR) tio dagar före 

annonseringen av nyemission. Resultat påvisar positiv CAAR på 5,81 % vilket avviker kraftigt från det 

resultat som Asquith och Mullins (1986) fick i sin studie, där resultatet visade CAAR -2,30 %. 

Innebörden av resultatet visar att marknaden reagerar positivt dagarna före nyemissionen annonseras. 

Anledningen till skillnaden från Muhtaseb och Phillipatos (1991) resultat kan vara att deras 

undersökning inte är representativ för alla bolag, då deras undersökning enbart innehåller 

industribolag på den amerikanska marknaden. Urvalet i vår studie innehåller bolag från olika 

branscher på Nasdaq OMX Stockholm vilket kan vara anledningen till olika CAAR. Vidare anser vi 

att differensen i CAAR kan bero på att tidsspannet mellan studierna är stort och att 

informationshanteringen kan ha förändrats under denna period. 

 

Resultat av CAAR är -2,81 % vilket liknar det resultat som Walker och Yost (2008) kommer fram till. 

Under annonseringsdagen och nästföljande dag visar undersökningen i enighet med Walker och Yost 

(2008) att investerare reagerar negativt på en annonsering av nyemission. CAAR visade sig vara -2,76 

% i genomsnitt för de 438 bolagen i deras undersökning. I en liknande studie som genomförts av 

Muhtaseb och Phillipatos (1991) visar sig CAAR för eventdagen och dagen efter vara - 3,51 %. En 

förklaring till resultatet menar Muhtaseb och Phillipatos (1991) kan bero på informationsövertaget 

och informationsgapet som råder mellan ledning och övriga intressenter vilket också går att härleda 

till informationsasymmetrin och att marknaden inte är fullt effektiv enligt den effektiva 

marknadshypotesen. Walker och Yost (2008) finner även de att informationsasymmetri kan vara en av 

de förklarande faktorerna till den negativa onormala avkastningen. I linje med Walker och Yost (2008) 

tolkar vi även resultatet som en konsekvens av informationsasymmetri då ledningen tillkännager ny 

information till marknaden som tidigare enbart var känd i ledningen. Då ledningen oftast vill påvisa 

ett välmående företag, kan annonseringen av en nyemission signalera det motsatta och på så vis vara 

något som ledningen vill undanhålla för att upprätthålla investerares förtroende. Uppfyller inte 

emissionen förväntningarna från marknaden, kan det leda till negativ CAAR. Då vi fick signifikans i 

resultatet bekräftas hypotesen att annonsering av nyemissioner genererar negativ onormal avkastning 

med 99,9 % sannolikhet.  

 

Efter annonseringen av nyemissionen är CAAR -2,11 %, detta resultat är inte statistiskt säkerställt 

enligt det nivåer som studien antagit. Vi anser att det negativa resultatet kan bero på att det kan ta tid 



 

22  

för investerar att ta till sig av den nya informationen i samband med nyemissionen. Tidigare studier 

som Ikenberry et al. (1995) har gjort konstaterar att aktiekursen inte reagerar omedelbart på den nya 

informationen utan att det kan ta flera år innan aktiekursen når en normal nivå. Vi tror att teorin är 

applicerbart i studien då eventfönstret sträcker sig flera dagar efter att annonseringen har ägt rum.  

4.2. Genererar små bolag mer negativ onormal avkastning 
H2: Små bolag genererar mer negativ onormal avkastning än stora bolag i samband med annonsering 

om nyemission. 

 

 
Diagram 4.3 Genomsnittlig onormal avkastning för stora och små bolag 

 

I diagram 4.3 visas CAAR för små och stora bolag under eventfönstret. Stora bolag tenderar till att 

generera positiv CAAR innan annonseringen av nyemissionen. Oavsett bolagsstorlek sjunker CAAR i 

samband med annonseringen.  
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Tabell 2: Regressionsanalys 
I nedanstående tabell presenteras CAAR för eventfönstret med hänsyn tagen till de två oberoende 
variablerna, storlek och emissionsbelopp i förhållande till marknadsvärdet. Siffrorna inom parantes 
representerar t-värdet. STO(marknadsvärdet) och EMI (emissionsbeloppet dividerat med 
marknadsvärdet). 

 

 Beta koefficient  
 

 

Dagar  Storlek  Emissionsbelopp 
(– 10; – 1) 0,0011 

(0,04) 
   -0,0191 

(-0,67) 
(0; 1)  0,0016  

(0,14)                     
   -0,0340  
(-2,54)* 

( 2; 10) –0,0117 
(-0,48) 

   0,0281 
(1,00) 

   
*** Indikerar statistisk signifikans på 0,001 – nivån  
** Indikerar statistisk signifikans på 0,01 – nivån  
* Indikerar statistisk signifikans på 0,05 – nivån 
 

Tabell 3: Kumulativ onormal avkastning efter indelning av små och stora bolag 

I nedanstående tabell presenteras små och stora bolag indelade efter marknadsvärde. Tabellen 
presenterar CAAR och signifikansnivåerna för respektive storlek under eventfönstret. 
 

Kumulativ genomsnittlig 
onormal avkastning 

(%) – i procent 
 

CAAR i %  
 
 Små bolag Stora bolag  
Eventfönster   (n = 30)         T-värde (n = 30) T-värde  
(– 10; – 1) 1,139 %             0,363        8,246 %*** 3,660 
(0; 1) –4,087 %**      -2,916   –2,336 %*             -2,336 
( 2; 10) –0,586 %           0,197  1,213% 0,567 
    
*** Indikerar statistisk signifikans på 0,001 – nivån  
** Indikerar statistisk signifikans på 0,01 – nivån  
* Indikerar statistisk signifikans på 0,05 – nivån  
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Tabell 4: Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning mellan små och stora bolag  
I nedanstående tabell presenterars skillnaden i CAAR och dess t-värde för eventperioderna. 
 
   
Eventfönster  Differens CAAR %   T-värde  
(– 10; – 1) 7,107 % – 1,17 
(0; 1) 1,751 % – 0,56 
( 2; 10) 0,627 % – 0,10 
   
*** Indikerar statistisk signifikans på 0,001 – nivån  
** Indikerar statistisk signifikans på 0,01 – nivån  
* Indikerar statistisk signifikans på 0,05 – nivån  
 
Resultatet för hypotes två går att granska i Tabell 3 och 4. Hypotes två undersöker om det finns fog 

att påstå om skillnaden i CAAR går att relatera till storleken på bolaget. Tidigare forskning av både 

Brav et al. (2000) och Spiess och Affleck-Graves (1995) finner att små bolag presterar sämre på längre 

sikt, undersökte denna studie om detta även gällde på den svenska aktiemarknaden under kort sikt i 

samband med annonsering av nyemissioner. Dagarna innan att annonseringen blir publik ser vi 

indikationer till att CAAR är positivt högre hos stora bolag jämfört med små bolag. CAAR för stora 

bolag är 8,25 % medan CAAR för små bolag är 1,14 % de tio dagarna innan annonseringen blir 

publik enligt Tabell 2. Resultatet är dock inte statistiskt säkerställt och bör tolkas enbart som en 

tendens. Enligt likviditetshypotesen bör den förväntade avkastningen på mindre bolag vara högre än 

hos stora bolag (Banz, 1981). Eftersom testet har låg signifikans kan vi inte konstatera det i denna 

studie. Dock kan vi se indikationer till att CAAR är högre för stora bolag dagarna innan emissionen 

vilket talar emot teorin om informationsasymmetri. 

 

På eventdagen och den efterföljande dagen påvisar små bolag en CAAR på -4,08 % medan stora 

bolag visar CAAR på -2,33 % enligt Tabell 3. Dessa resultat går dock inte att statistiskt säkerställa. 

Resultatet överensstämmer till viss del tidigare forskning inom ämnet. Då små bolag inte analyseras av 

analytiker i samma grad som stora är informationen mer begränsad. Vilket leder till större 

informationsasymmetri (Zhao, 2012). Den begränsade informationen leder följaktligen till en lägre 

marknadseffektivitet hos små bolag (Estebari et al., 2004). Vilket också i teorin innebär att små bolag 

borde visa en större negativ CAAR än stora bolag. Dagarna efter nyemissionen är CAAR för både 

små och stora bolag låga och ingen statistisk signifikans går att härleda. I regressionen i Tabell 2, 

finner vi ingen signifikans som kan påvisa ett samband mellan onormal avkastning och 

marknadsstorlek. Som vi även nämnt inledningsvis kan en av orsakerna till resultatet bero på att 
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genomförda nyemissioner ofta emitteras av mindre bolag, vilket i de båda tidigare studierna resulterat 

i mer negativ onormal avkastning, men det är inte fallet i studien.  

Vi kan därmed inte bekräfta hypotesen att små bolag genererar mer negativ onormal avkastning än 

stora bolag i samband med annonsering om nyemission.  

 

4.3 Genererar ett högre emissionsbelopp mer negativ onormal avkastning  
H3: Ett högre emissionsbelopp i relation till marknadsvärdet genererar mer negativ onormal 

avkastning än ett lågt värde i samma relation.  

 

 

r 
Diagram 4.4 Genomsnittlig onormal avkastning för låga respektive höga emissionsbelopp i förhållande till marknadsvärde 
 

I diagram 4.4 tydliggörs den genomsnittliga onormala avkastningen för bolag med låga respektive 

höga emissionsbelopp i förhållande till marknadsvärdet. Ett högt emissionsbelopp tenderar till att 

generera mer negativ onormal avkastning. Oavsett emissionsbeloppet genereras en negativa onormal 

avkastning under eventdagen. 
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Tabell 5: Kumulativ onormal avkastning efter indelning av högt och lågt emissionsbelopp i 
förhållande till marknadsvärde. 
I nedanstående tabell presenteras bolagen indelade efter emissionsbelopp i förhållande till 
marknadsvärde. CAAR och signifikansnivåerna presenteras under eventfönstret. 
 

Kumulativ genomsnittlig 
onormal avkastning 

(%) – i procent 
 

CAAR i %  
 
 Låga bolag Höga bolag  
Eventfönster   (n = 30)         T-värde (n = 30) T-värde  
(– 10; – 1) 3,692 %              1,455        5,693 %* 1,958 
(0; 1)  –1,834 %          - 1,617         –4,606 %***             -3,542 
( 2; 10) 1,046 %              0,435     0,753% 0,273 
    
*** Indikerar statistisk signifikans på 0,001 – nivån  
** Indikerar statistisk signifikans på 0,01 – nivån  
* Indikerar statistisk signifikans på 0,05 – nivån  
 
Tabell 6: Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning mellan bolag med låga och höga 
emissionsbelopp i förhållande till marknadsvärde. 
I nedanstående tabell presenteras skillnaden i CAAR mellan bolag med lågt och högt emissionsbelopp 
i förhållande till dess marknadsvärde, samt dess t-värde för eventperioderna. 
   
Eventfönster  Differens CAAR %   T-värde  
(– 10; – 1) 2,001 % – 0,33 
(0; 1) 2,772 %    0,90 
( 2; 10) 0,293 %    0,05 
   
*** Indikerar statistisk signifikans på 0,001 – nivån  
** Indikerar statistisk signifikans på 0,01 – nivån  
* Indikerar statistisk signifikans på 0,05 – nivån  
 
Resultatet för hypotes tre går att se i Tabell 5 och 6. Hypotes tre ämnar undersöka om ett högre 

emissionsbelopp i relation till marknadsvärde genererar högre CAAR än ett lågt värde i samma 

relation. Vi delar upp urvalet i två lika stora grupper där emissionsbeloppet i förhållande till 

marknadsvärdet är variabeln som de rankas efter. Höga bolag benämns efter högt emissionsbelopp i 

förhållande till marknadsvärde och vice versa. Vi kan inte bekräfta hypotesen då det inte föreligger 

någon skillnad mellan de två CAAR-värdena. I regressionen framgår det dock att under eventdagen 

påverkar emissionsbeloppet vårt CAAR-värde. Det innebär att vi kan konstatera att CAAR-värdet 
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påverkas av emissionsbeloppet i förhållande till marknadsvärdet. Vårt VIF-värde (Variance inflation 

factor) för regressionen är 1,2 vilket antyder att vi inte har multikollinearitet i modellen.  

 

I likhet med Miller och Rock (1985) är resultatet att ett större emissionsbelopp genererar mer negativ 

CAAR i samband med annonseringen enligt Tabell 5. Eftersom testet saknar signifikans kan vi inte 

konstatera en statistisk skillnad mellan värdena. Miller och Rock (1985) konstaterar även ett samband 

mellan emissionsbeloppet och CAAR-värdet vilket även vår studie bekräftar under eventdagen enligt 

Tabell 2. Vi tolkar resultat som att marknaden reagerar kraftigare då bolag som emitterar en 

nyemissionen begär ett stort kapitaltillskott i förhållande till marknadsvärdet. Marknaden ser då ut att 

tolka detta som att bolaget befinner sig i kritisk situation.  

 

5. Slutsats 
Syftet med denna studie var att bidra med ny kunskap rörande den svenska aktiemarknaden och 

effekterna kring annonsering av nyemissioner. Vi ville undersöka om den svenska aktiemarknaden låg 

i linje med tidigare studier för andra marknader rörande annonseringseffekterna av nyemissioner. Då 

tillgången på information är hög och lättillgänglig ansåg vi det av större intresse att fokusera på de 

kortsiktiga effekterna. Syftet var även att undersöka om den onormala avkastningen skiljer sig åt 

beroende på bolagets marknadsvärde och det emitterade emissionsbeloppet. Vi kan inte konstatera 

om bolagets marknadsvärde påverkar den negativa onormala avkastningen, och sedermera inte heller 

finna skillnad mellan stora och små bolag. Däremot finner vi ett samband mellan emissionsbeloppet 

och den negativa onormala avkastningen. Av analysen framgår det att annonsering av en nyemission 

leder till negativ onormal avkastning. Resultatet bekräftar de tidigare studier som konstaterar att 

annonseringen av nyemissioner tolkas som en negativ signal av marknaden. I likhet med studier som 

är genomförda på andra marknader genererar även den svenska aktiemarknaden negativ onormal 

avkastning i samband med annonsering av nyemissioner. Anledningen till den negativa reaktionen 

från marknaden tolkas av oss som bristen på väsentlig information. Företagsledningen kan på så vis 

fortsätta att trissa upp förväntningarna på aktiekursen med hjälp av information som saknas för 

utomstående. Hade informationsasymmetrin varit mindre skulle det kunna leda till en mindre negativ 

onormal avkastning, då mer information skulle varit inprisad i aktiekursen.  
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6. Förslag till vidare forskning 
Då den svenska marknaden kan anses vara liten skulle en liknande studie fast på samtliga nordiska 

marknaderna vara intressant. Anledningen till att de nordiska marknaderna skulle vara intressanta är 

att marknaderna är relativt lika. En mer omfattande studie där motivet till nyemissionen studeras kan 

även vara av intresse. Studien skulle då kunna undersöka om emissioner alltid används till det avsedda 

ändamålet eller om ändamålet senare visar sig vara av annan karaktär. Fortsatta studier av ytterligare 

specifika marknader där matchade bolag delas in efter bransch skulle vara intresseväckande. 
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