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1.0Inledning0

I" detta" kapitel" introduceras" läsaren" till" substansrabatter" och" substanspremier."

Inledningsvis" presenteras" substansrabattens" innebörd" och" varför" det" är" intressant" att"

undersöka" substansrabatter" i" fastighetsbolag." Avslutningsvis" presenteras" forsknings;

frågan"och"syftet"med"studien."

1.10Bakgrund0
Enligt!teorin!om!effektiva!marknader!ska!priset!på!en!tillgång!spegla!det!verkliga!värdet!

baserat!på!all! tillgänglig! information!på!marknaden!(Fama,!1965).!Det! innebär!att!det!

inte! förekommer! möjligheter! för! investerare! att! erhålla! en! riskfri! vinst,! så! kallat!

arbitrage.! Ändå! uppkommer! det! situationer! där! marknadspriset! inte! avspeglar! det!

verkliga! värdet,! så! kallade! anomalier.! Den! klassiska! förklaringen! är! att! anomalier!

endast! kan! existera! kortsiktigt! eftersom! rationella! investerare! tenderar! att! jämna! ut!

dessa!obalanser!genom!att!utnyttja!arbitragemöjligheter!(Stambaugh!et!al.,!2012).!Detta!

resonemang! misslyckas! emellertid! med! att! förklara! varför! börsvärdet! under! långa!

perioder! kan! understiga! ett! bolags! substansvärde.! Substansvärdet! beräknas! som!

bolagets! tillgångar!(marknadsvärde)!minus!skulder!och!används!ofta!vid!värdering!av!

bolag!vars!kassaflöde!är!en!funktion!av!tillgångarnas!kassaflöde!(Green!Street!Advisors,!

2014).! Att! ett! bolags! börsvärde! understiger! substansvärdet! innebär! då! att! en!

investerare! kan! köpa! bolagets! underliggande! tillgångar! till! ett! billigare! pris! än!

tillgångarnas! verkliga! värde! genom! att! direkt! investera! i! bolaget.! Detta! kallas! för!

substansrabatter! och! är! en! företeelse! som! länge! har! förbryllat! både! investerare! och!

forskare.!!

!

En! bransch! som! präglats! av! substansrabatter! är! svenska! fastighetssektorn! där!

fastighetsbolagen!historiskt!sätt!ofta!har!handlats!till!en!substansrabatt.!De!senaste!åren!

har! mycket! uppmärksamhet! riktats! mot! de! svenska! fastighetsbolagen.! Sedan! sista!

december! 2013! har! börsens! två! fastighetsindex! (OMX! Stockholm! Real! Estate! GI! och!

OMX! Stockholm! Real! Estate! PI)! stigit! med! hela! 58,2! procent! respektive! 54! procent!

(Sverrir,! 2015).! ! En! förklaring! till! varför! svenska! fastighetsbolag! har! ökat! i! värde! de!

senaste! åren! är! på! grund! av! de! förändringar! som! har! skett! i! den! svenska!

penningpolitiken! sedan! finanskrisen! 2008.! En! rad! räntesänkningar! har! lett! till! en!
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negativ!repo=ränta!vilket!gynnar!fastighetsbolagen!då!de!ofta!har!en!hög!skuldsättning.!

Ytterligare! en! förklaring! till! det! ökade! börsvärdet! kan! vara! att! investerares! beteende!

har!ändrats!sedan!finanskrisen!2008.!År!2008!skildrades!marknaden!av!pessimism!och!

oro! men! nu! har! investerarna! istället! en! mer! optimistisk! syn! på! framtiden! där!

risktagande!är! tillsynes!mer!utspritt.!Detta!har! lett! till!att! fastighetsbolag!nu!upplever!

helt!nya!marknadsförutsättningar.!

Historiskt! sett! har! majoriteten! av! svenska! fastighetsbolag! ofta! handlats! till! en!

substansrabatt! men! nu! tyder! allt! istället! på! att! majoriteten! handlas! till! olika!

substanspremier,!det!vill!säga!att!börsvärdet!överstiger!substansvärdet.!Att!majoriteten!

av! fastighetsbolagen! nu! handlas! till! en! substanspremie! innebär! nya! outforskade!

förutsättningar!för!investerare.!Då!investerare!inte!längre!kan!köpa!ett!fastighetsbolags!

aktier! till! en! substansrabatt! blir! det! relevant! att! förstå! vilka! faktorer! som!motiverar!

fastighetsbolagens!substanspremier!och!varför!de!varierar!mellan!olika!fastighetsbolag.!

Förhoppningsvis! kan! det! nya! marknadsförhållandet! bidra! till! en! ökad! förståelse! om!

substansrabatter!och!substanspremier.!Det!som!även!kan!bidra!till!ökad!förståelse!är!att!

sedan! 2005! redovisar! europeiska! börsnoterade! fastighetsbolag! marknadsvärdet! av!

deras! fastighetsbestånd! i! enlighet! med! redovisningsstandarden! IAS! 40! (IFRS!

Foundation,! 2012).! Detta! har! möjliggjort! en! mer! rättvisande! jämförelse! av!

substansvärden!mellan!svenska!börsnoterade!fastighetsbolag.!

1.20Problemformulering0och0forskningsfråga0
Substansrabatter!har!existerat!i!över!femtio!år!och!det!finns!ett!flertal!befintliga!teorier!

kring! dess! uppkomst.! Majoriteten! av! tidigare! forskning! har! emellertid! fokuserat! på!

investmentbolag,!en!annan!bransch!som!länge!präglats!av!substansrabatter.!Skillnaden!

mellan! fastighetsbolag! och! investmentbolag! är! att! fastighetsbolag! förvaltar! och!

investerar!i!fastigheter!istället!för!aktier!i!andra!företag.!Det!faktum!att!fastighetsbolag!

kan! liknas! med! investmentbolag! har! lett! till! att! tidigare! forskning! och! teorier! om!

substansrabatter!i!investmentbolag!även!har!applicerats!på!fastighetsbolag.!

Substansrabatter! kan! delvis! motiveras! av! dubbelbeskattning! (Malkiel,! 1995).! Om! ett!

investmentbolag! exempelvis! innehar! osålda! aktier! där! en! värdetillväxt! har! skett!

innehar! bolaget! en! så! kallad! latent! skatteskuld.! När! bolaget! någon! gång! i! framtiden!
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säljer!av!sitt!aktieinnehav!kommer!de!oundvikligen!att!beskattas! för!vinsten!på!dessa!

aktier.! En! investerare! är! av! den! anledningen! inte! villig! att! betala! samma! pris! för! ett!

investmentbolags! aktier! som! för! de!underliggande! tillgångarna,! som! inte! är! kopplade!

till! någon! latent! skatteskuld.! Samma! resonemang! gäller! även! fastighetsbolag,! med!

skillnaden!att!de!underliggande! tillgångarna!är! fastigheter! istället! för!aktier.!Trots!att!

denna! enkla! förklaring! är! lockande,! lyckas! den! inte! med! att! förklara! variationen! av!

substansrabatter.!Substansrabatter!tenderar!att!variera!både!över!tid!och!mellan!olika!

bolag!vid!en!given!tidpunkt!vilket!inte!kan!hänvisas!till! latenta!skatteskulder!eftersom!

de!tenderar!att!vara!relativt!stabila!(Morri!et!al.,!2005).!!

Malkiel!(1995)!menar!på!att!substansrabattens!variation!kan!förklaras!logiskt!med!hjälp!

av! så! kallade! rationella! förklaringsvariabler! som! exempelvis! skuldsättningsgrad,!

aktievolatilitet! och! ägarstruktur.! Författaren! argumenterar! exempelvis! för! att!

investmentbolag!med!ett!fåtal!stora!ägare!på!insidan!borde!ha!en!större!substansrabatt!

eftersom! det! minskar! bolagets! möjlighet! att! bli! uppköpta! och! likviderade! till!

substansvärdet.! Då! de! rationella! förklaringsvariablerna! både! varierar! mellan! olika!

bolag! (tvärsnittsvariation)! och! över! tid! (tidsvariation)! kan! dessa! variabler! tänkas!

förklara!varför!substansrabatter!varierar!både!över!tid!och!mellan!bolag.!

Användningen! av! rationella! förklaringsvariabler! har! emellertid! bara! lyckats! med! att!

förklara!en!del!av!substansrabattens!variation,!vilket!tyder!på!att!det!kan!finnas!andra!

faktorer!som!påverkar!variationen!av!substansrabatter!och!substanspremier.!Lee!et!al.!

(1990)! redogör! för! en! alternativ! förklaring! och! menar! istället! på! att! variationer! av!

substansrabatter! grundar! sig! i! psykologiska! faktorer,! så! kallade! icke=rationella!

förklaringsvariabler.! Denna! utgångspunkt! förutsätter! att! det! finns! två! olika! typer! av!

investerare,!rationella!och!icke=rationella!investerare.!Lee!et!al.!(1990)!menar!att!icke=

rationella! investerare! baserar! sina! investeringsbeslut! på! ett! så! kallat!

marknadssentiment,! vilket! består! av! känslor! och! allmänna! förväntningar! som! inte!

motiveras!av!fakta!och!information.!Författarna!förklarar!att!detta!marknadssentiment!

kan! påverka! bolagens! börskurser! i! en! riktning! som! inte! motiveras! av! fakta! och!

information!och!på!detta!vis!kan!substansrabatter!uppkomma.!Att!substansrabatter!kan!

existera! över! långa! perioder! förklaras! med! att! marknadssentimentet! bidrar! till! en!

systematisk!risk!som!rationella!investerare!varken!kan!diversifiera!bort!eller!jämna!ut!
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genom!arbitrageutnyttjande.!Dessutom!förklarar!Lee!et!al.!(1990)!att!tidsvariationen!av!

substansrabatter!beror!på!att!även!marknadssentimentet!varierar!över!tid.!

Dessa!två!förklaringar!har!använts!för!att!undersöka!tids=!och!tvärsnittsvariationen!av!

substansrabatter! och! substanspremier! i! fastighetsbolag.! Emellertid! har! ingen! tidigare!

undersökning! gjorts! på! endast! svenska! börsnoterade! fastighetsbolag.! Därför! är! det!

intressant! att! använda! dessa! två! förklaringar! till! att! undersöka! tids=! och!

tvärsnittsvariationen! i! svenska! börsnoterade! fastighetsbolag.! Vidare! är! det! intressant!

eftersom! svenska! fastighetsbolag! nu! upplever! nya! marknadsförhållanden! och! har!

övergått!till!att!handlas!till!en!substanspremie.!Detta!leder!till!studiens!forskningsfråga:!

Vad" förklarar" variationen" av" substansrabatter" och" substanspremier" i" svenska"

börsnoterade"fastighetsbolag?!

1.30Syfte0
Syftet! med! studien! är! att! undersöka! vad! som! förklarar! att! substansrabatter! och!

substanspremier! i! svenska! börsnoterade! fastighetsbolag! varierar! både! över! tid!

(tidsvariation)! och! mellan! bolag! vid! en! given! tidpunkt! (tvärsnittsvariation).! För! att!

undersöka! om!både! tidsvariationen! och! tvärsnittsvariationen!har! en! logisk! förklaring!

används!så!kallade!rationella!förklaringsvariabler.!Vidare!kommer!även!icke=rationella!

förklaringsvariabler! att! användas! som! en! alternativ! förklaring! för! att! undersöka!

tidsvariationen.! !
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2.0Litteraturöversikt0

Nedan" presenteras" tidigare" forskning" om" substansrabatter" i" investmentbolag" och"

fastighetsbolag." Inledningsvis" presenteras" tidigare" forskning" om" substansrabattens"

variation" utifrån" rationella" förklaringsvariabler." Kapitlet" avslutas" med" att" förklara"

substansrabattens"variation"utifrån"icke;rationella"förklaringsvariabler.""

2.10Substansrabatt0utifrån0rationella0förklaringsvariabler0
Den!rationella!utgångspunkten!förutsätter!att!investerare!är!rationella!och!grundar!sina!

investeringsbeslut! på! fakta! och! information! om! verkligt! värde.! Variationen! av!

substansrabatter! i! investmentbolag! argumenteras! bero! på! en! rad! rationella!

förklaringsvariabler! som! exempelvis! aktievolatilitet,! skuldsättningsgrad! och!

ägarstruktur! (Malkiel,! 1995).! Forskningen! om! substansrabatter! i! fastighetsbolag! är!

bristfällig! men! det! finns! några! nämnvärda! undersökningar! som! använder! rationella!

förklaringsvariabler.! Exempelvis! finns! det! två! undersökningar! gjorda! i! England!

(Barkham!&!Ward,!1999)!och!(Morri!et!al.,!2005).!De!använde!ett!urval!av!30!respektive!

26!brittiska!fastighetsbolag!och!undersökte!bland!annat!skuldsättningsgrad,!avkastning!

och! utdelningspolicy.! Barkham! &! Ward! (1999)! lyckades! hänvisa! 15! procent! av!

substansrabattens!totala!variation!till!rationella!förklaringsvariabler!medan!Morri!et!al.!

(2005)! lyckades!hänvisa!51!procent! av! variationen! till! rationella! förklaringsvariabler.!

Dessa! undersökningar! är! emellertid! inte! direkt! jämförbara! då! Morri! et! al.! (2005)!

justerade! fastighetsbolagens! substansrabatter! beroende! på! bolagens!

skuldsättningsgrad,!vilket!försvårar!tolkningen!av!resultatet.!

Vidare! har! Bond! &! Shilling! (2004)! och! Brounen! &! Laak! (2005)! undersökt!

substansrabatter! från! ett! europeiskt! perspektiv!med!50,! respektive!72!observationer.!

Både!Bond!&!Shilling! (2004)! !och!Brounen!&!Laak! (2005)!undersöker!bara! rationella!

förklaringsvariabler! såsom! aktievolatilitet,! skuldsättning,! diversifiering! och! free=float.!

De! redovisade! en! förklaringsgrad! på! 41! respektive! 51! procent,! vilket! innebär! att! de!

rationella! variablerna! kunde! förklara! 41! respektive! 51! procent! av! substansrabattens!

variation.! Även! här! är! förklaringsgraden! inte! direkt! jämförbar! då! Brounen! &! Laak!

(2005)! endast! redovisade! den! ojusterade! förklaringsgraden! (Övriga! författare!

redovisade! den! justerade! förklaringsgraden).! Anledningen! till! att! dessa! inte! är!
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jämförbara! är! att! den! ojusterade! förklaringsgraden,! till! skillnad! från! den! justerade,!

alltid! kommer! att! öka! allteftersom! fler! förklaringsvariabler! inkluderas! i! modellen!

(Andersson!et!al.,!2007).!

Det! finns! även! en! amerikansk! studie! som! undersökte! ”real! estate! investment! trusts”!

(REITS)!utav!Clayton!&!MacKinnon!(2000).!Det!är!här!viktigt!att!notera!att!REITS!inte!

direkt! är! likvärdiga! med! svenska! fastighetsbolag! då! de! per! definition! måste! dela! ut!

nittio!procent!av!avkastningen!i!form!av!utdelning!och!behöver!heller!inte!betala!någon!

skatt.! Trots! denna! uppenbara! särskiljning! mellan! REITS! och! svenska! fastighetsbolag!

finns! det! ett! visst! värde! att! ta! hänsyn! till! undersökningen! då! de! använt!

förklaringsvariabler! som! påminner! om! de! undersökningar! gjorda! på! renodlade!

fastighetsbolag.! Undersökningen! bestod! av! ett! urval! av! 98! amerikanska! REITS! och!

undersökte! bland! annat! hur! substansrabatten! varierar! beroende! på! bland! annat!

aktievolatilitet,!skuldsättning!och!diversifiering.!Deras!slutliga!modell!lyckades!med!att!

förklara!44!procent!av!substansrabattens!totala!variation.!Förklaringsgraden!bör!dock!

tolkas! med! försiktighet! då! samtliga! av! deras! variabler! inte! var! statistiskt!

säkerhetsställda!utan!bidrog!endast!till!ett!ökat!förklaringsvärde.!!

!

Slutligen!finns!det!en!undersökning!av!Rehkugler!et!al.!(2012)!som!sammanställde!och!

vidareutvecklade! den! tidigare! forskningen.! Undersökningen! hade! ett! europeiskt!

perspektiv! där! de! utgick! från! samtliga! förklaringsvariabler! som! enligt! ovannämnda!

forskare! kunnat! förklara! variationen! i! substansrabatten.! Deras! slutliga!

modellspecifikation!utgjordes!sedan!av!de!rationella!förklaringsvariabler!som!visade!sig!

påverka! substansrabatten! i! högst! uträckning,! vilket! testades! både! enskilt! och! i! en!

gemensam!modell.!Den!slutliga!modellen!inkluderade!även!icke=rationella!variabler.!Till!

skillnad! från! majoriteten! av! tidigare! undersökningar! tog! de! även! hänsyn! till! att!

fastighetsbolag! kan! handlas! till! en! substanspremie.! Den! slutliga! modellen! som! även!

bestod!av!icke=rationella!variabler,!lyckades!med!att!förklara!mer!än!76!procent!av!den!

totala! variationen! av! substansrabatten!och! substanspremien.!Detta! kan! jämföras!med!

tidigare!undersökningar,! som!maximalt!har!uppnått!en! förklaringsgrad!på!51!procent!

(se! tabell!1).!De! rationella! förklaringsvariabler! som!visats!ha!högst! förklarande!värde!

och! statistisk! signifikans! av! Rehkugler! et! al.! (2012)! och! ovannämnda! forskare! var!

skuldsättningsgrad,! aktievolatilitet,! diversifiering! och! free=float.! Dessa!
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förklaringsvariabler!presenteras!nedan!tillsammans!med!tidigare!forskningsresultat.!

2.1.10Skuldsättningsgrad0

Rehkugler! et! al.! (2012)! argumenterar! för! att! en! högre! skuldsättningsgrad! leder! till!

högre! rabatter! alternativt! mindre! premier.! Detta! samband! förklaras! av! att! en! ökad!

skuldsättningsgrad!medför!en!ökad!risk!för!investerare.!Om!marknadsräntorna!plötsligt!

skulle!stiga,!ökar!sannolikheten!för!en!större!aktievolatilitet!och!sjunkande!aktiepriser.!

Då! börsvärdet! minskar! bidrar! detta! till! ökade! substansrabatter,! alternativt! mindre!

premier,!förutsatt!att!substansvärdet!är!detsamma!(Rehkugler!et!al.,!2012).!

!

Resultaten! från! tidigare! undersökningar! har! generellt! visat! på! att! en! högre!

skuldsättningsgrad! är! kopplat! till! en! högre! substansrabatt.! ! Morri! et! al.! (2005)! och!

Clayton! &! MacKinnon! (2000)! visade! på! att! skuldsättningsgraden! hade! en! positiv!

signifikans,!det!vill! säga!att! en!högre! skuldsättningsgrad!ökade!substansrabatten!med!

95! procents! konfidens.! Alla! studier! är! emellertid! inte! entydiga! och! Bond! &! Shilling!

(2004)! visar! istället! på! att! skuldsättningsgraden! är! negativt! korrelerad! med!

substansrabatter.!De!argumenterar!för!att!en!hög!skuldsättning!eventuellt!kan!leda!till!

lägre! rabatter! under! vissa! omständigheter! som! exempelvis! perioder! med! låg! ränta.!

Rehkugler! et! al.! (2012)! använder! också! variabeln! skuldsättningsgrad! för! att! förklara!

substansrabatter!och!premier!i!europeiska!fastighetsbolag!där!de!i!kontrast!till!Bond!&!

Shilling! (2004)!påvisar!ett!positiv!samband.!Trots!att!variabeln! i! sig! inte!är!statistiskt!

signifikant! på! en! 5! procentig! nivå! bidrar! den! med! ett! visst! förklarande! värde.! Även!

Barkham!&!Ward!(1999)!och!Brounen!&!Laak,!(2005)!påvisar!ett!positivt!samband!trots!

att!variabeln!inte!är!statistiskt!signifikant.!!

2.1.20Aktievolatilitet0

Rehkugler!et!al.!(2012)!tar!hänsyn!till!aktievolatilitet!som!en!förklarande!variabel!i!sin!

undersökning.! Författarna! för! samma! resonemang! om! aktievolatilitet! som!

skuldsättningsgrad.!De!menar! att! aktievolatiliteten! i! ett! fastighetsbolag! är! kopplat! till!

den! risk! investerare! utsätts! för.! Detta! förklaras! genom! att! ett! bolag! med! hög!

aktievolatilitet!präglas!av!en!stor!osäkerhet!kring!prisförändringar.!Ett!bolag!med!hög!

aktievolatilitet! förväntas! då! ha! ett! lägre! börsvärde! jämfört! med! ett! bolag! med! låg!

aktievolatilitet,! givet! att! allt! annat! är! lika.! De! påvisar! i! sin! undersökning! att!
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aktievolatiliteten! är! en! av!de! förklaringsvariabler! som!har! högst! signifikansvärde! och!

drar! slutsatsen! att! bolag! med! hög! aktievolatilitet! leder! till! en! hög! substansrabatt.!

(Rehkugler! et! al.,! 2012)! Även! resultaten! från! Morri! et! al.! (2005),! Brounen! &! Laak!

(2005)!och!Bond!&!Shilling!(2004)!visade!att!aktievolatiliteten!var!positivt!signifikant,!

det! vill! säga! att! en! hög! aktievolatilitet! bidrog! med! en! hög! substansrabatt! med! en!

konfidensgrad!på!95!procent.!!

2.1.30Diversifiering0

Den!moderna!portföljteorin!är!en!teori!som!försöker!att!maximera!avkastningen!givet!

en! viss! risknivå! genom! att! välja! ut! proportioner! av! olika! tillgångar,! även! kallat!

diversifiering!(Markowitz,!1952).!Markowitz!(1952)!som!är!upphovsmannen!av!teorin!

applicerade! den! på! tillgångsslaget! aktier.! Liknande! resonemang! kan! göras! kring!

fastighetsbolag!och!dess!tillgångar!men!skillnaden!är!att!de!underliggande!tillgångarna!

är! fastigheter! istället! för! aktier.! Den! moderna! portföljteorin! förutsätter! att!

marknaderna!är!effektiva!och!att!investerare!är!fullständigt!rationella!vilket!innebär!att!

tillgångspriserna! ska! spegla! all! tillgänglig! information.! Teorin! implicerar! att!

fastighetsbolag! med! hög! diversifiering! skulle! handlas! till! lägre! substansrabatter!

alternativ!större!premium.!I!motsatts!till!den!moderna!portföljteorin!går!det!också!att!

argumentera!för!att!diversifiering!”förstör”!värde!i!och!med!att!ledningen!tappar!fokus!

på! deras! huvudkompetens! (Brounen! &! Laak! (2005).! Hur! diversifiering! påverkar!

substansrabatterna!i!fastighetsbolag!är!därför!inte!entydigt.0

!

Tidigare!forskning!som!tagit!hänsyn!till!hur!diversifiering!påverkar!fastighetsbolagens!

substansrabatter! är! tvetydig.! De! första! att! försöka! ta! hänsyn! till! diversifieringen! i!

fastighetsbolag! var! Brounen! &! Laak! (2005)! som! använde! sig! utav! det! vetenskapliga!

måttet! Herfindahl=index! för! att! visa! graden! av! branschdiversifiering! och! geografisk!

diversifiering.!Branschdiversifiering!visar!hur!fastighetsbolagens!tillgångar!är!fördelade!

mellan! kontorslokaler,! industrilokaler,! privatbostäder,! kontor!m.m.! Resultaten! visade!

på! att! branschdiversifiering! var! negativt! korrelerat!med! substansrabatter.! Bolag!med!

stark! fokus! inom! ett! fåtal! olika! fastighetskategorier! visade! sig! med! andra! ord! ha! en!

lägre!substansrabatt.!Även!Rehkugler!et!al.!(2012)!använde!ett!Herfindahl=index!för!att!

ta! hänsyn! till! diversifiering.! Både! branschdiversifiering! och! geografisk! diversifiering!

visade!sig!ha!ett!visst!förklarande!värde!i!en!modellspecifikation!med!endast!rationella!
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förklaringsvariabler.!I!deras!slutgiltiga!modell!påvisades!ingen!statistisk!signifikans!när!

de! icke=rationella! förklaringsvariablerna! lades!till.! I!motsats!till!detta!visade!resultatet!

från! Bond! &! Shilling! (2004)! att! diversifiering! var! negativt! korrelerat! med!

substansrabatten.! Clayton! &!MacKinnon! (2000)! undersökte! också! diversifiering! i! sin!

studie!men!kunde!inte!statistisk!säkerhetsställa!variabeln.!

2.1.40FreeCfloat0

Free=float!definieras!som!andelen!aktier!som!ägs!av!investerare!som!sannolikt!är!villiga!

till! handel! och!utesluter! därför! de! aktier! som! innehas! av! strategiska!placerare! såsom!

styrelseledamöter! (Brounen! &! Laak,! 2005).! Free=float! används! som! ett! mått! på!

aktielikviditet!av!Brounen!&!Laak!(2005)!och!Rehkugler!et!al.!(2012).!Aktielikviditet!är!

ett!begrepp!som!beskriver!hur!lätt!en!aktie!kan!omvandlas!till!kontanter.!En!likvid!aktie!

är! med! andra! ord! lätt! att! sälja! vilket! beror! på! dess! höga! omsättning.! En! rationell!

investerare! föredrar! alltid! en! likvid! aktie! framför! en! illikvid! aktie! (förutsatt! att! allt!

annat!är!lika)!eftersom!det!minskar!risken!att!inte!få!sitt!aktieinnehav!sålt!(Brounen!&!

Laak,! 2005).! Bolag! kan! delvis! kontrollera! över! aktielikviditeten! genom! att! köpa! eller!

sälja!av!aktieinnehav!i!det!egna!bolaget!och!på!så!vis!minska!eller!öka!antalet!aktier!som!

är!tillgängliga!för!utestående!investerare.!

!

Resultaten!från!Brounen!&!Laak!(2005)!visar!att!fastighetsbolag!med!högre!free=float!är!

kopplade! till! lägre! substansrabatter.! Även! Rehkugler! et! al.! (2012)! visade! på! att!

likviditeten!(free=float)!hade!ett!förklarande!värde!i!vissa!modellspecifikationer!men!får!

inga! statistiskt! säkerhetsställda! resultat! i! den! slutliga! modellen! tillsammans! med! de!

icke=rationella!förklaringsvariablerna.!

2.20Substansrabatt0utifrån0ickeCrationella0förklaringsvariabler0
Lee!et!al.!(1990)!grundade!teorin!”noise!theory”!i!syfte!att!undersöka!hur!förändringar!i!

den!icke=rationella!investerarens!beteende!på!de!finansiella!marknaderna!kan!förklara!

variationen! av! substansrabatterna! i! investmentbolag.! Teorin! utgår! från! en! modell!

skapad!av!De!long!et!al.!(1990)!som!användes!för!att!förklara!långsiktiga!anomalier!på!

finansiella!marknader.!Modellen!behandlar!tre!viktiga!antaganden!som!ligger!till!grund!

för! förståelsen! om! samspelet! mellan! rationella! och! icke=rationella! investerare! i! de!

finansiella!marknaderna.!
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Det! första! antagandet! är! att! rationella! investerare! är! obenägna! att! ta! risker! och! att!

deras!investeringshorisont!är!tidsbegränsad.!Det!finns!två!anledningar!som!kan!förklara!

varför!rationella! investerare!har!en!tidsbegränsad! investeringshorisont.!För!det! första!

utvärderas! fondförvaltares! (rationella! investerare)!prestation!vanligtvis! kortsiktig,! till!

exempel! kvartalsvis.! För! det! andra! kan! det! finnas! ett! behov! att! kunna! likvidera!

tillgången!eller!investeringen!snabbt!för!att!få!tillgång!till!kapital.!(De!long!et!al.,!1990)!

!

Det!andra!antagandet!är!att!investeringsbeslut!från!icke=rationella!investerare!inte!kan!

förutspås! av! rationella! investerare.! Detta! leder! till! en! ökad! osäkerhet! kring!

investeringar!för!de!rationella!investerarna.!Rationella!investerare!behöver!inte!enbart!

ta!hänsyn!till!den! fundamentala!risken!under! investeringens!period!utan!också!risken!

med!att!den!icke=rationella!investeraren!driver!priset!ifrån!det!verkliga!värdet,!baserat!

på! all! tillgänglig! fakta! och! information.! I! ett! långsiktigt! perspektiv! bedömer! den!

rationella!investeraren!att!priset!kommer!återgå!till!det!verkliga!värdet!men!kortsiktigt!

kommer!den!icke=rationella!investeraren!ha!en!påverkan!på!förhållandet!mellan!priset!

och!det!verkliga!värdet.!(De!long!et!al.,!1990)!

!

Det!tredje!antagandet!är!att!den!extra!risk!som!de!icke=rationella!investerares!beteende!

tillför!klassificeras!som!systematisk!vilket!innebär!att!den!inte!går!att!diversifiera!bort!

(De!long!et!al.,!1990).!

!

Implikationerna! av! dessa! antaganden! är! att! anomalier! inte! bara! kan! förekomma!

kortsiktigt!utan!även!i!en!långsiktig!jämvikt.!Detta!beror!på!den!begränsade!möjligheten!

för! rationella! investerare! att! utnyttja! arbitragemöjligheter! på! grund! av! deras!

begränsade! tidshorisont! och! risken! att! icke=rationella! investerare! driver! börsvärdet!

ännu!längre!ifrån!det!värde!som!är!motiverat!av!fakta!och!information.!(De!long!et!al.,!

1990).!

!

Noise!theory!behandlar!alla!dessa!antaganden!och!är!en!vidareutveckling!av!modellen!

som!mer!specifikt!behandlar!hur!förändringar!av!icke=rationella!investerares!beteende!

påverkar! variationen! av! substansrabatter.! Lee! et! al.! (1990)! menar! att! den! icke=
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rationella! investerarens! beteende! är! oförutsägbart! och! att! de! baserar! sina!

investeringsbeslut!på!det!rådande!marknadssentimentet,!vilket!består!av!de!känslor!och!

allmänna!förväntningar!som!inte!grundas!på!fakta!och!information.!Marknadssentiment!

förklaras!vara!antingen!vara!neutralt,!optimistiskt!eller!pessimistiskt!(Lee!et!al.,!1990).!

!

Lee! et! al.! (1990)! hävdar! att! de! icke=rationella! investerarna! ofta! överskattar! eller!

underskattar! framtida!avkastningar! jämfört!med!de!rationella! investerarna.!Detta!kan!

skapa! felaktiga! prissättningar! och! utöka! förhållandet! mellan! börsvärde! och!

substansvärde.!På!grund!av!de!tre!antagandena!som!De!long!et!al.!(1990)!använder!i!sin!

modell,! kan! stora! substansrabatter! existera! under! långa! perioder,! vilket! inte! kan!

härledas!till!latenta!skatteskulder.!Vidare!förklarar!Lee!et!al.!(1990)!!substansrabattens!

tidsvariation!genom!att!marknadssentimentet!varierar!över!tid.!Noise!theory!implicerar!

således!att!om!icke=rationella! investerare!är!pessimistiska!inför!framtida!avkastningar!

blir! substansrabatten! hög,! och! kommer! att! förbli! hög! fram! tills! dess! att!

marknadssentimentet! förbättras! (Lee! et! al.,1990).! Samma! resonemang! gäller! fast!

omvänt,!då!de!icke=rationella!investerarna!är!optimistiska!inför!framtida!avkastningar.!

2.2.10IckeCrationella0förklaringsvariabler0i0fastighetssektorn0

Barkham! &!Ward! (1999)! och! Rehkluger! et! al.! (2012)! har! i! sina! undersökningar! om!

substansrabatter!och!substanspremier!i!fastighetsbolag!utgått!från!”noise!theory”.!Detta!

i! syfte! att! förklara! hur! förändringar! i! de! icke=rationella! investerarnas! beteende! kan!

påverka! variationen! av! substansrabatter! och! substanspremier! i! fastighetsbolag.! De!

förutsätter! att! de! icke=rationella! investerarnas! beteende! kan! förklaras! utifrån!

marknadssentiment.!Barkham!&!Ward!(1999)!och!Rehkluger!et!al.!(2012)!använder!så!

kallade! icke=rationella! förklaringsvariabler! som! estimat! för! att! mäta!

marknadssentiment,! eller!med! andra!ord!de! känslor! och! allmänna! förväntningar! som!

finns! i! de! finansiella! marknaderna.! Jämfört! med! den! tidigare! forskningen! om!

fastighetsbolags! substansrabatter! lyckades! Rehkugler! et! al.! (2012)! uppnå! den! högsta!

förklaringsgraden!av! substansrabattens! variation.!Rehkugler! et! al.! (2012)! visade! i! sin!

undersökning! att! marknadssentiment! ökar! förklaringsgraden! av! substansrabattens!

variation!markant.!De!riktar!kritik!mot!bland!annat!Morri!et!al.!(2005),!Brounen!&!Laak!

(2005),!Capozza!&!Lee!(1995)!och!Bond!&!Shilling!(2004)!eftersom!de!inte!tagit!hänsyn!

till!icke=rationella!förklaringsvariabler!
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Barkham! &! Ward! (1999)! var! de! första! som! försökte! förklara! variationen! av!

substansrabatter! i! fastighetsbolag! med! hjälp! av! marknadssentiment! i! England.!

Författarna!redogör!i!sin!undersökning!att!marknadssentiment!ska!beskriva!de!samlade!

känslor! och! förväntningar! i! hela!marknaden! och! ekonomin! i! helhet.! För! att! få! denna!

helhetsbild!av!marknaden!använde!de!sig!av!icke=rationella!förklaringsvariabler!genom!

indirekta!och!direkta!mätetal!som!estimat!för!det!rådande!marknadssentimentet.!Varje!

förklaringsvariabel! representerade! olika! delar! av!marknadssentimentet.! Som! indirekt!

mätetal! användes! antal! börsintroduktioner.! Författarna! argumenterar! för! att! ägarna! i!

fastighetsbolag!har!informationsövertaget!och!har!därmed!incitament!att!välja!det!mest!

lukrativa! tillfället! att! göra! en! börsintroduktion.! När!marknadssentimentet! är! positivt!

kan!de!därmed!utnyttja!de! icke=rationella! investerarna!genom!att! sälja! sina!aktier! till!

övervärderat!pris.!Som!direkt!mätetal!användes!tre!icke=rationella!förklaringsvariabler!i!

undersökningen! vilket! var! en! konfidensindikator! för! tillverkningsbranschen,!

konfidensindikator!för!hushållen!samt!en!inflationsindikator.!Dessa!förklaringsvariabler!

baserades!på!olika!enkät=!och!opinionsundersökningar!och!representerar!olika!aktörer!

på!den!finansiella!marknaden.!(Barkham!&!Ward,!1999)!

!

Vidare!gjordes!en!regressionsanalys!på!de!icke=rationella!variablerna!för!att!analysera!

hur! förändringar! i! marknadssentimentet! påverkar! tidsvariationen! av!

substansrabatterna.! De! icke=rationella! variablerna! kunde! endast! förklara! den!

tidsmässiga! variationen! eftersom! alla! fastighetsbolag! var! kopplade! till! samma!

marknadssentiment! vid! en! given! tidpunkt.! Barkham! &! Ward! (1999)! förtydligar! att!

syftet!med!undersökningen! inte!var!att! förklara!substansrabattens!variation!på!grund!

av!förändringar!i!de!icke=rationella!variablerna,!utan!förändringar!i!den!icke=rationella!

investerarens! förväntningar,! vilket! förklaras! av! marknadssentimentet.! De! klarlägger!

därför! att! de! icke=rationella! förklaringsvariablerna! i! sig! inte! kan! bevisa! om! ”noise!

theory”! stämmer! men! visar! att! resultatet! överensstämmer! med! de! teoretiska!

implikationerna.!Detta!i!och!med!att!de!indirekt!mäter!sambandet!mellan!variationen!av!

substansrabatten! och! marknadssentiment! (Barkham! &! Ward,! 1999).! De! tre! icke=

rationella!förklaringsvariabler!som!användes!av!Barkham!&!Ward!(1999)!förklaras!mer!

ingående!nedan.!
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2.2.20Konfidensindikator0för0tillverkningsbranschen0

Den! första! icke=rationella! förklaringsvariabeln! var! en! konfidensindikator! för!

tillverkningsbranschen! som! användes! i! syfte! för! att! representera! företags!

förväntningar.!Indikatorn!för!tillverkningsbranschen!mäter!självsäkerheten!i!branschen!

då! den! behandlar! tillverkningsföretagens! nuvarande! orderstockar! och! förväntningar!

om!kommande!produktionsvolymer.!På! så!vis!kan!denna! förklaringsvariabel! antingen!

påvisa! om! tillverkningsbranschen! är! optimistisk! eller! pessimistisk! om! framtiden.!

Konfidensindikatorn! för! tillverkningsbranschen! visade! sig! vara! statistiskt! signifikant!

och! negativt! korrelerad! med! substansrabatten.! Med! andra! ord,! ifall!

tillverkningsbranschen! blir! alltmer! optimistisk! om! sin! framtida! ekonomiska! situation!

minskar!i!genomsnitt!fastighetsbolags!substansrabatter.!(Barkham!&!Ward,!1999)!

2.2.30Konfidensindikator0för0hushållen0

Den! andra! icke=rationella! förklaringsvariabeln! var! en! konfidensindikator! för! hushåll.!

Den! behandlade! hushållens! framtida! förväntningar! om! deras! privata! ekonomi! och!

landets! ekonomiska! ställning.! Hushållen! tillfrågades! om! de! antingen! trodde! att! det!

skulle! bli! mycket! bättre,! lite! bättre! eller! mycket! värre.! De! förstnämnda! skildrar!

optimism!och!den!sistnämnda!pessimism.!Konfidensindikatorn!för!hushållen!visade!sig!

inte!vara!statistisk!signifikant.!(Barkham!&!Ward,!1999)!

2.2.40Inflationsindikator0

Den! tredje! icke=rationella! förklaringsvariabeln! var! en! inflationsindikator.! Denna!

baserades! på! olika! företagsledares! inflationsförväntningar! på! tolv! månaders! sikt.!

Inflationsindikatorn! visade! sig! vara! statistiskt! signifikant! och!positivt! korrelerad!med!

substansrabatten.!Detta!implicerar!att!förväntningar!om!en!uppgång!i!inflation!leder!till!

högre! substansrabatter.! Författarna! förklarar! resultatet! med! att! en! uppgång! i! den!

förväntade! inflationen! möjligtvis! kan! leda! till! förväntande! räntehöjningar.! Eftersom!

räntehöjningar!påverkar! företagens!börskurs!negativt! ökar!därmed! skillnaden!mellan!

börsvärde!och!substansvärde.!(Barkham!&!Ward,!1999)!

2.2.50Metoder0för0att0mäta0marknadssentiment0

Zhang!(2008)!redogör!för!två!olika!metoder!att!mäta!marknadssentiment.!Antingen!kan!

icke=rationella! förklaringsvariabler! baseras! på! en! indirekt! metod! vilket! är! en!

marknadsbaserad!undersökning!eller!via!en!direkt!metod!där!undersökningen!baseras!
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på! enkäter! eller! opinionsundersökningar.! Den! marknadsbaserade! undersökningen!

utgår!från!att!använda!variabler!som!speglar!reaktioner!i!marknaden!för!att!undersöka!

förväntningar.!Det!ger!ett!indirekt!mätetal!av!markandssentiment.!!Den!andra!metoden!

utgår! från! att! använda! enkäter! eller! opinionsundersökningar! riktade! direkt! mot!

investerarna.!Det!ger!direkta!mätetal!av!marknadssentiment!baserat!på! investerarnas!

förväntningar.! De! vanligaste! att! använda! är! marknadsbaserade! undersökningar! men!

tidigare!forskare!inom!beteendevetenskap!argumenterar!att!metoden!är!underlägsen!i!

jämförelse!med! enkät! och! opinionsundersökningar.! Detta! på! grund! av! problematiken!

med! att! den! utelämnar! ett! flertal! variabler! som! enkät! och! opinionsundersökningar!

lyckas!fånga!upp.!(Zhang!2008)!

!

Både!Barkham!&!Ward!(1999)!och!Rehkugler!et!al.!(2012)!baserade!de!icke=rationella!

förklaringsvariablerna!på!en!indirekt!och!direkt!metod!i!deras!undersökningar.!De!icke=

rationella! förklaringsvariablerna! utgjordes! både! av! indirekta! mätetal! och! direkta!

mätetal.! Som! indirekt! mätetal! användes! antal! börsintroduktioner! och! de! direkta!

mätetalen!baserades!på!olika!enkät=!och!opinionsundersökningar!som!representerade!

olika!aktörer!på!den!finansiella!marknaden.!Skillnaden!mellan!undersökningarna!är!att!

Barkham!&!Ward!(1999)!mätte! landspecifikt!marknadssentiment!medan!Rehkugler!et!

al.!(2012)!mätte!ett!europeiskt.!!

!

För!att!mäta!marknadssentimentet!använde!Barkham!&!Ward!(1999)!och!Rehkugler!et!

al.! (2012)! olika! statistiska! metoder.! Barkham! &! Ward! (1999)! använde! en!

regressionsanalys! då! de! mäter! landspecifikt! marknadssentiment.! Rehkugler! et! al.!

(2012)! argumenterar! däremot! att! de! befintliga!metoderna! som! använts! för! att! mäta!

marknadssentiment!är!bristfälliga.!Undersökning! lade!stor! fokus!på!att!vidareutveckla!

tidigare!använda!modeller!genom!att!konstruera!ett!bättre!tillvägagångsätt!för!att!mäta!

marknadssentiment.! Detta! åstadkommer! de! genom! att! använda! en! strukturell!

ekvationsmodell.!Vidare!konstruerades!modellen!i!syfte!att!mäta!marknadssentiment!i!

Europa!där!undersökningen!baserades!på!ett!stort!urval!av!fastighetsbolag!i!ett! flertal!

länder.!(Rehkugler!et!al.,!2012)!0

0

0 0
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2.30Sammanfattning0av0litteraturöversikten0
Tabell!1!visar!en!sammanfattning!över!den!tidigare!forskningen!av!fastighetsbolags!

substansrabatter.!

!

Tabell010
 Barkham 

& Ward 
(1999) 

Morri et 
al. (2005) 

Clayton & 
MacKinno
n (2000) 

Bond & 
Shilling (2004) 

Brounen 
& Laak 
(2005) 

Rehkugler 
et al. 

(2012) 

Marknad ENGLAN
D 

ENGLAN
D 

USA EUROPA EUROPA EUROPA 

Undersökningsår 1993-1995 2000-2003 1996-1999 1998-2003 2003 2000-2007 
Urvalstorlek 30 26 98 50 72 50 
Rationella 
förklaringsvariabler 

      

Skuldsättningsgrad 0 + + - 0 + 
Aktievolatilitet N/A + + + N/A + 
Diversifiering N/A N/A 0 - + -/0 
Free-float N/A N/A N/A N/A - -/0 
Icke-rationella 
förklaringsvariabler 

      

Inflationsindikator + N/A N/A N/A N/A N/A 
Konfidensindikator B - N/A N/A N/A N/A N/A 
Konfidensindikator H 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
R2_justerad 33 % 51 % 44 % 41 % (51 %) 76,3 % 
Sammanfattning" av" tidigare" forskning" av" fastighetsbolags" substansrabatter" och" premier." +/;" anger" om"
variabeln"är"positivt" eller"negativt" signifikant" och"0"anger"att" variabeln" inte"är" statistiskt" signifikant." ;/0"
visar" att" variabeln" var" negativt" signifikant" i" vissa" modellspecifikationer" och" inte" statistiskt" signifikant" i"
andra"modellspecifikationer."N/A"anger"att"variabeln"inte"togs"med"i"undersökningen."Notera"att"Morri"et"al."
(2005)"endast"redovisar"den"ojusterade"förklaringsgraden."Den"justerade"förklaringsgraden"från"Barkham"
&" Ward" (1999)" och" Rehkugler" et" al." (2012)" inkluderar" både" rationella" och" icke;rationella"
förklaringsvariabler." De" övriga" undersökningarna" har" ej" tagit" hänsyn" till" icke;rationella"
förklaringsvariabler."
! 0
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2.40Analysmodell0
!

!

!

!

Analysmodell"över"de"undersökta"förklaringsvariablerna"där"B"står"för"bransch"och"H"står"för"hushåll."

!

Analysmodellen!(figur!1)!baseras!på!tidigare!forskningsresultat!där!rationella!och!icke=

rationella!förklaringsvariabler!använts!för!att!förklara!variationen!av!substansrabatten!

och! substanspremien.! Eftersom! de! rationella! förklaringsvariablerna! och! de! icke=

rationella! förklaringsvariablerna!representerar!två!skilda!angreppssätt! för!att! förklara!

variationen! av! substansrabatten! undersöks! dessa! separat.! De! rationella!

förklaringsvariabler! som! inkluderas! i! denna! studie! är! skuldsättningsgrad,!

aktievolatilitet,! diversifiering! samt! free=float.! Huruvida! dessa! förklarar! variationen! av!

substansrabatter! och! substanspremier! analyseras! genom! en! regressionsanalys.!

Eftersom! dessa! variabler! varierar! båda! över! tid! och! mellan! bolag,! är! det! möjligt! att!

hänvisa!dessa!variabler!till!båda!den!tidsmässiga!variationen!och!tvärsnittsvariationen!

av!substansrabatter!och!substanspremier.!Detta!är!möjligt!då!ett!flertal!fastighetsbolag!

undersöks!vid!olika!tillfällen,!vilket!beskrivs!närmare!i!metodkapitlet.!De!icke=rationella!

förklaringsvariablerna! som! inkluderas! i! denna! studie! är! inflationsindikator,!

konfidensindikator! för! tillverkningsbranschen! (Konfidensindikator! TI)! och!

Figur010

Substansrabatt0utifrån0rationella0
förklaringsvariabler0

Substansrabatt0utifrån0ickeC
rationella0variabler0
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konfidensindikator! för! hushåll! (Konfidensindikator! H).! Dessa! används! som! icke=

rationella! variabler! för! att! mäta! det! rådande! marknadssentimentet! i! den! svenska!

marknaden.! Vidare! utförs! en! regressionsanalys! av! icke=rationella! förklarings=

variablerna! för! att! undersöka! hur! marknadssentimentet! påverkar! tidsvariationen! av!

substansrabatten! och! substanspremie.! Sista! steget! i! analysmodellen! ämnar! förklara!

huruvida!den!totala!variationen!av!substansrabatter!och!substanspremier!kan!förklaras!

utifrån!rationella!och!icke=rationella!förklaringsvariabler.!!

! 0
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3.0Metodval0och0datainsamling0

Nedan" presenteras" de" metodval" som" gjorts" för" att" besvara" forskningsfrågan" och" hur"

datainsamlingen" har" hanterats." Inledningsvis" presenteras" den" valda" metoden" och" vilka"

avgränsningar" som"gjorts."Fortsättningsvis"beskrivs"datainsamlingen"och"vilka"variabler"

som"inkluderas"i"studien."Kapitlet"avslutas"med"en"diskussion"om"validitet"och"reliabilitet."

!

3.10Kvantitativ0metod0
Studien!är!utförd!genom!en!kvantitativ!forskningsmetod!där!vi!med!en!stor!mängd!data!

applicerar! statistiska! metoder! för! att! påvisa! samband.! Användningen! av! statistiska!

bearbetnings=! och! analysmetoder! lämpar! sig! väl! eftersom! uppsatsen! syftar! till! att! ha!

svar!på!frågor!som!rör!”Vad"förklarar…?!och!vilka"är"relationerna?”!(Patel!&!Davidsson,!

2003).! Den! kvantitativa! metoden! erbjuder! oss! även! en! hög! grad! av! objektivitet! och!

lämpar!sig!därför!bättre!i!jämförelse!med!en!kvalitativ!metod,!som!kan!anses!ge!en!mer!

subjektiv!struktur.!Vidare!präglas!den!kvalitativa!metoden!av!en!formlöshet!vilket!inte!

passar!vår!studie!eftersom!vi!syftar!på!att!hitta!statistiskt!säkerhetsställda!samband.0

3.20Deduktiv0metod0
Denna!studie!använder!en!deduktiv!metod!där! tidigare! teorier!och! forskning!används!

som! teoretisk! referensram.! Utifrån! denna! teoretiska! referensram! prövas! sedan! hur!

tidigare! forskning! och! teorier! förhåller! sig! till! de! verkliga! observationerna! genom!

empirisk! granskning.! Vidare! kommer! resultaten! från! den! empiriska! undersökningen!

utvärderas!och!ställas!i!jämförelse!med!den!teoretiska!referensramen,!som!sedan!utgör!

grunden!för!slutsatserna.!(Saunders!et!al.,!2012)!

3.30Avgränsningar0och0urvalsmetod0
Vi!har!valt!att!undersöka!fastighetsbolag!som!är!noterade!på!Stockholm!OMX!och!som!

genererar! minst! 75! procent! av! omsättningen! från! förvaltning! av! fastigheter.! Denna!

avgränsning!är!nödvändig!för!att!urskilja!renodlade!fastighetsbolag!från!de!övriga!och!

är! en! metod! som! även! används! av! Rehkugler! et! al.! (2012)! vilket! möjliggör! för! en!

internationell! jämförelse.! Att! endast! fastighetsbolag! på! Stockholm! OMX! har! valts! ut!

beror!på!att!dessa!redovisar!marknadsvärdet!av!sina!fastighetsinnehav! i!enlighet!med!

IAS! 40! (sedan! 2005)! till! skillnad! från! mindre! onoterade! fastighetsbolag! (IFRS!
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Foundation,! 2012).! Detta! gör! det! möjligt! att! direkt! jämföra! substansvärdet! av! dessa!

fastighetsbolag!utan!att!några!subjektiva!justeringar!görs!för!bolagens!tillgångar.!Vidare!

har! vi! valt! att! undersöka! fastighetsbolag! under! åren! 2008,! 2011! samt! 2014.! Denna!

period! omfattar! både! kraftiga! uppgångar! och! nedgångar! i! fastighetssektorn! vilket!

utökar!möjligheten!att! finna!brytpunkter!där! rabatter!har!övergått! till!premier.!Dessa!

brytpunkter!tillåter!oss!att!undersöka!hur!både!rationella!och!icke=rationella!variabler!

förklarar!variationen!av!substansrabatter!och!substanspremier!i!en!större!utsträckning.!

Att!endast!tre!år!inom!denna!tidsperiod!valts!ut!beror!på!den!begränsade!tidsramen!och!

att! det! krävs! en! stor! mängd! data! för! respektive! år! som! samlas! in! manuellt! via!

årsredovisningar.! Slutligen! har! vi! exkluderat! fastighetsbolag! vars! omsättning!

härstammar!i!stor!uträckning!från!andra!länder!än!Sverige!(mer!än!15!procent).!Detta!

motiveras! av! de! svårigheter! som! finns! med! att! ta! hänsyn! till! skatteskillnader! vid!

substansvärdeberäkningar! i! olika! länder.!Det! slutliga!urvalet!består!då!av! följande!16!

fastighetsbolag:! Castellum,! Balder,! Catena,! Tribona,! Corem,! Kungsleden,! FastPartner,!

Atrium! Ljungberg,! Hufvudstaden,! Fabege,! Heba,!Wallenstam,! Diös,! Platzer,!Wihlborgs!

samt!Klövern.!

3.40Paneldata0
Då!vi!undersöker!både!hur!substansrabatter!varierar!både!mellan!olika!bolag!och!över!

tid! använder! vi! oss! utav!Paneldata,! även! känt! som! longitudinell! data.!Det! innebär! att!

samma! företag! undersöks! vid! flera! olika! tillfällen! där! vi! kontrollerar! för! samtliga!

förklaringsvariabler! (Baltagi,! 2001).! Det! finns! ett! flertal! fördelar! med! att! använda!

paneldata! i! jämförelse! med! att! enskilt! använda! tvärsnittsdata! eller! tidsseriedata.!

Exempelvis! är! det!möjligt! att! kontrollera! för! variabler! som! inte! kan! observeras! eller!

mätas! (exempelvis! kulturella! faktorer)! eller! variabler! som! förändras! över! tiden!men!

inte!mellan!olika!enheter!vid!en!given!tidpunkt!(Baltagi,!2001).!Denna!metod!lämpar!sig!

väl! eftersom! hänsyn! tas! till! icke=rationella! förklaringsvariabler! som! endast! förändras!

över!tiden!men!är!detsamma!för!alla!bolag!under!ett!givet!år.!Genom!användningen!av!

paneldata! kommer! vi! vidare! att! få! mer! informativ! data! och! dessutom! säkrare!

skattningar! (Baltagi,! 2001).! Eftersom! urvalet! är! relativt! litet! (svenska! börsnoterade!

fastighetsbolag)! är! detta! en! nödvändighet! för! att! kunna! påvisa! samband! mellan!

substansrabatten! och! substanspremien! och! olika! förklaringsvariabler.! Eftersom! vi!

undersöker! olika! bolag,! alla!med! unika! underliggande! egenskaper,! används!modellen!
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“firm! fixed! effect”! (Baltagi,! 2001).! Detta! innebär! att! vi! betingar! de! olika! bolagen! till!

dummyvariabler.!Detta!innebär!att!vi!får!en!mer!rättvisande!bild!eftersom!vi!tar!hänsyn!

till! att! observationerna! inte! är! oberoende.! Användningen! av! denna!metod! begränsar!

emellertid! generaliseringsmöjligheterna! till! de! undersökta! företagen! men! eftersom!

studiens!syfte!är!att!analysera!svenska!börsnoterade!fastighetsbolag!får!detta!inte!några!

negativa!implikationer.!Detta!eftersom!de!svenska!börsnoterade!fastighetsbolagen!är!få!

till!antalet!och!nästintill!samtliga!av!dessa!inkluderas!i!studien.!

3.50Datainsamling0
Vi! har! använt! ett! flertal! olika! sekundära! källor! som! underlag! för! teorin! och!

uppbyggandet!av!analysmodellen.!Sekundärdata!har!insamlats!i! form!av!vetenskapliga!

artiklar,! årsredovisningar!och!publikationer! i! välrenommerade!akademiska! tidskrifter!

som! exempelvis! Journal" of" Finance" och" Journal" of" Real" Estate" Research.! Dessa! har!

inhämtats! från! Uppsala! universitetsbiblioteks! resursguider,! business! source! premier!

och!retriever!business.!Till!en!mindre!del!har!sökningar!på!internet!gjorts!för!att!finna!

kompletterande! information.! Vidare! har! databasen! Datastream! (Thomson! Reuters)!

använts!för!att!samla!in!data!om!aktievolatilitet!och!free=float.!Data!som!ligger!till!grund!

för!de!statistiska!analyserna!har!huvudsakligen!insamlats!genom!årsredovisningar!och!

bokslutskommunikéer.! Insamlingen! av! årsredovisningarna! har! skett! genom!

nedladdning! från! företagens! hemsidor! eller! via! databasen! retriever! business.! Vi! har!

använt!oss!av!årsredovisningar!från!samtliga!av!de!16!börsnoterade!fastighetsbolagen!

från! åren!2008,! 2011!och!2014.!Dessa! rapporter! sammanställdes!manuellt! genom!att!

leta!fram!data!som!behövdes!för!att!göra!uträkningarna!av!de!olika!variablerna.!!!

3.5.10Beräkning0av0substansvärde0och0substansrabatt0

För! att! skapa! kontinuitet! i! undersökningen! och! för! att!möjliggöra! jämförelser!mellan!

alla!bolag!och!över!tid!har!vi!utfört!beräkningar!av!samtliga!substansvärden.!Detta!har!

vi! gjort! genom! att! utgå! från! det! egna! kapitalet! och! justerat! för! de! latenta!

skatteskulderna.!Notera!att!det!inte!är!nödvändigt!att!justera!för!tillgångarna!eftersom!

dessa!redovisas! till!marknadsvärde,!med!undantag! för!goodwill.! I!de!sällsynta! fall!där!

goodwill! har! redovisats! har! även! detta! tagits! hänsyn! till.! Justeringen! av! det! egna!

kapitalet! har! genomförts! genom!att! återlägga! de! latenta! skatteskulderna! till! det! egna!

kapitalet!och!sedan!återinfört!skatteskulden!beräknad!med!en!effektiv!skattesats!på!10!
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procent.!Denna!beräkning!är!nödvändig!för!att!kunna!jämföra!bolags!substansrabatter!

vid! en! given! tidpunkt.! Majoriteten! av! börsnoterade! fastighetsbolag! redovisar!

substansvärdet! i! förhållande! till! börsvärdet! i! årsredovisningarna! men! de! praktiska!

beräkningarna! varierar! mellan! bolagen.! Endast! vissa! bolag! tar! hänsyn! till! latenta!

skatteskulder! och! dessutom! varierar! det! vilken! effektiv! skattesats! som! används! vid!

beräkningar! av! storleken! av! de! latenta! skatteskulderna.! Orsaken! till! att! bolagen! inte!

använder!den!lagstiftade!skattesatsen!är!på!grund!av!möjligheten!att!sälja!fastigheter!på!

ett!skatteeffektivt!sätt.!Anledningen!till!att!vi!valt!att!använda!en!effektiv!skattesats!på!

10! procent! är! att! det! är! den! mest! förekommande! skattesatsen! i! fastighetsbolags!

årsredovisningar! och! anses! vara! en! vanlig! praxis.! Den! lagstiftade! bolagsskatten! har!

också! ändrats! vid! två! olika! tillfällen! under! studiens! undersökningsperiod.! Genom! att!

använda!samma!effektiva! skattesats!vid! samtliga! tillfällen! (2008,!2011!och!2014)!blir!

substansvärdena! jämförbara! över! tid.! Substansrabatten! beräknas! sedan! genom!

formeln:!

!

!"#$%&'$(&#&%%!!"#$%&'$!ä#$%!!!!"#$%"&'(ä#&*!!"!!"#$%&'"!!"#$%&!"#$%&'$(ä*+, !

0

3.5.200Rationella0förklaringsvariabler0

Information! om! de! rationella! förklaringsvariablerna! har! delvis! samlats! in! genom!

årsredovisningar!och!delvis!med!hjälp!av!Datastream!(Thomson!Reuters).!Information!

om!skuldsättningsgrad,!eller!förhållandet!mellan!skulder!och!totalt!kapital,!har!hämtats!

från! Datastream.! Även! information! om! aktievolatilitet! och! free=float! är! inhämtat! från!

Datastream!där!varje!bolag!är!betingat!med!tre!olika!värden,!ett!för!varje!undersökt!år.!

Aktievolatiliteten!från!Datastream!mäter!standardavvikelsen!på!aktieavkastningen!och!

baseras!på!historiskt!data!2,5!år!tillbaka!i! tiden.!Free=float!mäts!som!den!procentuella!

andelen! aktier! som! är! tillgängliga! för! “vanliga! investerare”.! Aktier! som! ägs! av!

strategiska! investerare! som!exempelvis! ledamöter!utesluts! således! i!beräkningen.!För!

att! klassificeras! som! en! strategisk! placering! krävs! det! ett! innehav! på! mer! än! fem!

procent! av! det! totala! aktiekapitalet.! Slutligen! samlades! data! om! diversifiering!mellan!

olika!fastighetsslag!in!genom!bolagens!årsredovisningar.!Liksom!Rehkugler!et!al.!(2012)!

och!Brounen!&!Laak!(2005)!använder!vi!oss!utav!det!vetenskapliga!måttet!Herfindahl=

index!som!beräknas!enligt!formeln:!
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Där!!! !är! marknadsvärdet! av! fastighetslaget! i,! i! förhållande! marknadsvärdet! av! det!
totala! fastighetsinnehavet! och! N! är! lika! med! !antalet! olika! fastighetsslag.! Vid!

beräkningen! har! fastigheterna! delats! upp! i! följande! kategorier:! Butik/kontor,! garage,!

bostad,! industri/lager! samt! övrigt.! Denna! kategorisering! underlättar! insamling!

eftersom!det!går!i!linje!med!hur!fastighetsbolag!valt!att!redovisa!sitt!fastighetsbestånd.!

Utöver! dessa! kategorier! har! Brounen! &! Laak! (2005)! även! använt! kategorin! sjukhus,!

vilket! inte! är! nödvändigt! i! denna! studie! då! exponeringen! mot! sjukhus! är! nästintill!

obefintlig.!

3.5.30IckeCrationella0variabler0

Data! för! de! icke=rationella! förklaringsvariablerna! har! i! denna! studie! hämtats! från!

konjunkturinstitutets! statistiska! databaser.! Konjunkturinstitutet! tillhandahåller!

prognoser! baserade! på! enkät! och! opinionsundersökningar! där! svenska! företag! och!

hushåll!tillfrågats.!Frågorna!är!av!kvalitativ!karaktär!och!behandlar!svenska!företag!och!

hushålls! syn! på! den! ekonomiska! utvecklingen.! Resultatet! sammanställs! i! en!

konjunkturbarometer! bestående! av! ett! stort! antal! indikatorer! som! behandlar! de!

ekonomiska!variablerna.!Data!för!de!icke=rationella!förklaringsvariablerna!har!hämtats!

från!konjunkturbarometern.!De!icke=rationella!variablerna!från!konjunkturbarometern!

är! en! inflationsindikator! och! två! konfidensindikatorer! för! tillverkningsbranschen!

respektive!hushållen.!Data!har!insamlats!från!åren!2008,!2011!och!2014.!

3.5.40Kvalitet0på0data0

Ett! flertal!olika!databaser!och!källor!har!använts!vid! insamlingen!av!undersökningens!

variabler.! Vi! har! även! gjort! egna! beräkningar! på! variabler! utifrån! information! i!

årsredovisningar!vilket! skett! genom!manuella!uträkningar! i!Excel!med! justeringar! för!

olika!skattesatser.!Att!använda!ett!sådant!tillvägagångssätt!kan!möjligtvis!medföra!olika!

misstag!och! felberäkningar.!Då!en!stor!mängd!data!behandlats!och!sammanställts0har!

bearbetning! av! data! skett! med! noggrannhet! och! försiktighet.! Detta! för! att! minimera!

risken!för!misstag!och!felberäkningar.!!
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3.60Val0av0rationella0variabler0
Vi!har!valt!att!initialt!ha!med!följande!rationella!förklaringsvariabler!i!undersökningen:!

Diversifiering,! aktievolatilitet,! free=float!och! skuldsättningsgrad.!Orsaken! till! att! vi!har!

valt!ut!dessa!rationella!variabler!baseras!huvudsakligen!på! forskningen!av!europeiska!

fastighetsbolag!som!gjorts!av!Rehkugler!et!al.!(2012).!De!samlade!initialt!in!data!för!alla"

förklarande!variabler!som!tidigare!forskning!använt!sig!utav!för!att!förklara!variationen!

av!substansrabatten!i!fastighetsbolag!(22!st.).!Alla!dessa!variabler!testades!sedan!enskilt!

i!ett!”förtest”!där!varje!variabel!användes!i!en!enkel!linjär!regression.!De!fem!variabler!

som!visade!sig!ha!högts!förklarande!värde!var!aktievolatilitet,!free=float,!diversifiering,!

skuldsättningsgrad! samt! variabeln! “REIT=status”,! vilket! är! en! variabel! som! endast! är!

relevant! för! Brittiska! REITs! (real! estate! investment! trusts).! !Rehkugler! et! al.! (2012)!

mäter!diversifiering!genom!att!ta!hänsyn!till!en!geografisk!spridning!samt!spridningen!

mellan!olika!fastighetsslag.!Vi!har!valt!att!endast!fokusera!på!den!sistnämnda!på!grund!

av!att!svenska!fastighetsbolag!använder!varierande!principer!för!att!redovisa!geografisk!

spridning.!Exempelvis!redovisar!vissa!bolag!fastighetsinnehavet!i!olika!regioner!medan!

andra! redovisar! innehavet! i! olika! landskap! eller! städer.! Att! mäta! geografisk!

diversifiering! skulle! därför! innebära! att! vi! gör! en! rad! subjektiva! bedömningar! vilket!

skulle!riskera!att!ge!snedvridna!resultat.!

!

Det!hade!varit! önskvärt! att! likt!Rehkugler! et! al.! (2012)! samla! in!data!om!samtliga!22!

rationella!förklaringsvariabler!för!svenska!fastighetsbolag!för!att!sedan!välja!ut!de!med!

högst! förklarande! värde! och! statistisk! signifikans.! På! grund! av! den! begränsade!

tidsramen! har! vi! istället! valt! att! utgå! från! dessa! fyra! variabler! även! för! svenska!

fastighetsbolag! eftersom! de! har! visats! ha! ett! högt! förklarande! värde! på! europeiska!

fastighetsbolag.!Vilka!variabler!som!tas!med!i!den!slutliga!modellen!baseras!sedan!på!de!

fyra! variablernas! förklarande! värde! genom! en! process! som! kallas! “backward!

elimination”.! Detta! innebär! att! samtliga! variabler! tas! med! initialt! där! de! variablerna!

med! lägst! förklarande!värde!och!statistiska!signifikans!elimineras!stegvis! för!att! få!en!

säkrare!modell.!

3.70Val0av0ickeCrationella0variabler0
Två!olika!metoder!för!att!mäta!marknadssentiment!har!presenteras!i!tidigare!forskning!

av! Rehkugler! et! al.! (2012)! och! Barkham! &! Ward! (1999).! ! Rehkugler! et! al.! (2012)!
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använde! sig! av! en! strukturell! ekvationsmodell! som! anpassades! för! att! mäta!

marknadssentimentet!mellan! olika! länder! i! Europa! och! behandlade! ett! stort! urval! av!

företag.!Barkham!&!Ward!(1999)!använde!istället!sig!av!en!multipel!regressionsmodell!

för!att!mäta!marknadssentiment!i!England.!Att!använda!en!strukturell!ekvationsmodell!

kräver! ett! stort! antal! observationer,! vanligtvis! över! 200! stycken,! vilket! denna! studie!

inte!uppfyller!(Lei!&!Wu,!2007).!Vidare!konstruerades!denna!modell!för!att!undersöka!

ett!flertal!länders!marknadssentiment!parallellt!vilket!skiljer!sig!från!denna!studie!då!vi!

enbart!behandlar!börsnoterade! fastighetsbolag! i! Sverige.!Därför! ligger!underökningen!

gjord! av! Barkham! &! Ward! (1999)! till! grund! för! att! mäta! det! historiska!

marknadssentimentet! i! Sverige.! För! att! mäta! marknadssentiment! med! hjälp! av! icke=

rationella!förklaringsvariabler!använde!Barkham!&!Ward!(1999)!sig!av!både!indirekta!

och! direkta! mätetal.! Antal! börsintroduktioner! användes! som! ett! indirekt! mätetal! i!

undersökningen!vilket!denna!studie! inte!kommer!behandla.!Detta!eftersom!att!antalet!

börsintroduktioner!av!fastighetsbolag!i!Sverige!under!perioden!2007!till!2014!är!allt!för!

få!för!att!kunna!stödja!teorin.!Som!direkt!mätetal!använde!Barkham!&!Ward!(1999)!tre!

olika! icke=rationella! förklaringsvariabler! baserade! på! enkät! och!

opinionsundersökningar! framställda! av! olika! organisationer! i! England.! De! icke=

rationella! förklaringsvariablerna! som! användes! var! en! inflationsindikator,!

konfidensindikator! för! tillverkningsbranschen! och! en! konfidensindikator! för! hushåll.!

Denna! studies! icke=rationella! förklaringsvariabler! kommer! utgå! från! de! direkta!

mätetalen!som!användes!i!undersökningen!av!Barkham!and!Ward!(1999).0
!

De! tre! icke=rationella! förklaringsvariabler! som! behandlas! i! denna! studie! är!

inflationsindikator,! konfidensindikatorer! för! tillverkningsbranschen! samt! konfidens=

indikator! för! hushåll.! Dessa! förklaringsvariabler! används! som! estimat! för! att! mäta!

marknadssentiment.!Inflationsindikatorn!skildrar!vad!företagsledare!i!Sverige!förväntar!

sig! att! inflationen! kommer! vara! om! ett! år! och! är! uttryckt! i! procentenheter.!

Konfidensindikatorn! för! tillverkningsbranschen! representerar! självsäkerheten! inom!

branschen!där!6000!tillverkningsföretag!tillfrågas!om!deras!nuvarande!och!förväntade!

ekonomiska! situation.! Frågorna! behandlar! nuvarande! orderstock! samt! vilka!

produktionsvolymer! de! förväntar! sig! att! ha! i! framtiden.! Konfidensindikatorn! för!

hushållen! är! sammansatt! genom! att! ett! antal! frågor! ställts! till! 1500! svenska! hushåll!
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angående! förväntningar! om! deras! privata! ekonomi! samt! Sveriges! ekonomi! i! helhet.!

Konfidensindikatorerna!antar!ett!standardiserat!medelvärde!på!100!och!vid!exempelvis!

positiva! avvikelser! från! medelvärdet! kan! det! indikera! optimism! om! framtida!

ekonomiska!situation!från!tillverkningsbranschen!och!hushållen.!!

3.80Reliabilitet0
En!grundförutsättning!vid!utformningen!av!vår!modell!är!att!det!finns!reliabilitet!i!hur!

vi! mäter! substansvärdet! och! våra! förklaringsvariabler.! Reliabilitet! är! en! viktig! del! i!

frågan! om! vilken! kvalitet! forskningen! har! då! det! beskriver! tillförlitligheten! i! våra!

mätningar.! Inom!kvantitativ! forskning!är!reliabilitet! lika!med!reproducerbarhet,!något!

som!ofta!kan!skattas!och!ges!ett!siffermått!(Saunders!et!al.!2009).!Det!refererar!både!till!

vilket! tillvägagångssätt! som!har!använts!vid! insamling!av!data!och!vilka!metoder!som!

har!använts!vid!bearbetning!och!analys!av!data.!Att!utföra! tillförlitliga!beräkningar!av!

substansrabatter! underlättas! av! det! faktum! att! svenska! fastighetsbolag! redovisar! sitt!

fastighetsbestånd! till! marknadsvärde! i! enlighet! med! IAS! 40.! Fastighetsbolagens!

substansvärde! är! emellertid! beroende! av! de! utomstående! fastighetsanalytikernas!

bedömning,! vilket! innehåller! både! systematiska! och! osystematiska! värderingsfel.!

Geltner! (1993)! har! emellertid! påvisat! att! slumpmässiga! värderingsfel! tenderar! att!

diversifieras!bort!och!därför!har! fastighetsbolag!med!en! stor! fastighetsportfölj! endast!

en!liten!del!systematiska!värderingsfel.!Ytterligare!en!utmaning!med!substansvärdering!

är! de! pågående! byggnationer! som! förekommer! hos! fastighetsbolag! eftersom! dessa!

bidrar! till! ett! minskat! bokvärde! av! det! egna! kapitalet.! Emellertid! ingår! vanligtvis!

kapitaliserad! ränta! vilket! höjer! bokvärdet! och! av! den! anledningen! kan! det! bokförda!

egna! kapitalet! (som! är! bundet! till! byggnationer)! ses! som! en! tillfredsställande!

approximation!för!de!fastighetsbolag!som!har!en!låg!grad!av!byggnationer!(Barkham!&!!

Ward,! 1999).! Att! jämföra! substansrabatter! och! premier! fastighetsbolag! emellan! kan!

även! vara! problematisk! eftersom! bolag! släpper! sina! årsredovisningar! vid! olika!

tidpunkter!och!i!värsta!fall!också!genomfört!uppskattningar!kring!marknadsvärdet!vid!

olika!tidpunkter.!

3.90Validitet0
En!annan!förutsättning!vid!utformning!av!vår!modell!är!att!vi!har!validitet!i!vår!studie!

vilket!kan!definieras!som!mätinstrumentets!förmåga!att!mäta!det!instrumentet!avser!att!
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mäta!(Saunders!et!al.,!2012).!Att!endast!ha!en!välarbetad!insamling!och!bearbetning!av!

data! räcker! således! inte! till! för! att! skapa! validitet.! De! insamlade! variablerna! måste!

dessutom!säga!något!om!det! som!utredningen!avser!att!undersöka.! !Utöver! rationella!

variabler! använder! vi! också! icke=rationella! variabler! såsom! inflationsindikator! för! att!

undersöka!substansrabatter!och!premier!i!svenska!fastighetsbolag.!Det!är!här!viktigt!att!

notera!att!det! inte!är! inflationsindikatorn! i! sig,!utan!snarare!marknadssentiment,! som!

påverkar! graden! av! substansrabatter! och! premier! i! svenska! fastighetsbolag.! Detta!

kausalitetssamband!påverkar!vilka!slutsatser!vi!kan!dra!från!vår!statistiska!analys.!Det!

är! även! möjligt! att! de! rationella! variablerna! inte! har! ett! direkt! samband! till!

substansrabatteran! och! premierna.! Det! kan! exempelvis! finnas! en! tredje! variabel! som!

påverkar! både! den! förklarande! och! beroende! variabeln! vilket! ger! upphov! till! ett! så!

kallat! skensamband! (Körner! &! Wahlgren,! 2006).! Särskild! fokus! bör! riktas! mot! den!

rationella! variabeln! aktievolatilitet! då! det! finns! risk! för! att! uteslutna! variabler! som!

exempelvis! utdelningspolicy! kan! påverka! både! aktievolatiliteten! och!

substansrabatter/substanspremier.! Variablerna! Skuldsättning,! diversifiering! och! free=

float! löper! inte! samma! risk! för! detta! skensamband! då! de! huvudsakligen! beror! på! de!

beslut!som!tas!av!fastighetsbolagens!ledningar.!

! !
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4.0Resultat0

I"detta"kapitel"redovisas"de"resultat"undersökningen"lett"fram"till."Inledningsvis"beskrivs"de"

undersökta" variablerna" och" dess" korrelationer" emellan." Fortsättningsvis" presenteras"

regressionsanalysen"för"de"rationella"variablerna"följt"av"de"icke;rationella"variablerna."

4.10Beskrivande0statistik0
Tabell!2!visar!beskrivande!statistik!för!variablerna!substansrabatt!(SR),!aktievolatilitet!

(VOL),! inflationsindikator! (IIND),! konfidensindikator! för! hushållen! (KINDH)! samt!

konfidensindikator!för!tillverkningsbranschen!(KINDB)!för!åren!2008,!2011!samt!2014.!

De!resterande!variablerna!presenteras!i!bilaga!1,!och!har!uteslutits!från!resultatdelen!då!

de!tenderar!att!vara!relativt!stabila.!!

Tabell020

Variabel! År! Medelv.! St.av.! Minimum! Median! Maximum!

SR! 2008! 0,3489! 0,2392! =0,2264! 0,3899! 0,6413!

SR! 2011! 0,1418! 0,1328! =0,0637! 0,1062! 0,3829!

SR! 2014! =0,1727! 0,2254! =0,6179! =0,1627! 0,2803!

VOL! 2008! 0,3918! 0,1794! 0,2069! 0,3678! 0,9677!

VOL! 2011! 0,4004! 0,1477! 0,2040! 0,3777! 0,8673!

VOL! 2014! 0,2497! 0,0990! 0,1170! 0,2361! 0,5080!

IIND! 2008! 2,9000! 0,0000! 2,9000! 2,9000! 2,9000!

IIND! 2011! 1,7389! 0,0000! 1,7389! 1,7389! 1,7389!

IIND! 2014! 0,7000! 0,0000! 0,7000! 0,7000! 0,7000!

KINDH! 2008! 76,200! 0,0000! 76,200! 76,200! 76,200!

KINDH! 2011! 91,400! 0,0000! 91,400! 91,400! 91,400!

KINDH! 2014! 99,500! 0,0000! 99,500! 99,500! 99,500!

KINDB! 2008! 70,700! 0,0000! 70,700! 70,700! 70,700!

KINDB! 2011! 96,600! 0,0000! 96,600! 96,600! 96,600!

KINDB! 2014! 106,400! 0,0000! 106,400! 106,400! 106,400!

Beskrivande"statistik"för"variablerna"substansrabatt"(SR),"aktievolatilitet"(VOL)," inflationsindikator"(IIND),"
konfidensindikator"för"hushållen"(KINDH)"samt"konfidensindikator"för"tillverkningsbranschen"(KINDB)."En"
negativ"substansrabatt"indikerar"en"substanspremie."
"
År!2008! rådde!det! i! genomsnitt! en! rabatt! på!34,9!procent! som! sedan!övergick! till! en!

premie! på! 17,3! procent! år! 2014.! Från! tabell! 2! går! det! också! att! utläsa! att!

standardavvikelsen!(St.av.)!är!hög!under!samtliga!år!vilket!tyder!på!att!det!råder!en!stor!

variation!mellan!bolagen!vid!en!given!tidpunkt.!År!2008!varierade!exempelvis!rabatten!
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från!64!procent!till!en!premie!på!22,6!procent.!Genom!att!studera!medianen!går!det!att!

uttyda!att!majoriteten!av!bolagen!handlades! till! rabatt!år!2008!medan!majoriteten!av!

bolagen!handlades!till!premie!år!2014!vilket!tyder!på!en!kraftig!variation!även!över!tid.!

!

Liksom!substansrabatterna!har!aktievolatiliteten!i!genomsnitt!minskat!från!2008!(0,39)!

till!2014!(0,25).!Även!här!är!standardavvikelsen!hög!vilket!visar!att!variationen!mellan!

fastighetsbolagens! aktievolatilitet! är! stor.! Denna! standardavvikelse! har! emellertid!

minskat! från! 2008! till! 2014! vilket! innebär! att! aktievolatiliteten! mellan! bolagen! har!

blivit! mer! jämförbara! sedan! 2008.! Även! inflationsindikatorn! har! minskat! från! 2008!

(2,9)!till!2014!(0,7)!vilket!visar!att!företagsledares!inflationsförväntningar!har!minskat.!

År!2014! trodde!exempelvis! företagsledare! i! genomsnitt! att! inflationen! skulle!vara!0,7!

procent! under! det! kommande! året.! I! motsats! till! inflationsindikatorn! har!

konfidensindikatorn! för! hushållen! istället! ökat! från! 2008! till! 2014.! Detta! visar! att!

hushållen! har! blivit! mer! optimistiska! angående! deras! privata! ekonomi! och! Sveriges!

ekonomiska!ställning!i!helhet.!Även!konfidensindikatorn!för!tillverkningsbranschen!har!

ökat! markant! från! 70,7! år! 2008! till! 106,4! år! 2014.! Detta! visar! att! förväntningar! om!

framtida! produktionsvolymer! har! ökat! kraftigt! och! tyder! på! en! ökad! optimism! om!

framtiden.!!

4.20Korrelation0mellan0variabler0
Vid! utformningen! av! en!modellspecifikation! är! det! önskvärt! att! de! valda! förklarande!

variablerna!inte!har!en!stark!korrelation!då!det!finns!risk!för!multikollinearitet.10Detta!

skulle! innebära!en!högre!standardavvikelse!och!därav!osäkrare!parameterskattningar.!

Dessa! korrelationer! undersöktes! därför! före! regressionsanalyserna.! Vidare!

analyserades! korrelationen! mellan! de! förklarande! variablerna! och! den! beroende!

variabeln.!Eftersom!de!rationella!variablerna!undersökts!separat!från!de!icke=rationella!

variablerna!presenteras!korrelationerna!separat!i!tabell!3!och!tabell!4.!!

!

!

0 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!Multikollinearitet!innebär!att!de!förklarande!variablerna!har!en!hög!korrelation!emellan!
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Tabell030

! SR! FF! S/TK! DIV! VOL!

SR! 1,0000! ! ! ! !

FF! =0,1762! 1,0000! ! ! !

S/TK! 0,2522! 0,0213! =1,0000! ! !

DIV! =0,1864! 0,1406! =0,4311! 1,0000! !

VOL! 0,4990! 0,1609! 0,3424! =0,2534! 1,0000!

Korrelationsmatris" för" de" rationella" undersökningsvariablerna" free;float" (FF)," skuldsättningsgrad" (S/TK),"
diversifiering"(DIV),"aktievolatilitet"(VOL)"samt"den"beroende"variabeln"substansrabatt"(SR)."
!

Tabell!3!visar!att!aktievolatiliteten!och!substansrabatten!har!en!korrelation!på!nästan!

0,5.! Detta! tyder! på! att! aktievolatiliteten! kan! ha! ett! förklarande! värde! i! en! vidare!

regressionsanalys.!Även!skuldsättningsgrad!är!korrelerat!med!substansrabatten!med!en!

korrelationskoefficient!på!0,25.!Vidare!kan!det!utläsas! från! tabell!3! att! aktievolatilitet!

och! skuldsättningsgrad! har! en! korrelation! på! 0,34.! Eftersom! en! ökad!

skuldsättningsgrad! ökar! bolagens! hävstång! är! det! logiskt! att! skuldsättningen! även!

påverkar!aktievolatiliteten.!Denna!korrelation!är!emellertid!inte!perfekt!vilket!visar!att!

aktievolatiliteten! inte! förklaras!enskilt!av!skuldsättningsgraden.!Det! finnas!med!andra!

ord!ett!värde!att!ha!med!båda!dessa!förklarande!variabler!i!regressionsanalysen.!Vidare!

har!diversifiering!och!skuldsättning!en!negativ!korrelation!på!0,43,!något!som!inte!kan!

förklaras! lika! intuitivt! som! korrelationen! mellan! skuldsättning! aktievolatilitet.!

Korrelation! innebär! att! bolag!med! en! hög! skuldsättningsgrad! tenderar! att! ha! en! hög!

diversifiering!med!hänsyn!till!fastighetstillgångar.!Emellertid!är!korrelationen!även!här!

inte!perfekt!vilket!visar!att!det!kan!finnas!ett!värde!att!ta!med!även!diversifiering!som!

variabel! i! regressionsanalysen.! Tabell! 3! visar! även! på! att! alla! variabler! har! den!

förväntade! riktningskoefficienten.! Free=float! är! negativt! korrelerat! med!

substansrabatten! vilket! tyder! på! att! en! högre! free=float! leder! till! en! lägre! rabatt,!

alternativt! en! högre! premie.! Även! diversifiering! har! en! negativ! korrelation! med!

substansrabatten! vilket! visar! att! fastighetsbolag! med! en! högre! koncentration! inom!

endast! en! eller! ett! fåtal! fastighetsslag! tenderar! att! handlas! till! en! lägre! rabatt.!

Skuldsättningsgraden! och! aktievolatiliteten! är! istället! positivt! korrelerade! med!

substansrabatten!vilket!tyder!på!att!en!högre!skuldsättning!och!aktievolatilitet!leder!till!

en!större!substansrabatt,!alternativt!en!lägre!premie.!!

!
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I! tabell! 4! presenteras! motsvarande! korrelationer! för! de! icke=rationella! variablerna!

inflationsindikator! (IIND),! konfidensindikator! för! hushållen! (KINDH)! samt! för!

konfidensindikatorn!för!tillverkningsbranschen!(KINDB).!Korrelationsmatrisen!visar!att!

både! IIND,! KINDH! och! KINDB! är! högt! korrelerade! med! substansrabatten.! Dessa!

koefficienter! har! dessutom! en! nästintill! lika! stor! korrelation!med! substansrabatterna!

med!koefficienter!på!0,69,! =0,71! respektive! =0,69.!Att! IIND!är!positivt! korrelerad!med!

substansrabatten! tyder! på! att! höga! inflationsförväntningar! (från! företagsledare)! är!

kopplade! till! höga! rabatter.! Att! de! båda! konfidensindikatorerna! istället! är! negativt!

korrelerad!med! substansrabatten! tyder! på! att! en! ökad! optimism!hos! svenska!hushåll!

och! tillverkningsbranschen! är! kopplade! till! lägre! rabatter.! I! tabell! 4! går! det! också! att!

utläsa!att!det!råder!en!nästintill!perfekt!korrelation!mellan!de!förklarande!variablerna.!

Exempelvis! har!KINDH!och!KINDB! en! korrelation! på! 0,997.!Med! andra! ord! råder! det!

multikollinearitet! och! av! den! anledningen! presenteras! dessa! variabler! separat! i!

regressionsanalysen.!

!

Tabell040

! SR! IIND! KINDH! KINDB!

SR! 1,0000! ! ! !

IIND! 0,693! 1,0000! ! !

KINDH! =0,706! =0,9772! 1,0000! !

KINDB! =0,6886! =0,9641! 0,9968! 1,0000!

Korrelationsmatris"mellan"de"undersökta"icke;rationella"variablerna"inflationsindikator"(IIND),"
konfidensindikator"för"hushållen"(KINDH),"konfidensindikator"för"tillverkningsbranschen"(KINDB)"samt"den"
beroende"variabeln"substansrabatt"(SR)."
"

4.30Regressionsanalys0av0rationella0variabler00
I! regressionsanalysen! av! de! rationella! variablerna! genomfördes! initialt! en! regression!

med! samtliga! variabler.! Som! tidigare! nämnts! i! metodkapitlet! eliminerades! sedan!

variabler!baserat!på!dess!förklarande!värde!och!statistiska!signifikans.!Resultatet!visas!i!

tabell! 5.! Modell! 1! är! den! ursprungliga! modellen! med! samtliga! rationella! variabler.!

Modellen! har! en! justerad! förklaringsgrad! på! 34,6! procent.! Alla! variabler! är! dock! inte!

statistiskt!signifikanta.!Endast!variabeln!aktievolatilitet!är!statistiskt!signifikant!på!en!1=

procentig! nivå.! Free=float! är! signifikant! på! en! 10=procentig! nivå! men! förklarar! inte!

mycket! av! variationen! av! substansrabatten! då! parameterskattningen! (koefficienten)!

endast!är!=0,00597!vilket!visar!att!när!ett!bolags!free=float!ökar!med!1!enhet,!minskar!
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substansrabatten!med! 0,6! procentenheter.! Variabeln!med! lägst! statistiska! signifikans!

(högst!medelfel)! är! diversifiering.! När! denna! variabel! elimineras! (modell! 2)!minskar!

endast! den! justerade! förklaringsgraden! till! 34,3! procent.! Även! i!modell! två! är! endast!

variabeln! aktievolatilitet! statistiskt! säkerhetsställd! med! en! signifikansnivå! på! en!

procent.!

!

Tabell050

! (Modell!1)! (Modell!2)! (Modell!3)! (Modell!4)!

! SR! SR! SR! SR!

DIV! =0,191! ! ! !

! (0,805)! ! ! !

S/TK! 0,0105! 0,0155! ! 0,0185*!

! (0,0122)! (0,00964)! ! (0,0102)!

FF! =0,00597*! =0,00442*! =0,00356! !

! (0,00292)! (0,00249)! (0,00434)! !

VOL! 1,288***! 1,206***! 1.133***! 1,209***!

! (0,393)! (0,319)! (0,374)! (0,406)!

_Kons! =0,460! =0,934! =0,0805! =1.394**!

! (0,968)! (0,575)! (0,187)! (0,618)!

R2" 0,419! 0,393! 0,223! 0,358!

R2_justerad" 0,346! 0,343! 0,184! 0,326!

Regressionsanalys" av" de" rationella" förklaringsvariablerna" diversifiering" (DIV)," skuldsättningsgrad" (S/TK),"
free;float"(FF)"och"aktievolatilitet"(VOL)."Medelfel"presenteras"inom"parantes."
"*"p"<"0.10,"**"p"<"0.05,"***"p"<"0.010
!

Den!variabel!med!lägst!signifikans!i!modell!två!är!skulder!över!totalt!kapital.!När!denna!

variabel! elimineras! (modell! 3)! försämras! emellertid! den! justerade! förklaringsgraden!

markant.!Modellen!förklarar!då!endast!18,4!procent!av!variationen!av!substansrabatten!

vilket!implicerar!att!skuldsättningsgraden!har!ett!förklarande!värde.!Dessutom!är!free=

float!är!inte!längre!statistiskt!signifikant.!I!den!slutgiltiga!modellen!(modell!4)!återläggs!

variabeln! skulder! över! totalt! kapital! medan! variabeln! free=float! elimineras.! Den!

justerade! förklaringsgraden! ökar! då! till! 32,6! procent.! Variabeln! aktievolatilitet! är!

statistiskt!säkerhetsställd!med!en!signifikansnivå!på!en!procent.!Även!skuldsättningen!

är! signifikant! på! en! 10=procents! nivå.! Båda! koefficienterna! har! även! den! förväntade!

riktningskoefficienten.!Modellen!visar!att! substansrabatten!ökar! i!genomsnitt!med!1,2!
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procentenheter! då! aktievolatiliteten! ökar! med! en! enhet,! givet! allt! annat! lika.! Vidare!

förväntas! substansrabatten! öka! i! genomsnitt! med! 1,9! procentenheter! då!

skuldsättningsgraden!(skulder/totalt!kapital)!ökar!med!1!procentenhet,!förutsatt!att!allt!

annat! är! lika.! Utförandet! av! ett! F=test! visar! även! på! att! modellen! som! helhet! är!

statistiskt! signifikant! på! en! 5=procentig! nivå! och! därav! har! ett! förklarande! värde! (se!

bilaga!2).!!

4.40Regressionsanalys0av0ickeCrationella0variabler00
Tabell!6!visar!regressionsanalysen!för!de!icke=rationella!variablerna!konfidensindikator!

för! hushåll! (KINDH),! konfidensindikator! för! tillverkningsbranschen! (KINDB)! samt!

inflationsindikator! (IIND).! Som! tidigare! nämnt! undersöks! dessa! enskilt! då! dessa!

variabler!har!en!nästintill!perfekt!korrelation!med!varandra.!!

!

Tabell060

! (Modell!1)! (Modell!2)! (Modell!3)!

! SR! SR! SR!

KINDH! =0,0239***! ! !

! (0,0040)! ! !

KINDB! ! =0,0149***! !

! ! (0,0025)! !

IIND! ! ! 0,267***!

! ! ! (0,0427)!

_Kons! 2,237***! 1,466***! =0,366***!

! (0,3560)! (0,0728)! (0,0728)!

R2!

R2_adjusted!

0,667!

0,584!

0,723!

0,538!

0,720!

0,650!

Regressionsanalys" av" de" undersökta" icke;rationella" variablerna" konfidensindikator" för" hushåll" (KINDH),"

konfidensindikator"för"tillverkningsbranschen"(KINDB)"samt"inflationsindikator"(IIND)."Medelfel"

presenteras"inom"parantes."

*p"<"0,10,"**"p"<"0,05,"***"p"<"0,01"

0

Modell!1,!med!endast!KINDH!som!förklarande!variabel,!har!en!justerad!förklaringsgrad!

på!58,4!procent.!Den!förklarande!variabeln!är!dessutom!statistiskt!signifikant!på!en!1=

procentig!nivå.!Modell! 2,!med!KINDB!som! förklarande!variabel! visar! snarlika! resultat!

med! en! justerad! förklaringsgrad! på! 53,8! procent.! Modell! 3,! med! inflationsindikatorn!

som!förklarande!variabel,!har!en!högre!förklaringsgrad!och!uppgår!till!65!procent.!Även!
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här! är! den! förklarande! variabeln! statistiskt! signifikant! på! en! 1=procentig! nivå.! Alla!

variabler!har!också!den! förväntade! riktningskoefficienten.!Substansrabatten! förväntas!

minska!i!genomsnitt!med!2,4!procentenheter!då!KINDH!ökar!med!1!enhet!förutsatt!att!

allt! annat! är! lika.! Substansrabatten! förväntas! också! att!minska! i! genomsnitt!med! 1,5!

procentenheter! då! KINDB! ökar! med! en! enhet,! givet! att! allt! annat! lika.! Dessutom!

förväntas!substansrabatten!att!öka!med!i!genomsnitt!26,7!procentenheter!då!IIND!ökar!

med!1!enhet,!givet!att!allt!annat!är!lika.!

!

!

0
0

! 0
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5.0Analys0

I"detta"kapitel" jämförs" studiens" resultat"med" tidigare" forskning."Kapitlet" inleder"med"en"

analys" av" de" rationella" förklaringsvariablerna" följt" av" de" icke;rationella" förklarings;

variablerna"

5.10Analys0av0rationella0förklaringsvariabler0
Uppsatsen! undersöker! två!möjliga! angreppsätt! för! att! förklara! substansrabatters! och!

substanspremiers! tids=! och! tvärsnittsvariation,! varav! en! baseras! på! rationella!

förklaringsvariabler! och! en! på! icke=rationella! förklaringsvariabler.! De! rationella!

variablerna! som! ingår! i! undersökningen! är! skuldsättningsgrad,! volatilitet,! free=float,!

samt! diversifiering! med! hänsyn! till! fastighetstillgångar.! I! den! slutliga!

modellspecifikation! av! de! rationella! förklaringsvariablerna! är! skuldsättningsgrad!

signifikant! på! en! 10=procents! nivå! där! en! högre! skuldsättningsgrad! är! kopplat! till! en!

högre! rabatt,! alternativt! en! lägre! premie.! Resultatet! tyder! på! att! substansrabatter! i!

svenska! börsnoterade! fastighetsbolag! ökar! i! genomsnitt! med! 1,9! procentenheter! då!

skuldsättningsgraden! ökar!med! 1! procentenhet,! förutsatt! att! allt! annat! är! lika.! Detta!

resultat! styrker! resonemanget! som! Rehkugler! et! al! (2012)! har! angående!

skuldsättningsgrad.!Det!vill!säga!att!en!ökad!skuldsättningsgrad!bidrar!till!en!ökad!risk!

för! investerarna! vilket! påverkar! börskursen! negativt! vilket! i! sin! tur! leder! till! högre!

substansrabatter!eller!lägre!substanspremier.!!

!

Detta! resultat! går! också! i! linje! med! majoriteten! av! tidigare! undersökningar! gjorda! i!

andra!länder.!Exempelvis!visade!en!brittisk!undersökning!av!Morri!et!al.!(2005)!och!en!

amerikansk! undersökning! av! Clayton! &! MacKinnon! (2000)! att! variabeln!

skuldsättningsgrad! var! positivt! korrelerad! med! substansrabatten! och! var! dessutom!

statistiskt! signifikant! på! en! 5=procentig! nivå.! Även! resultaten! från! Rehkugler! et! al.!

(2012)! visade! på! att! skuldsättningsgrad! är! positivt! korrelerad!med! substansrabatten!

men!variabeln!var!inte!statistisk!signifikant!i!den!slutliga!modellspecifikationen.!Bond!&!

Shilling! (2004)! var! den! enda! undersökningen! som! istället! påvisade! att! en! hög!

skuldsättningsgrad! leder! till!en! lägre!rabatt,!det!vill! säga!att!skuldsättningsgraden!var!

negativt! korrelerad! med! substansrabatten.! De! argumenterar! för! att! en! hög!

skuldsättning! kan! leda! till! lägre! substansrabatter! under! vissa! omständigheter! som!
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exempelvis!perioder!med!låg!ränta.!Att!variabeln!skuldsättningsgrad!istället!är!positivt!

korrelerad!med!substansrabatter!i!denna!studie!tyder!på!att!substansrabatter!i!svenska!

börsnoterade! fastighetsbolag! tenderar! att! i! genomsnitt! öka! när! skuldsättningen! ökar,!

trots!den!låga!räntenivån!i!Sverige.!

!

Utöver! skuldsättningsgrad! har! aktievolatilitet! ett! förklarande! värde! där!

substansrabatten! förväntas! öka! i! genomsnitt! med! 1,2! procentenheter! då!

aktievolatiliteten!ökar!med!1!enhet,! givet!att!allt! annat!är! lika.!Variabeln!är!dessutom!

statistiskt!signifikant!på!en!1=procentig!nivå.!Detta!tyder!på!att!substansrabatten!beror!

på!den!risk!investerare!utsätts!för!eftersom!ett!bolag!med!hög!aktievolatilitet!präglas!av!

en! stor!osäkerhet!kring! framtida!prisförändringar.!Även!detta! resultat! går! i! linje!med!

tidigare! forskning! som! tagit! hänsyn! till! volatilitet.! Av! alla! rationella! variabler! som!

Rehkugler!et!al.!(2012)!undersökte,!visade!sig!volatiliteten!förklara!den!största!delen!av!

substansrabattens!variation.!Även!undersökningarna!av!Bond!&!Shilling!(2004),!Morri!

et!al.!(2005)!och!Brounen!&!Laak!(2005)!visade!att!en!högre!volatilitet!var!kopplat!till!

en! högre! substansrabatt! där! variabeln! var! statistiskt! säkerhetsställd! i! samtliga!

undersökningar.!

!

Variablerna! free=float!och!diversifiering!kan!däremot! inte! statistiskt! säkerhetsställas! i!

denna! studie.! Trots! att! variablerna! inte! är! statistiskt! säkerhetsställda! tyder! både!

korrelations=!och! regressionsanalysen!på!att!båda!variablerna!är!negativt!korrelerade!

med! substansrabatter,! vilket! generellt! går! i! linje! med! tidigare! undersökningar.!

Exempelvis! visade! Brounen! &! Laak! (2005)! att! free=float! var! negativt! korrelerat!med!

substansrabatten,!det!vill! säga!att!en!högre! free=float! leder! till! lägre!substansrabatter.!

Även!Rehkugler!et!al.!(2012)!använde!variabeln!free=float!i!sin!undersökning!men!i!den!

slutliga!modellspecifikationen! kunde! variabeln! inte! statistiskt! säkerhetsställas.! Denna!

studie! kan! därmed! varken! bekräfta! eller! förkasta! att! aktielikviditet! påverkar!

substansrabattens!variation.!

!

Clayton! &! MacKinnon! (2000)! och! Brounen! &! Laak! (2005),! som! var! de! första! att! ta!

hänsyn! till! diversifiering! i! fastighetsbolag! genom! att! använda! ett! herfindahl=index,!

visade!att!diversifiering,!var!negativt!korrelerat! till! substansrabatter.!Bolag!med!stark!
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fokus! inom!ett! fåtal! fastighetskategorier!visade!sig!med!andra!ord!minska! rabatterna.!

Variabeln! var! dessutom! statistiskt! säkerhetsställd.! Rehkugler! et! al.! (2012)! som!också!

använde! ett! herfindahl=index! för! att! mäta! diversifiering,! kunde! inte! statistiskt!

säkerhetsställa!variabeln!i!sin!slutliga!modellspecifikation,!men!resultaten!visade!ändå!

på!en!negativ!korrelation.!I!motsats!till!majoriteten!av!tidigare!forskning!och!resultatet!

från! denna! studie,! visade! Bond! &! Shilling! (2004)! att! diversifiering! var! positivt!

korrelerat!med!substansrabatter,!det!vill!säga!att!en!högre!utspridning!mellan!ett!flertal!

fastighetskategorier! resulterade! i! lägre! substansrabatter.! Att! variabeln! diversifiering!

inte! kan! statistiskt! säkerhetsställas! i! denna! studie! innebär! att! den! moderna!

portföljteorin! varken! kan! förkastas! eller! accepteras! med! hänsyn! till! svenska!

börsnoterade! fastighetsbolag.! Detta! beror! på! att! teorin! implicerar! att! fastighetsbolag!

med! hög! diversifiering! skulle! handlas! till! lägre! substansrabatter! alternativ! större!

premium,!vilket!studien!varken!kan!bekräfta!eller!förkasta.!

!

Den! slutliga! modellspecifikationen! i! denna! studie! innefattade! variablerna!

skuldsättningsgrad! och! volatilitet.! Dessa! rationella! variabler! förklarar! nästintill! 33!

procent! av! tids=! och! tvärsnittsvariationen! av! substansrabatten!och! substanspremien! i!

svenska!börsnoterade! fastighetsbolag.!Bond!&!Shilling! (2004)! lyckas!med!att! förklara!

41! procent! av! tids=! och! tvärsnittsvariationen! av! europeiska! fastighetsbolag! men!

samtliga!av!deras!variabler!var!inte!statistiskt!säkerhetsställda!utan!bidrog!endast!med!

ett! förklarande! värde.! Morri! et! al.! (2005)! och! Brounen! &! Laak! (2005)! redovisar! en!

förklaringsgrad!på!51!procent.!Brounen!&!Laak! (2005)! redovisar! emellertid!bara!den!

ojusterade! förklaringsgraden! vilket! gör! att! dessa! undersökningar! inte! är! direkt!

jämförbara.! Clayton! &! MacKinnon! (2000),! som! undersökte! amerikanska! REITS,!

redovisade! en! förklaringsgrad! på! 44! procent.! Barkham! &! Ward! (1999)! uppnår! en!

förklaringsgrad!på!drygt!15!procent!(brittiska!fastighetsbolag)!med!hjälp!av!rationella!

variabler.! Deras! slutliga! modellspecifikation! inkluderade! emellertid! inte! variabeln!

volatilitet,!vilket!kan!vara!förklaringen!till!den!relativt!låga!förklaringsgraden.!

5.20Analys0av0ickeCrationella0variabler0
Barkham! &! Ward! (1999)! applicerade! ”noise! theory”! i! sin! undersökning! i! syfte! att!

förklara! substansrabattens! tidsvariation! i! fastighetsbolag.! Undersökningen! använde!

marknadssentiment! som! förklaring! till! de! icke=rationella! investerarnas! beteende.! De!
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icke=rationella!förklaringsvariabler!som!användes!för!att!mäta!marknadssentiment!var!

konfidensindikatorn!för!tillverkningsbranschen,!konfidensindikatorn!för!hushållen!och!

inflationsindikatorn.!Detta!urval!av!variabler!går!i!linje!med!de!variabler!som!användes!i!

denna! studie.!Resultatet! i! denna! studie! stämmer! till! stor!del! överens!med!de! resultat!

som!presenterades!i!undersökningen!av!Barkham!&!Ward!(1999).!!!

!

Noise! theory! implicerar! att! det! är! förändringar! i! den! icke=rationella! investerarens!

beteende!på!de!finansiella!marknaderna!som!påverkar!variationen!av!substansrabatter!

och!substanspremier.!Förändringar!i!den!icke=rationella!investerarens!beteende!härleds!

till!rådande!optimism!och!pessimism!vilket!förklaras!utav!rådande!marknadssentiment.!

I! denna! studie! är! konfidensindikatorn! för! tillverkningsbranschen! negativt! korrelerad!

med!substansrabatten.!Då!konfidensindikatorn! för! tillverkningsbranschen!ökar!med!1!

enhet! förväntas! substansrabatten!minska! i! genomsnitt!med!1,5!procentenheter.!Detta!

innebär! att! om! företag! inom! tillverkningsbranschen! har! en! optimistisk! syn! på! deras!

framtida! ekonomiska! situation! kommer! substansrabatten! minska! eller! premien! öka.!

Även! konfidensindikatorn! för! hushållen! är! negativ! korrelerad!med! substansrabatten.!

Då! konfidensindikatorn! för! hushållen! ökar! med! 1! enhet! förväntas! substansrabatten!

minskas!i!genomsnitt!med!2,4!procentenheter.!Då!hushållen!har!en!optimistisk!syn!på!

deras! framtida! ekonomiska! situation! och! Sveriges! ekonomiska! ställning! i! helhet,!

minskar!i!genomsnitt!substansrabatten,!alternativt!ökar!substanspremien.!

!

Resultatet! i! denna! studie! visar! att! konfidensindikatorerna! för! tillverkningsbranschen!

och! hushållen! är! signifikanta! på! en! 1=procenting! nivå.! Det! är! emellertid! viktigt! att!

notera! att! regressionsanalysen! inte! bevisar! att! marknadssentiment! påverkar!

substansrabatter! eftersom! denna! studie! inte! använder! en! enskild! variabel! för!

marknadssentiment.! Resultatet! för! konfidensindikatorerna! för! tillverkningsbranschen!

och!hushållen!indikerar!hur!rådande!optimism!och!pessimism!varierar!över!tid!på!den!

svenska! marknaden! och! hur! de! påverkar! tidsvariationen! av! substansrabatten! och!

substanspremien.! Studiens! resultat! av! konfidensindikatorer! stämmer! delvis! överens!

med!Barkham!&!Ward!(1999).!Barkham!&!Ward!(1999)!påvisade!i!sin!undersökning!att!

konfidensindikatorn! för! tillverkningsbranschen! var! statistiskt! signifikant! på! en! 5=

procentig! nivå.! ! Vidare! påvisade! de! även! att! konfidensindikatorn! för!
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tillverkningsbranschen! var! negativt! korrelerad! med! substansrabatten.! Resultatet! i!

denna! studie! skiljer! sig! genom! att! konfidensindikatorn! för! hushållen! påvisas! vara!

statistisk!signifikant!på!1=procents!nivå.!Barkham!&!Ward!(1999)!valde!att!inte!ta!med!

konfidensindikatorn! för! hushållen! i! sin! studie! på! grund! av! att! resultatet! inte! var!

statistisk! signifikant.! Det! som! kan! förklara! varför! resultaten! skiljer! sig! åt! är! att!

konfidensindikatorn! för!hushållen!har!undersökts!under!olika! tidsperioder!och! i!olika!

länder.!Då!konfidensindikatorn!för!hushållen!behandlar!optimism!och!pessimism,!vilket!

varierar!över!tid,!kan!det!förklara!varför!denna!studies!resultat!skiljer!sig!mot!Barkham!

&!Ward!(1999).!

!

Resultatet!av!denna!studie!visar!även!att!inflationsindikatorn!har!ett!förklarande!värde.!

Inflationsindikatorn! påvisas! vara! positivt! korrelerad! med! substansrabatten! och!

substanspremien.!Då!inflationsindikatorn!ökar!med!1!enhet!förväntas!substansrabatten!

och!substanspremien!i!svenska!börsnoterade!fastighetsbolag!öka!i!genomsnitt!med!26,7!

procentenheter.!Då!företagsledare!förväntar!sig!en!ökad!inflation!på!tolv!månaders!sikt!

kommer! med! andra! ord! substansrabatten! öka! eller! substanspremien! minska.! Detta!

resultat!går!i!linje!med!Barkham!&!Ward!(1999).!Sambandet!kan!förklaras!av!att!ökade!

inflationsförväntningar!kan!kopplas!till! förväntade!räntehöjningar.!Detta!kan!förklaras!

med!att! ett! fastighetsbolags!börskurs!påverkas!negativt! av! räntehöjningar! vilket! ökar!

skillnaden!mellan!börsvärde!och!substansvärdet.!Inflationsindikatorn!i!denna!studie!är!

statistiskt! signifikant!på!en!1=procentig!nivå!vilket!kan! jämföras!med!undersökningen!

av! Barkham! &! Ward! (1999)! som! visade! att! inflationsindikatorn! var! statistiskt!

signifikanta!på!en!5=procentig!nivå.!

0

Barkham!&!Ward! (1999)! uppnådde! en! justerad! förklaringsgrad! på! 74,1! procent! i! sin!

undersökning!då!de!använde!både!konfidensindikatorn!för!tillverkningsbranschen!och!

inflationsindikatorn! i! sin! regressionsmodell.! Den! icke=rationella! förklaringsvariabel!

med! högst! förklarande! värde! var! i! denna! studie! inflationsindikatorn,! som! enskilt!

förklarade! 65! procent! av! substansrabattens! tidsvariation.! Resultatet! från! Barkham!&!

Ward! (1999)! är! inte! direkt! jämförbart! med! resultatet! i! denna! studie! då!

regressionsanalysen! har! behandlat! variablerna! enskilt! på! grund! av!multikollinearitet.!

Liksom! Barkham! &! Ward! (1999)! har! denna! studie! indirekt! använt! icke=



! ! 39!

!

!

!

!

!

!

förklaringsvariabler! för! att! mäta! marknadssentiment! för! att! i! sin! tur! se! hur!

marknadssentiment! påverkar! tidsvariationen! av! substansrabatten! och!

substanspremien! Barkham! &! Ward! (1999)! betonar! emellertid! att! det! inte! är! dessa!

förklaringsvariabler! som! direkt! påverkar! substansrabatten! utan! det! är! det! rådande!

marknadssentimentet! (som! dessa! variabler! försöker! uppskatta)! som! påverkar!

tidsvariationen!på!substansrabatten.! !
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6.0Slutsats0

I" detta" kapitel" presenteras" de" slutsatser" studien" har" kommit" fram" till" samt" de"

begränsningar" som" finns" med" hänsyn" tagen" till" studiens" urval" och" metodval."

Avslutningsvis"presenteras"förslag"på"vidare"forskning."

6.100Variation0av0substansrabatter0och0substanspremier0
Syftet!med!denna! studie! är! att! undersöka!vad! som! förklarar! att! substansrabatter! och!

substanspremier! i! svenska! börsnoterade! fastighetsbolag! varierar! både! över! tid!

(tidsvariation)! och! mellan! bolag! vid! en! given! tidpunkt! (tvärsnittsvariation).! För! att!

undersöka! både! tidsvariationen! och! tvärsnittsvariationen! används! en! förklaring! som!

utgår! från! rationella! förklaringsvariabler.! Dessutom! används! en! alternativ! förklaring!

som! utgår! från! icke=rationella! förklaringsvariabler! för! att! förklara! tidsvariationen! av!

substansrabatter!och!substanspremier.!Resultatet!visar!att!nästintill!33!procent!av!tids=!

och!tvärsnittsvariationen!(totala!variationen)!av!substansrabatter!och!substanspremier!

i! svenska! börsnoterade! fastighetsbolag! kan! förklaras! av! de! rationella!

förklaringsvariablerna!skuldsättningsgrad!och!volatilitet.!Trots!att!en!del!av!variationen!

av! substansrabatter! och! substanspremier! påvisades! bero! på! dessa! rationella!

förklaringsvariabler! är! det! fortfarande! en! stor! del! som! förblir! oförklarad.! Resultatet!

visar!att!den!alternativa!förklaringen!som!utgår!från!icke=rationella!förklaringsvariabler!

för! att! mäta! marknadssentiment,! kan! användas! för! att! få! ökad! förståelse! om!

tidsvariationen!av!substansrabatter!och!substanspremier.!Resultatet!visar!att!det!finns!

ett! starkt! samband! mellan! de! icke=rationella! variablerna! och! substansrabattens! och!

substanspremiens!variation!över!tid.!Detta!indikerar!på!att!marknadssentiment,!det!vill!

säga! de! rådande! känslor! och! de! förväntningar! som! finns! på! marknaden,! påverkar!

substansrabatterna! och! substanspremierna.! På! grund! av! att! marknadssentimentet!

mättes! indirekt! genom! de! icke=rationella! förklaringsvariablerna! är! det! däremot! inte!

möjligt! att! exakt! säga! i! vilken! utsträckning! marknadssentiment! faktiskt! påverkar!

tidsvariationen.!Studiens!resultat!blir!av!praktiskt!relevans!för!investerare!då!det!bidrar!

till! en! ökad! förståelse! om! vilka! faktorer! som! förklarar! varför! substansrabatter! och!

substanspremier!i!svenska!börsnoterade!fastighetsbolag!varierar!mellan!bolag!och!över!

tid.!!
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6.20Studiens0trovärdighet0
Reliabiliteten!och!validiteten!är!av!stor!betydelse!för!en!studies!trovärdighet,!inte!minst!

vid! hanteringen! av! sekundärdata! (Saunders! et! al.,! 2012).! Den! sekundärdata! som!

använts! i! denna! studie! är! hämtad! huvudsakligen! från! väl! ansedda! akademiska!

tidskrifter! såsom! Journal" of" Finance! och! The" journal" of" Real" Estate" Research,! vilket!

styrker! trovärdigheten.! Dessutom! har! information! hämtats! från! fastighetsbolagens!

årsredovisningar,! vilket! har! använts! för! beräkningar! av! bland! annat! substansvärde.!

Insamlingen!och!bearbetningen!av!data!har!beskrivits!ingående!i!metodkapitlet!för!att!

göra!det!möjligt!att!replikera!studien.!Trots!att!redovisningen!av!substansvärde!regleras!

i! lag! är! storleken! på! dessa! beroende! på! de! utomstående! fastighetsanalytikernas!

bedömning,! vilket! kan! innehålla! båda! systematiska! och! osystematiska! värderingsfel.!

Geltner! (1993)! har! emellertid! påvisat! att! slumpmässiga! värderingsfel! tenderar! att!

diversifieras!bort!och!därför!har! fastighetsbolag!med!en! stor! fastighetsportfölj! endast!

en! liten! del! systematiska! värderingsfel.! Eftersom! endast! stora! (svenska! börsnoterade!

fastighetsbolag)! ingick! i! studien! är! det! därför! rimligt! att! anta! att! de! systematiska!

värderingsfelen!är!försumbara.!

!

Att!endast!ha!en!välarbetad!insamling!och!bearbetning!av!data!räcker!emellertid!inte!till!

för!att!skapa!validitet!i!en!studie.!Validitet!kan!definieras!som!studiens!förmåga!att!mäta!

det! som! studien! avser! att! (Saunders! et! al.,! 2012).! Det! mest! utmanande! med! denna!

studie!är!att!försöka!mäta!marknadssentiment!och!dess!påverkan!på!substansrabattens!

och!substanspremiens!variation.!Detta!har!operationaliserats!genom!att!använda!icke=

rationella!förklaringsvariabler!likt!Barkhan!&!Ward!(1999).!Här!är!det!viktigt!att!notera!

att!det!inte!är!förklaringsvariablerna!i!sig!som!påverkar!substansrabatterna,!utan!det!är!

marknadssentimentet! (som! dessa! variabler! försöker! att! mäta)! som! påverkar!

substansrabatterna! och! substanspremierna.! Detta! underliggande! kausalitetssamband!

påverkar!därför!vilka!slutsatser!som!kan!dras!från!den!statistiska!analysen.!

!

Det! är! även! möjligt! att! de! rationella! variablerna! inte! har! ett! ensidigt! samband! till!

substansrabatterna! såsom! den! tidigare! forskningen! förutsätter.! Det! kan! exempelvis!

finnas! en! tredje! variabel! som! påverkar! båda! den! beroende! variabeln! och! den!

förklarande!variabeln,!vilket!ger!upphov!till!ett!skensamband.!Av!dessa!anledningar!bör!
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resultaten!tolkas!med!viss!försiktighet.!

!

Slutligen!är!det!viktigt!att!notera!att!generaliseringsmöjligheterna!är!begränsade!till!de!

undersökta! företagen,! det! vill! säga! svenska! börsnoterade! fastighetsbolag.! Detta! på!

grund!av!den!valda!metoden!att!använda!paneldata,!där!samma!företag!undersökt!vid!

flera!tillfällen.!

6.30Förslag0på0vidare0forskning0
Substansrabattens! och! substanspremiens! variation! kunde! delvis! förklaras! av! de!

rationella! förklaringsvariablerna.! Emellertid! förblir! en! stor! del! av! variationen!

oförklarad!vilket!tyder!på!att!det!finns!andra!faktorer!som!påverkar!substansrabatterna!

och!substanspremierna.!Resultatet!från!denna!studie!visar!att!marknadssentiment,!det!

vill! säga! de! rådande! känslor! och! framtida! förväntningar! som! finns! på! marknaden!

påverkar! substansrabatterna! och! substanspremierna.! Det! vore! därför! intressant! att!

undersöka! detta! samband! djupare.! Detta! kan! uppnås! genom! att! vidareutveckla!

undersökningsmodellen! för! att! mäta! marknadssentiment! genom! de! icke=rationella!

förklaringsvariablerna.!Förslagsvis!skulle!en!undersökning!på!fastighetsbolag!i!Norden!

ge!möjlighet!till!ett!bredare!urval.!Ett!bredare!urval!skapar!möjligheten!att!använda!en!

liknande!metod! som!Rehkugler! et! al.! (2012)!använde! i! sin!undersökning! för! att!mäta!

marknadssentiment.!!Metoden!de!använder!är!en!strukturell!ekvationsmodell!som!både!

behandlar!landspecifika!och!europeiska!icke=rationella!förklaringsvariabler!för!att!mäta!

markandssentiment.!Modellen!uppnådde!en!förklaringsgrad!på!76,3%!av!variationen!av!

substansrabatten.!!I!och!med!att!marknadssentimentet!varierar!över!tid!skulle!det!vara!

intressant! att! se! hur! resultatet! skulle! påverkas! genom! att! använda! samma!

undersökningsperiod! som! denna! studie.! Rehkugler! et! al! (2012)! baserade! sin!

undersökning!på!europeiska! fastighetsbolag!mellan!2000=2007.!Marknadsförhållandet!

har! ändrats! sedan! dess! vilket! skulle! möjligtvis! kunna! bidra! till! ökad! förståelse! om!

substansrabatter!och!substanspremier.!!

0

! 0
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8.0Bilagor0

BILAGA01C0Förklaring0av0substansrabatt0och0substanspremie0
Substansvärde!är!ett!begrepp!som!ofta!används!vid!värdering!av! investmentbolag!och!

fastighetsbolag.!Det!beräknas!som!tillgångarnas!marknadsvärde! (T)!minus!skuldernas!

värde! (S).! Om! substansvärdet! överstiger! börsvärdet! (BV)! av! de! utestående! aktierna!

handlas! aktierna! till! en! substansrabatt! (se! figur! 1).! Omvänt! handlas! aktierna! till! en!

premie! om! börsvärdet! på! aktierna! överstiger! substansvärdet! (se! figur! 2).! Graden! av!

substansrabatt!eller!premie!beräknas!således!genom!följande!formel!

!

!"#$%&'$(&#&%%! !"##$å&$'(!!"#$%&' !!"#$%"&'(ä#&*!!"!!"#$%&'"!!"#$%&
(!"##$å&$'(!!"#$%&') !
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Figur2:0Illustration0av0substansrabatt0 Figur3:0Illustration0av0substanspremie0

Substansrabatt! Substanspremie!
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BILAGA020–0Beskrivande0statistik0av0undersökta0variabler0
!

 
Variabler                År       Mean     StDev  Minimum   Median  Maximum 

Substansrabatt           2008   0,3489    0,2392  -0,2264   0,3899   0,6400 

                         2011   0,1418    0,1328  -0,0637   0,1062   0,3829 

                         2014  -0,1727    0,2254  -0,6179  -0,1627   0,2803 

 

free-float               2008    59,93     25,93    20,00    65,00   100,00 

                         2011    58,29     26,48    15,00    59,00   100,00 

                         2014    63,47     24,48    18,00    64,00   100,00 

 

Skulder/Totalt kapital   2008    60,25     16,53    23,21    65,45    74,90 

                         2011    57,62     13,52    25,95    60,50    74,60 

                         2014    61,07      9,50    36,66    61,53    72,50 

 

Diversifiering           2008   0,4924    0,1833   0,2136   0,4800   0,8698 

                         2011   0,5579    0,1888   0,2400   0,5450   0,8700 

                         2014   0,5503    0,2045   0,2623   0,5208   1,0000 

 

Aktievolatilitet         2008   0,3918    0,1794   0,2069   0,3678   0,9667 

                         2011   0,4004    0,1477   0,2040   0,3777   0,8673 

                         2014   0,2497    0,0990   0,1170   0,2361   0,5080 

 

Inflationsindikator      2008   2,9000  0,000000   2,9000   2,9000   2,9000 

                         2011   1,7389    0,2593   0,7000   1,8000   1,8000 

                         2014  0,70000  0,000000  0,70000  0,70000  0,70000 

 

Konfidensindikator B     2008   76,200  0,000000   76,200   76,200   76,200 

                         2011   91,400  0,000000   91,400   91,400   91,400 

                         2014   99,500  0,000000   99,500   99,500   99,500 
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BILAGA03!=!Regression0av0slutlig0modell0rationella0variabler00


