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Sammanfattning 
Det råder en ambivalens om hur preferensaktier påverkar stamaktieägares förmögenhet. 

Tidigare studier på den amerikanska marknaden har påvisat en negativ avvikelseavkastning 

på både lång och kort sikt men med blandad signifikans. Teoretiska studier föreslår däremot 

en positiv inverkan. Syftet med denna studie är att undersöka om europeiska bolag som 

utfärdar preferensaktier påvisar någon avvikelseavkastning under ettårig, tvåårig och treårig 

tidshorisont. Fama och French Tre-faktormodell med en CTIME uppbyggnad för portföljerna 

har använts som utgångspunkt i metoden. Undersökningen genomförs inom EU-zonen under 

perioden 2000-2015. Resultatet påvisar en signifikant negativ avvikelseavkastning för 

likaviktade portföljer med ett och treårig tidshorisont. För portföljer som har värdeviktats och 

för den likaviktade portföljen med tvåårig tidshorisont påvisas ingen signifikans för 

avvikelseavkastningen. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning på andra marknader. 

Nyckelord: Preferensaktie, Eventstudie, Avvikelseavkastning, Marknadseffektivitet, Tre-

faktormodellen, Europa, CTIME  



 

Innehållsförteckning 

ORDLISTA ................................................................................................................................................................................ I 

1. INLEDNING ........................................................................................................................................................................ 1 
1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................................................ 1 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................................................................. 2 
1.3 AVGRÄNSNING .................................................................................................................................................................................. 2 
1.4 MÅLGRUPP ........................................................................................................................................................................................ 2 
1.5 DISPOSITION ..................................................................................................................................................................................... 2 

2. TEORI .................................................................................................................................................................................. 3 
2.1 MODELLER FÖR PRISSÄTTNING PÅ TILLGÅNGAR ......................................................................................................................... 3 

2.1.1 Moderna portföljteorin ..................................................................................................................................................... 3 
2.1.2 Capital Asset Pricing Model ............................................................................................................................................. 3 
2.1.3 Fama & French Tre-faktormodell ................................................................................................................................. 4 

2.2 TIDIGARE STUDIER ........................................................................................................................................................................... 5 
2.3 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN .............................................................................................................................................. 7 
2.4 UNDER- OCH ÖVERREAKTIONER PÅ MARKNADEN ...................................................................................................................... 8 
2.5 KAPITALSTRUKTUR .......................................................................................................................................................................... 9 

2.5.1 Skattesköld ............................................................................................................................................................................. 9 
2.5.2 Preferensaktiers teoretiska påverkan på kapitalstrukturen .......................................................................... 11 

3. METOD ............................................................................................................................................................................. 12 
3.1 VAL AV MODELL FÖR PRISSÄTTNING AV TILLGÅNGAR .............................................................................................................. 12 
3.2 DATAMATERIAL OCH URVAL ......................................................................................................................................................... 12 
3.3 TIDSPERIOD ..................................................................................................................................................................................... 13 
3.4 BORTFALL ........................................................................................................................................................................................ 14 
3.5 KONSTRUKTION AV PORTFÖLJER ................................................................................................................................................. 14 
3.6 RISKFRI RÄNTA ............................................................................................................................................................................... 15 
3.7 METOD FÖR ANALYS ...................................................................................................................................................................... 16 

3.7.1 Regressionsanalys ............................................................................................................................................................ 16 
3.7.2 Avvikelseavkastning ........................................................................................................................................................ 16 
3.7.3 Genomsnittlig avvikelseavkastning ........................................................................................................................... 16 
3.7.4 Kumulativ avkastning .................................................................................................................................................... 17 
3.7.5 Signifikansnivå & p-värde ............................................................................................................................................. 17 

3.8 STUDIENS RELEVANS OCH TROVÄRDIGHET ................................................................................................................................ 17 
3.8.1 Reliabilitet ........................................................................................................................................................................... 17 
3.8.2 Validitet ................................................................................................................................................................................ 18 
3.8.3 Kritik mot data .................................................................................................................................................................. 18 

4. RESULTAT & ANALYS ................................................................................................................................................. 19 
4.1 DESKRIPTIV STATISTIK .................................................................................................................................................................. 19 
4.2 AVVIKELSEAVKASTNING................................................................................................................................................................ 20 
4.3 KUMULATIV AVKASTNING ............................................................................................................................................................. 23 
4.4 TEORETISK FÖRKLARING AV RESULTATET ................................................................................................................................. 25 

5. SLUTSATS ....................................................................................................................................................................... 27 

6. VIDARE STUDIER ......................................................................................................................................................... 28 

REFERENSER ...................................................................................................................................................................... 29 

A. APPENDIX....................................................................................................................................................................... 31 
A.1 TABELL FÖR URVAL ....................................................................................................................................................................... 31 
A.2 REGRESSION.................................................................................................................................................................................... 31 
A.3 FIGUR FÖR ÖVER OCH UNDERREAKTION .................................................................................................................................... 32 
A.4 FIGUR FÖR RISKFRI RÄNTA ........................................................................................................................................................... 32 
A.5 BOLAG SOM STUDIEN OMFATTAR ................................................................................................................................................ 33 



 

Ordlista 
Här förklaras förkortningar, symboler och ord som används i uppsatsen.  

 A = Totalt kapital 

 AR = Avvikelseavkastning 

 AAR = Genomsnittlig avvikelseavkastning 

 B/H = Stor portfölj dividerat med hög portfölj 

 B/L = Stor portfölj dividerat med liten portfölj 

 B/M = Stor portfölj dividerat med mellan portfölj 

 CR = Kumulativ avkastning 

 CAPM = Capital Asset Pricing Model 

 Cov = Kovarians 

 CTIME = Calender Time Portfolio 

 D = Skuld 

 E = Eget kapital 

 E(Ri) = Förväntad avkastning på investeringen 

 E(Rm) = Förväntad avkastning på marknaden 

 E(Rm-Rf) = Förväntad överavkastning på marknaden 

 EMH = Effektiva marknadshypotesen 

 HML = High Minus Low 

 i = Investeringen 

 m = Marknaden 

 N, n = Antalet observationer, Stora N är totalt urval, lilla n faktiskt urval 

 P = Sannolikheten 

 rA = Avkastning på totalt kapital 

 rD = Ränta på skuld 

 rE= Avkastning på eget kapital 

 Rf = Riskfri ränta 

 Ri = Avkastning på investeringen 

 Rm = Avkastningen på marknaden  

 R2 = Förklaringsgrad  

 R2
adj = Justerad förklaringsgrad 

 SMB = Small Minus Big 

 S/H = Liten portfölj dividerad med hög portfölj 

 S/L = Liten portfölj dividerad med låg portfölj 

 S/M = Liten portfölj dividerad med mellan portfölj 

 t = Tiden 

 Tc = Skattekostnad 

 Var = Varians 

 �̅� = Medelvärdet för populationen 

 zp = Lägsta standardvärdet för att kunna förkasta nollhypotesen 

 𝛼1 = Interceptet för regression 

 𝛼2 = Signifikansnivå vid statiska tester 

 𝛽 = Marknadsrisken 

 𝜀 = Felterm 

 𝜇 = Medelvärdet 

 𝜎 = Standardavvikelse
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Den senaste tidens turbulens kring sökbolaget Eniro och bolagets omtvistade bokföring har 

riktat uppmärksamhet till preferensaktien bolaget har utställd. Samtidigt som Eniros stamaktie 

rasat i pris och bolagets marknadsvärde idag är obetydligt i relation till värderingen ett år 

tillbaka i tiden, har preferensaktien enbart tappat 20 % i värde1. Eftermälet till Eniros kraftiga 

nedgång har skapat debatt om hur två olika tillgångsslag i samma bolag kan prissättas så olika 

av marknaden och hur preferensaktier och stamaktier egentligen korrelerar med varandra. 

Detta mynnar ut i frågan om hur preferensaktier påverkar stamaktiers avkastning?  

 

En preferensaktie har egenskapen som en hybrid då de varken klassificeras som eget kapital 

eller skuld, vilket skapar en ambivalens om hur de påverkar bolagsvärdet. De som innehar 

preferensaktier har företräde till eventuella utdelningar och vid likvidation av bolaget 

gentemot stamaktieägarna, men inte obligationsinnehavarna (Howe & Lee, 2006). Till 

skillnad från stamaktierna är utdelningen för preferensaktierna bestämd vid teckningen och 

kan därefter inte sänkas eller avskaffas utan konsekvenser (Abhyankar & Dunning, 1999). 

Nackdelen för investerarna med preferensaktierna är att de är förhållandevis dyra gentemot 

stamaktien och rösträtten per preferensaktie är låg eller obefintlig. Ur ett bolagsperspektiv är 

utfärdandet av preferensaktier fördelaktigt då det medför olika redovisningsalternativ och 

därmed kan påverka bolagets soliditet samt belåningsgrad positivt eftersom att företag kan 

välja att redovisa preferensaktierna som eget kapital istället för som skuld (Heinkel & 

Zechner, 1990). Utfärdandet kommer till skillnad mot en nyemission inte att påverka 

ägarstyrningen eftersom den begränsade rösträtten per preferensaktie inte medför någon 

utspädningseffekt (Howe & Lee, 2006). En tidigare studie på den amerikanska marknaden 

visar på att den kortsiktiga effekten från utfärdandet av preferensaktier är svagt negativ både 

för den kumulativa avvikelseavkastningen och för marknadsvärdet på eget kapital (Kallberg, 

Liu & Villupuram, 2013). Ett mer långsiktigt perspektiv2 inom intervallet ett till tre år visar på 

en svag korrelation mellan underprestation och utfärdandet av preferensaktier, samt att mindre 

bolag driver denna negativa avvikelseavkastning (Howe & Lee, 2006). Däremot visar 

preferensaktier som finansieringsmetod på en bättre långsiktig prestation jämfört med 

                                                        
1 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE11046 

 
2 Ett långsiktigt perspektiv inom ekonometri innebär tidshorisonter som sträcker sig mellan ett till fem år (Khotari & Warner 2006). 
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utfärdande av aktier och lån till marknaden genom företagsobligationer (Heinkel & Zechner, 

1990). Howe och Lee (2006) undersöker hur stamaktier långsiktigt presterar efter utfärdandet 

av preferensaktier. Deras undersökning är utförd på den amerikanska marknaden inom 

tidsspannet 1991-2000, där de finner en signifikant underprestation hos stamaktien ett år efter 

utfärdandet. Abhyankar och Dunning (1999) undersöker utfärdandet av konvertibla 

preferensaktier inom tidsintervallet 1982-1996 i Storbritannien. De finner i sin studie att även 

här påverkas aktieägares förmögenhet negativt kortsiktigt men påverkan visar sig endast vara 

hälften av vad tidigare forskning på den amerikanska marknaden påvisat.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om bolag som utfärdar preferensaktier inom EU-

zonen får någon avvikelseavkastning på dess stamaktier.  

1.3 Avgränsning 

Ett bredare perspektiv på EU-zonen är något som fram tills nu inte studerats lika grundligt 

som enskilda länders börser. EU-zonen är enligt oss unik i sitt slag där flera länder med 

individuellt stora ekonomier tillsammans bildar en union med visst gemensamt politiskt styre, 

centralbank och monetärt system3. På så sätt har det skapats en av världens mest 

betydelsefulla valutor samt ekonomiska områden som även påverkar många länder utanför 

unionen.  

1.4 Målgrupp 

Denna studie vänder sig till intressenter med grundläggande kunskap inom finans och 

ekonometri.  

1.5 Disposition 

Studien redovisas enligt följande disposition. Den inledande ordlistan förklarar förkortningar 

och symboler till ekvationer. I avsnitt 2 presenteras den teoretiska referensramen för denna 

studie. Avsnitt 3 presenterar studiens metodik och motiverar för val av modell. Avsnitt 4 

presenterar det empiriska resultatet och följs av avsnitt 5 där analys och diskussion kring 

avsnitt 2-4 redovisas. Avslutningsvis så presenteras slutsats i avsnitt 6 och förslag på vidare 

forskning i avsnitt 7.   

                                                        
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm
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2. TEORI 
I detta avsnitt presenteras modeller och teorier som är relevanta för studien och som ligger 

till grund för vidare analys presenteras. Även vissa modeller som Tre-faktormodellen vilka 

används som förklarande hjälpmedel presenteras och förklaras nedan. Utgångspunkten för 

modeller och teorier i detta avsnitt är dess ursprungliga syfte varför det enbart hänvisas till 

de som skapat eller förklarar dessa sakligt. Portföljteorierna används för att förklara 

eventuell avvikelseavkastning, teorier som rör kapitalstruktur hjälper oss att förklara företags 

incitament att utfärda preferensaktier.  

2.1 Modeller för prissättning på tillgångar 

2.1.1 Moderna portföljteorin  

Portföljteorin skapades av Markowitz (1952) och utgör grunden för flertalet av de idag 

existerande prissättningsmodellerna. Markowitz byggde sin teori på att den förväntade 

avkastningen avvägs mot variansen hos avkastningen. Mer konkret så kommer en investerare 

som är rationell att vilja maximera sin avkastning och samtidigt erhålla en så låg varians som 

möjligt. Teorin påvisar att investeraren med hjälp av diversifiering kan minimera risken till att 

endast bestå av en systematisk marknadsrisk och därmed utesluta risker som enbart är 

kopplade till ett enskilt bolag. Markowitz poängterar dock att diversifiering måste ske på rätt 

sätt för att endast innehålla marknadsrisken. Diversifieringen måste ske så att hela marknaden 

är representerad och portföljen speglar densamma. 

2.1.2 Capital Asset Pricing Model 

Med portföljteorin som grund utvecklade Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966)  

CAPM, även känd som En-faktormodellen. Modellen ämnar förklara den förväntade 

avkastningen med tillgångens marknadsrisk som förklarande variabel. Skaparna förenklar 

Markowitz (1952) moderna portföljteori och CAPM bygger på att marknadsrisken är den risk 

som inte går att diversifiera bort och därmed är den variabel som bäst kommer att förklara den 

förväntade avkastningen. Ekvationen för CAPM ser ut som följande:  

𝐸(𝑅𝑖) −  𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 +   𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓] + 𝜀     (Ekvation 1) 
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I CAPM är β den variabeln som ämnar förklara marknadsrisken och den beräknas genom 

samvariationen mellan förväntad avkastning på investeringen och den förväntade 

marknadsrisken dividerat med variansen på den förväntade avkastningen för marknaden 

(Fama & French, 1996).  Ekvationen ser ut som följande: 

β𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝐸(𝑅𝑖),𝐸(𝑅𝑚))

𝑉𝑎𝑟(𝐸(𝑅𝑚))
       (Ekvation 2) 

2.1.3 Fama & French Tre-faktormodell 

Med CAPM som grund utvecklade Fama och French (1993) Tre-faktormodellen med avsikt 

till att öka förklaringsgraden av förväntad avkastning. I Tre-faktormodellen har utöver 

marknadsrisken bolagsstorleken (SMB) och kvoten mellan bokfört värde och börsvärdet 

(HML) adderats som förklarande variabler. Likt CAPM använder sig Tre-faktormodellen av 

den riskfria räntan vilket är den ränta som kan erhållas genom att investera i en tillgång utan 

att under investeringstiden ta någon risk. Det skall därmed inte finnas någon risk för utebliven 

betalning eller risk vid återinvestering. Ekvationen ser ut som följande:  

𝐸(𝑅𝑖) −  𝑅𝑓 =  𝛼𝑖 +  𝑏𝑖[𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓] +  𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿 +  𝜀  (Ekvation 3) 

 

SMB är den faktor som tar hänsyn till storlekseffekten och den förväntas kompensera för att 

mindre företag ofta uppvisar högre avkastning än större företag. Bolagen i portföljen är 

ordnade efter storlek. Därefter beräknas den genom att ta den genomsnittliga avkastningen 

från portföljer med mindre bolag minus avkastningen från större bolag4 (French, 2015). 

 

HML är den faktor som tar hänsyn till tillväxthastigheten hos olika bolag. Bolag med hög 

kvot mellan bokfört värde och börsvärde förväntas visa lägre avkastning än bolag med en låg 

kvot mellan bokfört värde och börsvärde5 (French, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 SMB = 1/3 (Small Value + Small Neutral + Small Growth) - 1/3 (Big Value + Big Neutral + Big Growth) 

 
5 HML = 1/2 (Small Value + Big Value) – 1/2(Small Growth + Big Growth)    
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2.2 Tidigare studier 

En studie utförd av Howe och Lee (2006) på den amerikanska marknaden undersöker hur 

utfärdandet av preferensaktier påverkar kursen på stamaktien på ett långsiktigt perspektiv, 

inom intervallet ett till tre år. Studien omfattar 586 bolag som är listade på NYSE, AMEX och 

Nasdaq. Fokus ligger inte endast på hur utfärdandet av preferensaktier påverkar stamaktien 

för hela populationen av bolag utan studien fokuserar även på enskilda branscher där 

preferensaktier är vanligt förekommande. Undersökningen sker i form av en eventstudie 

under tidsintervallet 1991-2000 och använder sig av Tre- och Fyra-faktormodell för både 

jämviktade samt likaviktade portföljer. Utöver dessa metoder använder de även Mitchell och 

Stafford justerat intercept. 

 

Howe & Lee (2006) finner att företag listade på de tre undersökta amerikanska marknaderna 

tog in 325 miljarder USD genom utfärdandet av preferensaktier jämfört med 606 miljarder 

USD genom nyemissioner. Kring hur utfärdandet av preferensaktier påverkar kursen på 

stamaktien så finner de att en signifikant underprestation fås för jämviktade portföljer med ett 

intervall på ett år med en signifikansnivå på 5 % samt för det treåriga intervallet med en 

signifikansnivå på 10 %, ingen signifikant skillnad kan uppvisas för det tvååriga intervallet. 

Signifikansen försvinner helt för portföljer som är värdeviktade och författarna spekulerar i att 

denna skillnad kan bero på att mindre företag driver underprestationen. Vidare så påvisar 

studien en skillnad i underprestation beroende på vilken bransch bolagen verkar inom. 

Verkstadsbolag och energisektorn påvisar en underprestation vilket inte bolag verksamma 

inom finanssektorn gör. 

 

En till studie utförd på den amerikanska marknaden men med ett mer kortsiktigt perspektiv, 

tre dagar innan offentliggörandet av utfärdandet till 4 dagar efter utfärdandet, påvisar även 

den en negativ effekt från utfärdandet av preferensaktier. Studien som är utförd av Kallberg, 

Crocker och Villupuram (2013) undersöker aktie- och obligationsinnehavares reaktioner när 

bolagen offentliggör utfärdandet av preferensaktier. Studien omfattar 427 utfärdanden som 

utförts inom tidsintervallet 1999-2005. Resultatet i studien påvisar en genomsnittlig negativ 

avvikelseavkastning på 0,65 % för intervallet en dag innan nyheten till dagen efter nyheten, 

för resterande eventfönster så kunde inte studien uppvisa någon signifikans. Vidare så fann 

författarna att genomsnittligt marknadsvärde på eget kapital minskade med 27 miljoner USD 

och att det genomsnittliga bokförda värdet på skuld ökade med 152 miljoner USD. En till 
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intressant aspekt som studien undersöker är hur valet av redovisningsmetod för 

preferensaktierna påverkar och där finner man att när preferensaktier redovisas som skuld så 

uppvisas en 0,96 % högre kumulativ avvikelseavkastning jämfört med om det redovisas som 

en tillgång.  

 

Abhyankar och Dunning (1999) studerar även dem den kortsiktiga effekten på hur utfärdandet 

av konvertibla preferensaktier påverkar stamaktieägarnas förmögenhet men i Storbritannien. 

Antal studerade bolag uppgår till 45 stycken. De finner att det förestår signifikant negativ 

avkastning som uppgår till -1,02 % vid perioden för annonsering genom att beräkna CAR, 

genomsnittlig kumulativ avkastning. Om utfärdandet sker för att finansiera uppköp eller att 

förändra kapitalstrukturen har dock inverkan på hur stor skillnaden i stamaktieägarnas 

förmögenhet blir. Bolag som avser finansiera uppköp har större negativ avkastning än bolag 

som utför kapitalstrukturella förändringar. Medianen på marknadsvärdet bland företagen som 

utfärdar konvertibla preferensaktier i studien är drygt 600 miljoner SEK med medelvärde på 

cirka 1 800 miljoner SEK.  

 

Negativ avvikelseavkastning har kunnat påvisas på både kort och lång sikt för delar av 

samtliga studier. Dessa är främst utförda på den amerikanska marknaden bortsett från 

Abhyankar och Dunning (1999) där den brittiska marknaden studerats. Överlag har den 

kortsiktiga effekt från annonsering efter utfärdandet av preferensaktier varit i fokus och det är 

endast Howe och Lee (2006) som studerar det långsiktiga perspektivet. Ett genomgående 

problem bland tidigare studier har varit att kunna uppvisa signifikanta skillnader i 

avvikelseavkastningen. För den europeiska marknaden har enbart studien av Abhyankar och 

Dunning (1999) blivit publicerad, i en erkänd ekonomisk tidskrift, som fokuserar på eventuell 

förändring i värdet på stamaktierna.  
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2.3 Effektiva marknadshypotesen 

Fama (1970) utvecklade EMH, som utgår från att priset på en aktie baseras på all tillgänglig 

information vilket gör det omöjligt att slå marknaden systematiskt. Prisförändringar bygger på 

icke förutsägbara händelser. Att systematiskt kunna slå marknaden genom att handla på 

mönster blir således omöjligt. Vidare finns det enligt Fama tre grader av marknadseffektivitet 

vilka består av svag, medelstark och stark. Vilken effektivitet som råder beror på vilken typ 

av information som finns tillgänglig. Svag marknadseffektivitet och stark 

marknadseffektivitet är de två ytterligheterna, med medelstark i mitten. Vid den svaga formen 

av marknadseffektivitet baseras dagens aktiepriser enbart på historisk information, därmed är 

det inte möjligt att förutspå framtida förändringar i aktiepriset enbart utifrån historisk 

information då inga mönster i förändringar heller förestår. Vid medelstark 

marknadseffektivitet präglas prissättningen av all historisk information och av all offentlig 

information. Att systematiskt slå marknaden vid detta steg är inte möjligt enbart med tillgång 

till historisk och offentlig information. Stark marknadseffektivitet innebär att aktiepriserna 

återspeglar förutom historisk och offentlig information även icke offentlig (insider) 

information (Fama, 1970).  

 

Fama (1998) kritiserar synen på att marknaden anpassar sig direkt efter ny information 

tillkommit och menar istället att marknaden anpassar sig långsamt. Detta innebär att 

långsiktiga studier blir mer relevanta för att få en fullständig överblick på att en effektiv 

marknad eventuellt inte råder. Dessutom kan anomalier6 från studier som enskilt påvisar att en 

effektiv marknad inte råder sammanvägt styrka EMH då underreaktioner och överreaktioner 

kommer vara nästintill lika vanligt förekommande enligt teorin. Tidigare studier som 

presenterats i punkt 2.2 påvisar negativ avkastning för stamaktieägarna vid utfärdande av 

preferensaktier, något som indikerar på att en stark marknadseffektivitet inte råder. EMH är 

ändå en bra utgångspunkt för en studie av denna karaktär även om tidigare studier inom 

området påvisat motsatsen. Tidigare studier har uppvisat problem med att påvisa signifikanta 

resultat och utgå från att en effektiv marknad inte råder är problematiskt utan att påvisa det 

genom egen empiri. Att enbart förkasta EMH utan att presentera någon alternativ teori mer än 

marknadsineffektivitet är enligt Fama för vagt. Vidare så tar Fama upp alternativa teorier som 

kan förklara anomalier och existera som ett substitut till EMH, en av dessa teorier är under- 

och överreaktioner av Daniel, Hirshleifer och Subrahmanyam (1998).  

                                                        
6 En anomali är en avvikelse från det normala. 
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2.4 Under- och överreaktioner på marknaden 

Under- och överreaktioner på marknaden är en teori som förklarar flertalet 

prissättningsanomalier på värdepapper och är en beteendevetenskaplig teori som grundar sig 

på bevis från psykologiska studier. Den utgår från att det finns två olika typer av investerare, 

informerade och oinformerade, det vill säga att informationsasymmetri råder. De 

oinformerade investerarna påverkas inte av omdömet och kommer därmed inte att styra 

aktiekursen när ny information släpps. Informerade investerare kommer istället att påverka 

kursen och de är styrda av två olika premisser, (1) överdriven självsäkerhet och (2) partisk 

självinsikt. Den första premissen grundar sig på att individer uppvisar en överdriven 

självsäkerhet mot information som de har en personlig koppling till. Samma beteende 

uppvisas för information som når investeraren före marknaden (privata signaler). Motsatsen 

till detta är publika signaler där informationen är tillgänglig samtidigt för alla. Som ett resultat 

av detta är de privata signalerna överviktade för investeringsbeteendet gentemot de publika 

signalerna och aktiepriset kommer därför att överreagera på privata signaler. Denna 

överreaktion kommer med tiden att jämnas ut mot den publika informationen och slutligen nå 

en värdering som speglar de publika signalerna (Daniel, Hirshleifer & Subrahmanyam, 1998). 

 

Händelseförloppet delas upp i två olika faser, först en överreaktionsfas där aktiepriset 

påverkas på grund av de privata signalerna. Denna följs sedan av en korrektionsfas där 

aktiepriset under en längre tidsperiod närmar sig ett värde som speglar de publika signalerna 

(figur 5, Appendix A.3). Den andra premissen grundar sig på att investerarens självinsikt är 

partisk och att självsäkerhet är beroende av utfallet från beslut som tas. På grund av detta så 

kommer självsäkerheten att öka när de publika signalerna överensstämmer med investerarens 

privata signaler men den kommer inte att minska till samma grad när signalerna inte 

överensstämmer. Investeraren ger sig själv därmed beröm för historiska vinster men skyller 

förluster på externa faktorer (Daniel, Hirshleifer & Subrahmanyam, 1998). Över – och 

underreaktioner har enligt tidigare studier på den amerikanska marknaden kunnat påvisas vid 

utfärdandet av preferensaktier (Kallberg, Liu & Villupuram, 2013). Resultatet från studien 

påvisar att reaktionen på utfärdandet av preferensaktier var positivare för stamaktieägarna då 

fler analytiker bevakade introduktionen samt om en lägre grad av informationsasymmetri 

existerade. Därmed var de privata signalerna underviktade och en överreaktion på den 

negativa signalen som utfärdandet av preferensaktier enligt tidigare studier medför får ej 

samma vikt i förhållande till de publika signalerna.  
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2.5 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur är den benämning inom ekonomin på hur ett bolag väljer att finansiera sin 

verksamhet och kan övergripande delas upp i eget kapital och skulder. Ett bolag som endast 

använder eget kapital i form av stamaktier som en finansieringskälla ger aktieägarna ensam 

tillgång till kassaflöden samt tillgångar. Om eget kapital istället kombineras med skulder som 

i sin tur kan bestå av banklån och företagsobligationer så tillfaller kassaflöden samt tillgångar 

inte bara aktieägarna utan även skuldutgivarna. Hybridkapital kan både klassas som en skuld 

eller eget kapital och utgörs av lån som kan konverteras till aktier samt preferensaktier 

(Brealey, Myers & Allen 2011, 418). Eftersom preferensaktier är hybridkapital uppstår en 

ambivalens kring hur utfärdandet av dessa påverkar kapitalstrukturen. Förändringen i 

kapitalstrukturen beror därmed på huruvida preferensaktierna redovisas som eget kapital eller 

skuld. En tidigare studier på den amerikanska marknaden påvisar att valet av 

redovisningsmetod för preferensaktier har inverkan på kumulativa avvikelseavkastningen. 

När preferensaktier redovisas som skuld påvisas en högre kumulativ avvikelseavkastning 

jämfört med eget kapital(Kallberg, Liu & Villupuram, 2013). Hybridstrukturen påverkar även 

kvoten mellan eget kapital och skuld och därmed bolags framtida möjlighet till 

kapitalstrukturella förändringar.  

2.5.1 Skattesköld 

Genom att finansiera sin verksamhet med hjälp av bland annat lån, obligationer och 

preferensaktier från utomstående investerare istället för att utfärda ytterligare eget kapital kan 

företag dra nytta av skatteskölden. Då företagets räntekostnader till långivare är avdragsgill 

sparar företaget motsvarande andel av sina räntekostnader då de inte behöver skatta på dessa 

eftersom de räknas som utgift. Kapitalkostnaden minskar då med följande (Brealey et al., 

2011, 443):    

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑘ö𝑙𝑑 = 𝑟𝐷(1 − 𝑇𝑐)    (Ekvation 4)
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Myers (1983) poängterar dock att skatteskölden inte kan maximeras till det extrema då det 

förestår flertalet kostnader förknippade med detta. Delvis tillkommer kostnader för att justera 

kapitalstrukturen men också kostnader vid för hög skuldsättning som beskrivs i figur 1 nedan. 

Figur 1 illustrerar skattesköldens effektivitet där det finns en optimal skuldsättningsgrad innan 

kostnaden för finansiell distress ökar till en grad att den överskrider avkastningskrav från 

ägare. Högre kostnad för finansiell distress innebär att långivarna kräver högre räntor på lån 

bolag tar då risken att inte få tillbaka lånet ökar. Preferensaktier möjliggör både ökad 

skuldsättning och ökat eget kapital, vilket bör leda till att bolagen kan justera ned sin kostnad 

för finansiell distress och genom det öka skatteskölden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Skattesköld (Myers 1983).  



 

  11 

2.5.2 Preferensaktiers teoretiska påverkan på kapitalstrukturen 

Heinkel och Zechner (1990) motiverar genom en teoretisk matematematisk modell att 

utfärdandet av preferensaktier förbättrar bolags kapitalstruktur. Eftersom preferensaktier har 

egenskaper som en hybrid motiverar teorin för att skuldsättningsgraden kan ökas samtidigt 

som investeringsmöjligheterna inte minskas som vid lån. Att som bolag endast finansiera sig 

med eget kapital har enligt deras modell tydliga nackdelar som att inte kunna använda 

skatteskölden samt risk för överinvesteringar. Skatteskölden som skapas vid utfärdandet av 

lån skapar vidare incitament för bolaget att öka skuldsättningsgraden, en för hög 

skuldsättningsgrad bidrar dock till underinvesteringar. Heinkels och Zechners (1990) modell 

visar att underinvesteringar kan undvikas med hjälp av preferensaktier. De menar att 

preferensaktier kan öka bolagets skuldkapacitet och fördelar kan dras från skatteskölden 

samtidigt som bolaget behåller en hög investeringskapacitet. Studien visar att utfärdandet av 

preferensaktier rent teoretiskt bör vara positivt för innehavarna av stamaktier. Detta eftersom 

preferensaktieägarna kommer att stå för kapitalet och därmed ta en stor del av ansvaret för 

kommande investeringar. Innehavarna av stamaktierna behåller samtidigt möjligheten av att 

få ta del av potentiella framgångar som investeringen kan utmynna i. Howe och Lee (2006) 

tar upp att bland bolagen på den amerikanska marknaden som utfärdat preferensaktier 

utgjorde detta en tredjedel av kapitalet som bolagen hämtat in genom emissioner, vilket 

uppgick till ett värde av 325 miljarder dollar i preferensaktier i relation till 931 miljarder 

dollar i totalt emitterat kapital.  

 

Ovanstående teoretiska resonemang gällande utfärdandet av preferensaktier ger upphov till 

denna studies hypoteser: Nollhypotesen är att det inte existerar någon avvikelseavkastning för 

portföljerna med bolag som utfärdat preferensaktier. Mothypotesen är att det existerar 

anomalier i prissättningen av bolagen som utfärdat preferensaktier.     
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3. METOD 
I nedanstående avsnitt presenteras metodiken i denna studie. Vilka modeller som används, 

hur data samlas in, bearbetas och hur denna analyseras presenteras nedan.  

3.1 Val av modell för prissättning av tillgångar 

Flera av de tidigare studier som denna utgår från har beräknat effekten från utfärdandet av 

preferensaktier med hjälp av CAPM. Dessa studier har dock ofta uppvisat problem med att få 

signifikanta resultat om inte urvalet av data har varit väldigt stort eller utförts på homogena 

bolag vad gäller bransch eller storlek. Däremot har en tidigare studie av Howe och Lee (2006) 

använt Tre-faktormodellen och uppvisat signifikanta resultat. CAPM och marknadsrisken som 

ensam variabel är omdebatterade val som enligt Fama och French (1996) inte är tillräcklig för 

att beräkna den genomsnittliga avkastningen. De argumenterar för att marknadsrisken är 

speciellt problematisk att använda sig av när storleken på bolagen i portföljen varierar, istället 

argumenterar Fama och French för Tre-faktormodellen som de själva skapat. Tre-

faktormodellen är mer fördelaktig i att beräkna den genomsnittliga avkastningen eftersom den 

tar hänsyn till fler förklarande faktorer och därmed är mer noggrann (Fama & French, 1993). 

För långsiktiga studier som ämnar undersöka intervallet 1-5 år är känsligheten i modellen 

extra viktig (Khotari & Warner, 2006). För att bearbeta data ämnar studien på grund av dessa 

argument att utgå från Tre-faktormodellen skapad av Fama och French (1996). Då dataurvalet 

inte är homogent när det gäller bolagsstorlek ses Tre-faktormodellen som fördelaktig för att 

öka sannolikheten till att få signifikanta resultat och en ökad förklaringsgrad.  

3.2 Datamaterial och urval 

Datainsamling sker via Datastream7 och urvalet av data är från samma länder8 som Kenneth 

French (2015)9 använder för att bygga upp faktorerna i Tre-faktormodellen på den europeiska 

marknaden. Antalet bolag per land och urval kan ses i tabell 6 (Appendix A.1). Valet att 

enbart samla in data från de länder French (2015) använder på sin hemsida är för att 

möjliggöra ett urval av företag som efterliknar Frenchs och därmed kunna dra slutsatser 

utifrån studiens resultat. Data som samlas in per första handelsdagen varje månad innefattar 

justerad aktiekurs (inkluderad utdelning) samt bolagsvärde. 

                                                        
7 Datastream är ett program utvecklat av Thomson Reuters och används för att ta fram bland annat börsdata, bokföringsdata och makrodata 

på bolags-, lands-, och regionnivå 
 
8 Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, 

Storbritannien, Tyskland och Österrike. 
 
9 Kenneth French är forskaren som tillsammans med Eugene Fama utvecklat tre-faktormodellen, 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 
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3.3 Tidsperiod 

Den valda tidsperioden för studien är från december 1999 till april 2015, vilket ger oss ett 

tidsintervall på lite mer än 15 år (184 månader). Tidsperioden inleds i samband med att de 

ursprungliga medlemmarna i EMU inför euro som gemensam valuta, en banbrytande händelse 

när flera länder i en region tillsammans bildade en valutaunion med gemensam 

penningpolitik. Studien utgår från den relativt långa tidsperioden sedan unionens bildande för 

att möjliggöra ett så stort urval av bolag som möjligt och på så sätt utvidga möjligheten till 

mer signifikanta resultat. Sedan EMU bildades har det hänt mycket på de finansiella 

marknaderna och de europeiska börserna har upplevt två kraftiga nedgångar tillsammans med 

resten av världens börser. Den första nedgången i början på 2000-talet kan härledas till den så 

kallade It-bubblan som sprack vilket ledde till dramatiska konsekvenser för flertalet branscher 

med konkurser och stora förlorade värden som följd (Dillén & Sellin 2003).  

 

Den andra stora nedgången har sin grund i finanskrisen under 2007-2008 som i Europa ledde 

till kreditbrist då bankerna upphörde sin inbördes utlåning och då uppstod även 

likviditetsbrist10. Sedan den senaste nedgången har de europeiska aktieindexen haft högre 

volatilitet än tidigare under vald tidsperiod, dock med tydlig uppåtgående trend som även 

präglats av ekonomiska lättnader från ECB vilket kommer synas nedan på räntekurvan.  

I figur 2 nedan illustreras hur marknaden har utvecklats inom tidsintervallet för denna studies 

observationer. Data bygger på utveckling av månatliga marknadsavkastningar vilket hämtas 

från Kenneth Frenchs hemsida. Tidsavgränsningar som används i studien är ett, två och tre år 

efter utfärdandet av preferensaktier, vilket även är tidsintervallet Howe och Lee (2006) 

använder i sin studie på den amerikanska marknaden.  

 

Figur 2. Marknadsutveckling för området som studien omfattar. Avkastningen visas i procent på den lodräta axeln och 

tidsperiod på den horisontella. 

                                                        
10http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2012/120216/rap_ppr_120216_ruta1_sve.pdf 
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3.4 Bortfall 

Totalt har 632 preferensaktier utfärdats i de länder som ingår i Kenneth Frenchs (2015)  

underlag för uppbyggnad av de europeiska faktorerna så långt tillbaka som data finns på 

Datastream (tabell 6, appendix, A1). Inom tidsintervallet för denna studie har det utfärdats 

totalt 157 preferensaktier, dock har det i vissa fall inte funnits data på stamaktierna då 

bolagens aktier av olika anledningar upphört att handlas på börsen. Ett visst bortfall har även 

skett då preferensaktier varit utfärdade för kort tid, samt att vissa bolag utfärdat flera olika 

preferensaktier samtidigt. Det slutgiltiga urvalet av preferensaktier uppgår till 52 stycken 

(tabell 7, appendix, A5).  

3.5 Konstruktion av portföljer 

För att kunna analysera aktiedata från de bolag som studien innehåller har Tre-faktormodellen 

skapat olika portföljer bestående av bolag på den europeiska marknaden, i den här studien 

används faktorer som är konstruerade och tillhandahållna av Kenneth French (2015). För att 

konstruera dessa faktorer har Kenneth French först kategoriserat bolagen efter faktorn som är 

kopplad till storlek, detta innebär högt eller lågt börsvärde där urvalet har delats på hälften 

med hjälp av medianen. Börsvärdet räknas ut löpande med hjälp av antalet utestående aktier 

vid första handelsdagen för varje månad multiplicerat med aktiekursen första handelsdagen 

varje månad vilket innebär att portföljerna viktas om och bolag byts ut månadsvis.  

 

Efter att bolagen delats in efter storlek kategoriseras de beroende på kvoten mellan bokfört 

värde och börsvärde. Kvoten beräknas månadsvis genom att dividera börsvärdet per första 

handelsdagen varje månad enligt ovan med bolagets bokförda värde per första handelsdagen 

varje månad. Tre portföljer innehållandes bolag med högt börsvärde och tre innehållandes 

bolag med lågt börsvärde skapas där fördelningen av bolagen är enligt tabell 1 nedan. 

Portföljerna används för att räkna ut faktorerna SMB samt HML och dessa skapas första 

handelsdagen månadsvis (Fama & French, 1993).  

Tabell 1. Uppdelning av portföljer. 

 Litet börsvärde Högt börsvärde 

30 % Högt Bokfört värde/Börsvärde S/H B/H 

40 % Medel Bokfört värde/Börsvärde S/M B/M 

30 % Lågt Bokfört värde/Börsvärde S/L B/L 
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Portföljerna som skapas för att beräkna avvikelseavkastningen hos bolagen som utfärdat 

preferensaktier är uppbyggda enligt CTIME. Varje månad skapas nya portföljer med de bolag 

som är inom händelseperioderna ett, två eller tre år vilket innebär att vissa bolag lämnar 

medan andra tillkommer första handelsdagen varje månad. Portföljbolagens påverkan av total 

avkastning varierar därmed utefter hur många bolag portföljen innehåller (Khotari & Warner, 

2006). Avkastningen för portföljen beräknas månadsvis genom att aktiekursen som är justerad 

för utdelningar hos portföljbolagen observeras första handelsdagen varje månad subtraherat 

med riskfria räntan samma månad.  

 

Tre likaviktade portföljer för de olika tidshorisonterna skapas där avkastningen hos 

portföljbolagen viktas så att varje företag har lika stor andel och därmed påverkan på total 

avkastning i portföljen. Tre värdeviktade portföljer för de olika tidshorisonterna skapas även 

där portföljbolagens påverkan på total avkastning beror på hur stor andel av portföljens 

marknadsvärde de har. Anledning till två portföljtyper används är för att Fama (1998) tar upp 

problematiken kring att mindre bolag och deras volatilitet är högre än större bolag. Han menar 

att detta kan påverka utfallet i studier där portföljerna är likaviktade. Mindre bolag får då 

större inverkan på den totala portföljavkastningen än vid värdeviktade portföljer, som enligt 

Fama (1998) ger en mer korrekt bild av förmögenhetsförändringarna hos investerarna. 

Dessutom minskar långsiktiga anomalier vid värdeviktade portföljer jämfört med likaviktade, 

vilket även ligger bakom att denna studie använder båda typer av portföljer. Dock ökar den 

bolagsspecifika risken vid värdeviktade portföljer eftersom stora bolag tar större plats i 

portföljen.  

3.6 Riskfri ränta 

Riskfri ränta är den ränta eller avkastning som kan tillhandahållas på en investering utan att ta 

någon risk. Det skall inte finnas någon risk för utebliven betalning samt ingen 

återinvesteringsrisk. Studien utgår från den av Kenneth French (2015) givna månatliga 

riskfria räntan för Europa som hämtas från hans hemsida. Figur 7 (appendix A4) visar hur den 

riskfria räntan under senare tid sjunkit till 0 %, något som härleds till tidigare beskrivna 

kvantitativa ekonomiska lättnader från centralbanker världen över.  
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3.7 Metod för analys 

3.7.1 Regressionsanalys 

För att utvärdera modellen kommer först en multivariat regressionsanalys att utföras 

(Ekvation 9, appendix A.2). Där avgörs styrkan i förhållandet mellan den numeriskt beroende 

variabeln och de oberoende variablerna i modellen genom att titta på R2 (Ekvation 10, 

appendix A.2) (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, 461). Tre-faktormodellen innehåller tre 

oberoende variabler som används för att förklara den förväntade avkastningen och därför är 

det relevant att även titta på R2 jämfört med justerat R2 (Ekvation 11, appendix A2). Om 

värdet på justerat R2 är mycket mindre än R2 eller negativt så innehar modellen variabler som 

inte bidrar och modellen bör då kontrolleras eller ifrågasättas (Andersson, Jorner & Ågren, 

2007, 83-127). Genom att utföra en multipel regression mot de tre faktorerna i modellen så 

kommer en koefficient tillhandahållas för varje enskild variabel. Koefficienterna kan sen 

användas för att avgöra hur variablerna påverkar den förväntade avkastningen samt hur 

signifikanta de är. (Saunders et al., 2009, 462). I den här studien kommer 𝛼1 att vara den 

variabeln som har högst betydelse eftersom den enligt CTIME visar om det existerar några 

avvikelser i avkastningen mellan marknaden och för studien vald händelse samt om 

avvikelserna är positiva eller negativa (Khotari & Warner, 2006). 

3.7.2 Avvikelseavkastning 

För att avgöra om utfärdandet av preferensaktier har haft en påverkan på avkastningen så 

används avvikelseavkastningen. Den beräknas som differensen mellan den faktiska 

avkastningen och den förväntade avkastningen enligt följande formel (MacKinlay, 1997): 

𝐴𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖)      (Ekvation 5) 

3.7.3 Genomsnittlig avvikelseavkastning 

Beräkning av avvikelseavkastning har beskrivits ovan med hjälp av Ekvation 5. För att 

beräkna ett medelvärde för samtliga bolags avvikelseavkastningar för den studerade perioden 

används Ekvation 6 nedan (MacKinlay, 1997): 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =  
1

𝑁
 ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑁
𝑖=1                            (Ekvation 6) 
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3.7.4 Kumulativ avkastning 

Beräkning av kumulativ avkastning utförs genom att summera den månatliga avkastningen 

för samtliga bolag som ingår under den studerade perioden. Kumulativ avkastning beräknas 

enligt följande (MacKinlay, 1997): 

 𝐶𝑅𝑖 = ln (
𝑅𝑡

𝑅𝑡−1
) + ln (

𝑅𝑡+1

𝑅𝑡
) + ⋯ + 𝑙𝑛 (

𝑅𝑛

𝑅𝑛−1
)                       (Ekvation 7) 

 

3.7.5 Signifikansnivå & p-värde 

I denna studie används en 95 % konfidensgrad vilket medför en signifikansnivå på 𝛼2= 5 %, 

signifikansnivån är risken att förkasta en sann nollhypotes. Detta val är standard inom 

statistisk dataanalys om ingen speciell orsak anges (Körner & Wahlgren, 2006, 207). För att 

utvärdera testets signifikans samt för att avgöra om det föreligger någon statistisk skillnad 

används p-värdet som beräknats i regressionsanalysen med hjälp av Excel. Om p-värdet < 𝛼2 

kan nollhypotesen förkastas (Newbold, Carlson & Thorne, 2007, 340) och ett lägre p-värde 

medför en högre signifikans (Körner & Wahlgren, 2006, 207). Ekvationen för att beräkna p-

värdet är följande (Newbold, Carlson & Thorne, 2007, 341): 

𝑝 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑃 (
(�̅�−𝜇0)

(𝜎
√𝑛⁄ )

 ≥ 𝑧𝑝 | 𝐻0: 𝜇 = 𝜇0)                        (Ekvation 8) 

3.8 Studiens relevans och trovärdighet 

3.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått för hur tillförlitligt en studie gått tillväga. Kriterier som Saunders, 

Lewis & Thornhill (2009, 156) ställer upp är att studien skulle ge samma resultat om den 

utförs vid andra tillfällen, att liknande observationer ska kunna uppnås av andra samt att 

metodiken tydligt beskriver hur observationerna studerats för att enkelt kunna utföra samma 

studie igen utan ytterligare information. Data förutom värdena i Tre-faktormodellen har 

hämtats från Datastream vilket får ses som en tillförlitlig källa för insamling av sekundärdata 

då tjänsten utvecklats och tillhandahålls av en utav två oberoende marknadsledande aktörer 

som bistår finansiella institutioner med olika former av marknadsdata. De månatliga värdena i 

Tre-faktormodellen (Rm-Rf, SMB & HML) har hämtats från Kenneth French (2015) vilket 

kan anses som problematiskt då det ej finns möjlighet att kontrollera hur pass korrekta dessa 

är, dock bör det tas i beaktning att Kenneth French är en av skaparna bakom modellen och 
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därmed bör vara mån om att data som han presenterar är relevant och korrekt. Att konstruera 

portföljerna som krävs för att beräkna faktorerna som French tillhandahåller skulle inte ha 

bidragit ytterligare till den här studien. Att ha korrekt data av kvalitet är essentiellt för en 

kvantitativ studie av denna art för att kunna ge en verklig marknadsbild. Data som samlas in i 

denna studie är bolags aktiekurser med tillhörande antal. Vidare anser författarna att 

ovanstående metodavsnitt tillsammans med appendix möjliggör att utföra denna studie igen 

utan ytterligare inhämtning förutom data.  

3.8.2 Validitet 

Validitet är ett mått på om en studies syfte verkligen blir undersökt korrekt (Saunders et al., 

2009, 157). Syftet med denna studie är att undersöka hur stamaktier till bolag som är noterade 

på handelsplatser inom EU-zonen reagerar efter utfärdandet av preferensaktier. Validiteten i 

studien anses vara god då beräkningen av avvikelseavkastningen baseras på Tre-

faktormodellen som är en av de mest använda modellerna för att beräkna den förväntade 

avkastningen. Portföljer har även skapats på ett så stort urval som studien möjliggjorde. Den 

teoretiska referensramen i studien som används för analys av de empiriska resultaten, är 

inhämtad från erkända vetenskapliga skrifter där artiklarna blivit kritiskt granskade innan 

publicering (Saunders et al., 2009, 70).  

3.8.3 Kritik mot data 

Under perioden som studerats har mängden tillgänglig data varierat då det vissa månader 

funnits över 20 bolag i portföljerna medan andra månader enbart ett bolag. Portföljerna med 

ett års tidshorisont från utfärdandet saknade bolag mellan 2005-05 till 2006-04 (12 månader) 

vilket innebar att denna period uteslöts för portföljerna med ett års tidshorisont. På slutet av 

den studerade tidsperioden var urvalet av utfärdade preferensaktier litet, portföljerna med ett 

års tidshorisont har den sista observationen 2013-01, vilket innebär ett bortfall på 27 månader. 

Portföljerna med två års tidshorisont har sista observationen 2014-01, bortfallet uppgår då till 

15 månader, för de treåriga portföljerna uppgick bortfallet från 2014-12 till 4 månader.   
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4. RESULTAT & ANALYS 
I detta avsnitt presenteras de först de empiriska resultaten med en efterföljande analys och 

diskussion. I avsnitt 4.1 presenteras deskriptiv statistik med kommentarer, i avsnitt 4.2 

presenteras endast kumulativ avkastning för portföljer med signifikant avvikelseavkastning 

och efter den följer 4.3 som ämnar förklara resultaten med hjälp av teori.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 2. Deskriptiv statistik.  

Studerat värde 

52 observationer 

Marknadsvärde Book-to-Market 

Medel 6 370 629 648 1,525 

Andel över medel 0,178 0,250 

Median 1 037 936 108 0,997 

Max 96 547 772 270 11,362 

Minimum 1 636 757 0,156 

 

I tabell 2 ovan redovisas deskriptiv statistik kring bolagen som denna studie baseras på. 

Statistiken innefattar marknadsvärde samt förhållandet mellan bortfört värde och 

marknadsvärde. Marknadsvärdet som redovisas i SEK hos bolagen är det genomsnittliga 

marknadsvärdet under den studerade perioden. Medianen och medelvärdet skiljer sig åt 

kraftigt då studien innefattar ett fåtal bolag vars genomsnittliga marknadsvärde under 

perioden överskrider 10 miljarder SEK. Huvuddelen av bolagen befinner sig inom intervallet 

100 miljoner SEK till 3 miljarder SEK. Förhållandet mellan bokfört värde och marknadsvärde 

är beräknat månatligen i de studerade bolagen varefter det genomsnittliga värdet under den 

studerade perioden per bolag räknats ut. Skillnaden mellan högsta och lägsta marknadsvärde 

är stort, dock faller huvuddelen inom kategorin små bolag. Vidare är bolagens bokförde värde 

i förhållande till marknadsvärde högt då medianen nästintill är 1 vilket innebär att marknaden 

värderar bolaget efter dess bokförda tillgångar. Hälften av bolagen är övervärderade och 

hälften undervärderade. Fördelningen bland de över- och undervärderade är jämn där dock två 

extremvärden bland övervärderade förestår vilket ökar medelvärdet kraftigt vilket syns på 

andelen bolag som har högre Book-to-Market är medel.  
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4.2 Avvikelseavkastning 

Resultaten från regressionerna i tabell 3 visar på att det existerar en avvikelseavkastning för 

bolag som har utfärdat preferensaktier. Ett negativt α1 visar på att avvikelseavkastningen är 

negativ och det är genomgående för samtliga portföljer, oberoende av tidshorisont och 

viktning. P-värdet för α1 är mindre än signifikansnivån (0,05) för portföljer som är likaviktade 

med en tidshorisont på ett respektive tre år vilket medför att nollhypotesen för 

avvikelseavkastningen kan förkastas och mothypotesen kan godtas och därmed existerar en 

avvikelseavkastning för dessa. 

 

Tabell 3. Resultat från regressionsanalysen med statistiska variabler. 

𝐸(𝑅𝑖) −  𝑅𝑓 =  𝛼𝑖 +   𝑏𝑖[𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓] +  𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿 +  𝜀 

    Horisont = 1 år  Horisont = 2 år Horisont = 3 år  

Vikt-

ning 
n 145 månader 169 månader 180 månader 

    α b s h α b s h α b s h 

Lika-
viktad  

Koefficient -0,013 0,515 -0,066 0,318 -0,006 0,582 0,060 0,423 -0,007 0,548 0,116 0,442 

  p-värde 0,038 0,000 0,785 0,134 0,119 0,000 0,720 0,003 0,047 0,000 0,417 0,000 

 Värde-
viktad 

Koefficient -0,012 0,296 -0,877 0,134 -0,009 0,405 -0,717 0,126 -0,007 0,447 -0,725 0,121 

 

p-värde 0,262 0,082 0,029 0,708 0,225 0,001 0,019 0,620 0,289 0,000 0,011 0,609 

 

Vidare så visar α-värdena hos de likaviktade portföljerna att den genomsnittliga 

avvikelseavkastningen är -1,3 % per månad med ettåriga tidshorisonten och -0,7 % per månad 

för portfölj med en treårig tidshorisont. Denna signifikanta skillnad i avvikelseavkastning för 

bolag som har utfärdat preferensaktier för tidshorisonter på ett och tre år efter utfärdandet 

överensstämmer med en tidigare studie som utfördes på den amerikanska marknaden (Howe 

& Lee, 2006). Likt denna studie kan även ett samband ses i att avvikelseavkastningen är 

negativ och att resultaten ligger även i samma storleksordning för de likaviktade portföljerna. 

Dock överstiger p-värdena för de värdeviktade portföljerna för samma tidsperioder 

signifikansnivån vilket medför att nollhypotesen inte kan förkastas. Detsamma gäller för båda 

portföljerna med en tidshorisont på två år som uppvisar p-värden som överstiger 

signifikansnivån och därmed kan inte nollhypotesen förkastas. Även här överensstämmer 

resultaten med den tidigare studien (Howe & Lee, 2006), ovanstående likheter med en 

tidigare studie som är utförd med samma metod stärker validiteten i våra resultat och det visar 

även på likheter mellan den amerikanska och den europeiska marknaden.  
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Detta argument stärks även av kortsiktiga studier, Kallberg, Crocker och Villupuram (2013) 

som studerat den amerikanska marknaden och Abhyankar och Dunning (1999) som studerat 

den brittiska marknaden. Resultaten från denna studie kan inte jämföras siffermässigt mot 

dessa kortsiktiga studier men tydliga trender kan ses i hur utfärdandet av preferensaktier 

påverkar bolagsvärdet negativt samt att det finns tydliga likheter mellan den europeiska och 

den amerikanska marknaden.  

 

Resultatet för portföljerna med en tidshorisont på ett år stöter dock på problematik i och med 

bortfall av data för ett tidsintervall på 12 månader mitt i det totala tidsintervallet. Den ettåriga 

tidshorisonten uppvisar som tidigare redovisat ett bortfall i slutet av tidshorisonten. Båda 

dessa bortfall kan vara en del i förklaringen till att avvikelseavkastningen är större för denna 

tidshorisont än de två resterande. Detta kan förklaras av att för de 27 saknade månaderna i 

slutet av tidsperioden så uppvisar portföljen med preferensaktier en positiv trend jämfört med 

marknaden (figur 5). Detta medför att trots ett signifikant p-värde för 𝛼1 så får resultatet 

främst ses som en indikator och slutsatsen kommer främst att utgå från den treåriga 

tidshorisonten. För den likaviktade portföljen med en treårig tidshorisont uppgår 

avvikelseavkastningen till -0,7 % per månad och det bidrar till en årlig avvikelseavkastning på 

-8,4 % för bolag som har utfärdat preferensaktier. Vid ett jämförande med resultatet för den 

kumulativa avkastningen så framgår det tydligt hur portföljen med bolag som utfärdat 

preferensaktier underpresterar i förhållande till marknaden, vilket stärker rimligheten i 

resultatet för avvikelseavkastningen.  

 

P-värdet för de förklarande faktorerna Rm-Rf, SMB och HML visar genomgående för alla 

portföljer oberoende av tidshorisont förutom den värdeviktade portföljen med ett års 

tidshorisont en signifikans hos Rm-Rf som förklarande faktor. Tidshorisonterna på två 

respektive tre år visar båda på en signifikans hos HML för de likaviktade portföljerna medan 

SMB inte uppvisar någon signifikans oberoende på tidshorisont för likaviktade. Hos de 

värdeviktade portföljerna uppvisar SMB signifikanta värden för samtliga tidshorisonter, HML 

ger inga signifikanta värden. Koefficienterna till faktorerna från regressionen visar på att Rm-

Rf och HML har högst påverkan på den förväntade avkastningen för de likaviktade 

portföljerna. SMB samt Rm-Rf har högst påverkan på den förväntade avkastningen hos de 

värdeviktade portföljerna. Det som kan utläsas ur dessa resultat är att variablerna till de tre 

förklarande faktorerna för modellen varierar tydligt mellan den värdeviktade portföljen och 

den likaviktade (tabell 3). Variabeln för SMB-faktorn är, för den likaviktade portföljen, den 
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minst signifikanta variabeln samt den variabel som bidrar minst till den förväntade 

avkastningen. För den värdeviktade portföljen uppvisar dock variabeln för SMB-faktorn 

signifikans för samtliga tidshorisonter samt är den variabel som bidrar mest till att förklara 

den förväntade avkastningen. SMB-faktorn för de värdeviktade portföljerna påvisar en 

signifikant negativ påverkan på avkastningen i samtliga fall. Orsaken bakom detta är vad 

faktorn är baserad på, avkastningen hos små bolag subtraherat med avkastningen hos stora 

bolag. Bolagen med störst påverkan på avkastningen i de värdeviktade portföljerna är de 

största bolagen, vilket är delen av ekvationen för SMB som subtraheras från faktorn och 

negativ avkastning här faller sig därmed naturligt.  

 

Tabell 4 nedan visar R2 och R2
adj från de sex regressionerna, den högsta förklaringsgraden 

uppvisar regressionen för den likaviktade portföljen på en treårig tidshorisont. 

Förklaringsgraden förbättras för de likaviktade portföljerna med ökad tidshorisont för 

portföljerna. Portföljerna som är värdeviktade visar upp ett motsatt mönster där portföljen 

med kortast tidshorisont uppvisar högst R2. Skillnaderna mellan R2 och R2
adj för samtliga 

portföljer oberoende av tidshorisont eller viktning påvisar ingen större skillnad. En annan 

intressant del av resultatet från regressionerna som är värd att notera är att samtliga 

likaviktade portföljer uppvisar en betydligt högre förklaringsgrad än portföljerna som är 

värdeviktade. Skillnaderna i avvikelseavkastningens signifikansnivå mellan de två olika 

viktningarna på portföljerna bidrar till spekulationer om varför den värdeviktade portföljen 

inte uppvisar någon avvikelseavkastning samtidigt som den likaviktade uppvisar en 

signifikant avvikelseavkastning. 

  

Tabell 4. Förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden från regressionerna. 

Viktning Likaviktad Värdeviktad 

Intervall R2 R2
Adj R2 R2

Adj 

1 år 23,54 % 21,15 % 13,13 % 11,59 % 

2 år  40,49 % 38,65 % 10,84 % 9,21 % 

3 år  43,00 % 41,97 % 8,50 % 5,67 % 

 
Tidigare studier (Howe & Lee, 2006) föreslår att denna skillnad i avvikelseavkastning kan 

bero på att mindre bolag är drivande i underavkastningen. Den deskriptiva statistisk (avsnitt 

4.1) visar att denna studie använder ett dataunderlag till störst del består av små bolag, vilket 

kan ge stöd till Howe och Lee (2006) tes.  
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Fama (1998) belyser en annan möjlig förklaring, han menar att alla modeller för prissättning 

på tillgångar innehåller systematiska fel som medför svårigheter i att förklara den förväntade 

avkastningen för mindre bolag. Denna känslighet förstärks för likaviktade portföljer samtidigt 

som värdeviktade portföljer uppvisar problem med försvinnande avvikelseavkastning för 

långsiktiga studier. Det här påvisar även vikten av att välja en modell som tar hänsyn 

storleksfaktorn och inte bara marknadsrisken.  

 

Andra intressanta resultat för variablerna är att marknadsrisken uppvisar högst signifikans och 

har en stark påverkan på den förväntade avkastningen hos samtliga tidshorisonter samt val av 

portföljviktning. Detta stärker Sharpes (1964), Lintners (1965) och Mossins (1966) 

resonemang om att den systematiska risken som marknaden innebär är den faktor som 

starkast bidrar till att förklara den förväntade avkastningen. Dock visar inte förklaringsgraden 

(tabell 4) någon större skillnad mellan R2 och R2
Adj vilket tolkas som att alla faktorer i 

modellen bidrar till att förklara den förväntade avkastningen för portföljen. Som ett tillägg till 

detta så påvisar signifikansen och storleken på variablerna (tabell 3) att SMB och HML bidrar 

till den förväntade avkastningen. Dessa resultat stärker valet av Tre-faktormodellen över 

CAPM för prissättning av tillgångar. För avvikelseavkastningen så har inte storleken på R2 en 

betydande vikt i den här studien utan det är främst p-värdet för 𝛼2 som är relevant för 

resultatens signifikans. Det är dock intressant att se en trend i stigande R2 med ökad 

tidshorisont samt en tydlig skillnad i förklaringsgrad mellan likaviktad och värdeviktad 

portfölj. Detta får anses vara ett väntat resultat då portföljer med en längre tidshorisont 

innehåller fler bolag och blir därmed mindre känsliga för bolagsspecifika risker och mer beror 

på den systematiska marknadsrisken (Markowitz, 1952). Ett liknande resonemang kan 

användas för att tolka skillnaden mellan de likaviktade och värdeviktade portföljerna, där den 

värdeviktade portföljen till högre grad kommer att vara utsatt för bolagsspecifika risker vilket 

försämrar beräkningarna av den förväntade avkastningen för portföljen och därmed R2. 

4.3 Kumulativ avkastning 

Figur 3 visar den kumulativa avkastningen för den likaviktade portföljen där stamaktier 

behålls ett år efter utfärdandet av preferensaktier hos bolagen. Portföljen visar på en negativ 

avkastning om -65 % under den studerade perioden, medan marknadsportföljen under samma 

period visar på negativ avkastning på -2 %. Portföljen följer marknadens rörelser över tid men 

visar på kraftigare nedgångar och svagare uppgångar. Underprestationen inleds 2002 och 

portföljen uppvisar därefter genomgående sämre prestation än marknaden.   
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Figur 3. Portföljutvecklingen för likaviktad CTIME med en tidshorisont på ett år. Den blåa linjen visar 

marknadsavkastningen minus riskfri ränta och den röda linjen visar portföljens avkastning minus riskfri ränt 

 
En likaviktad portfölj innehållande stamaktier till bolag som utfärdat preferensaktier inom tre 

års sikt ger en kumulativ avkastning på 10 % vilket illustreras i figur 4. Marknadsportföljen 

gav under den studerade perioden en kumulativ avkastning om 43 %. Portföljen följer 

marknaden identiskt inledningsvis men påvisar från 2004 en underprestation. Efter nedgången 

2009 återhämtade sig marknaden medan portföljen låg stabilt på låg avkastning fram tills 

slutet av den studerade perioden där överprestation i förhållande till marknaden kan urskiljas.  

Det är endast under ett tidsintervall mellan år 2000-2003 som portföljen korrelerar med 

marknadens rörelser och ett enstaka år (2014-2015) som portföljen presterar bättre än 

marknaden. Detta kan bero på att mellan år 2000-2003 kan portföljen innehållit bolag som har 

möjliggjort en diversifiering av de bolagsspecifika riskerna så att portföljen närmast bestod av 

den systematiska marknadsrisken. För perioden då en överprestation skedde så bestod 

portföljen av mellan ett till tre bolag. Detta kan ha medfört ökat känslighet för bolagsspecifika 

risker som i detta fall har utmynnat i en positiv avkastning jämfört med marknaden.  

 
Figur 4. Portföljutvecklingen för likaviktad CTIME med en tidshorisont på tre år. Den blåa linjen visar 

marknadsavkastningen minus riskfri ränta och den röda linjen visar portföljens avkastning minus riskfri ränta. 
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4.4 Teoretisk förklaring av resultatet 

Resultatet från denna studie medför att för den likaviktade portföljen förkastas nollhypotesen 

och mothypotesen accepteras eftersom att en signifikant avvikelseavkastning kan uppvisas för 

två av tre tidshorisonter. För den värdeviktade portföljen behålls nollhypotesen eftersom att 

ingen signifikant avvikelseavkastning kan uppvisas. Portföljerna för bolag som utfärdat 

preferensaktier på ett och tre års sikt uppvisar negativ avkastning vilket innebär att köp av 

dessa bolags stamaktier ger en negativ avkastning i förhållande till marknaden. Enligt Fama 

(1970) bestäms priset beroende på den information som finns tillgänglig, något som bestäms 

utifrån vilken grad av marknadseffektivitet som råder. Utifrån studiens empiriska resultat på 

likaviktade portföljer kan det konstateras att en effektiv marknad inte förestår då 

avvikelseavkastning kan nås genom att enbart köpa företag som utfärdat preferensaktier. 

Detta motsäger EMH där all tillgänglig information redan finns prissatt på aktien. Då de 

värdeviktade portföljerna inte kan uppvisa signifikanta avvikelseavkastningar är det enbart 

utifrån dessa portföljer däremot möjligt att konstatera de faktum att en effektiv marknad råder. 

De anomalier som studien påvisar är samtliga negativa och är därmed riktade åt samma håll 

även om alla inte uppvisar signifikans. Detta är enligt Fama (1998) något som ger en 

indikation på att en effektiv marknad inte förestår. Om en effektiv marknad skulle förestå 

trots uppvisande av anomalier så bör det förekomma anomalier som ger både positiv och 

negativ avvikelseavkastning i lika stor utsträckning, vilket därmed kan påvisas som ett 

slumpmoment.  

 

Den teoretiskt positiva effekten som preferensaktier skulle utgöra för bolaget som utfärdar 

dem inkluderat deras stamaktieägare (Heinckel & Zechner, 1990) får inte heller något stöd 

från våra resultat utan resultaten från avvikelseavkastningen visar snarare på det motsatta. 

Heinckel och Zechner (1990) menar att utfärdandet av preferensaktier möjliggör en ökning i 

skuldsättningsgraden och därmed kan bolaget dra fördelar från skatteskölden samtidigt som 

bolaget inte minskar sina investeringsmöjligheter. En förklaring till att resultaten från denna 

studie inte överensstämmer med Heinckels och Zechners (1990) teori är att kapitalet från 

utfärdandet av preferensaktier bidrar till en liten del av bolagets totala kapital och därmed blir 

inte de positiva effekterna särskilt stora. En annan förklaring är att bolagen inte finner några 

investeringsmöjligheter under tidsperioden och därmed inte kan ta del av samtliga fördelar 

med preferensaktier. Detta kan dock ses som högst otroligt eftersom att tidshorisonterna är 

långsiktiga samt att ett tydligt behov av kapital för en investering eller dylikt mest högsta 
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sannolikheten ligger bakom utfärdandet. Detta leder oss in på signalerna som ett bolag sänder 

ut när de är i behov av kapital.  

 

Under- och överreaktioner på informationen kan förklara de långsiktiga negativa anomalier 

som studiens resultat påvisar för den likaviktade portföljen. Eftersom att det tydliggjorts att en 

effektiv marknad inte råder för denna portfölj så antas att det existerar informerade och 

oinformerade investerare som inte alltid agerar rationellt och därmed kommer vissa 

investerare att få information före andra. Dessa privata signaler kan förklara den negativa 

överreaktion som vår portfölj uppvisar. Den ettåriga tidshorisonten resulterar i en kraftigare 

underavvikelseavkastning som motsvarar överreaktionsfasen. Därefter visar resultatet för 

portföljen med en tidshorisont på tre år en anpassning mot marknadsavkastningen med en 

sjunkande avvikelseavkastning. Denna rörelse i avvikelseavkastningen motsvarar 

korrektionsfasen i teorin och strukturen på den totala rörelsen för överprestationen 

överensstämmer bra med figur 6 (appendix A.3).  
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5. Slutsats 
Undersökningen använder sig av Fama och French Tre-faktormodell med en CTIME 

uppbyggnad för portföljerna som utgångspunkt för metoden och med Howes och Lees studie 

på den amerikanska marknaden som en jämförelse. Preferensaktier är ett område som enligt 

oss inte undersökts i samma utsträckning som emissioner av eget kapital eller obligationer 

och det saknas enligt vår vetskap studier som omfattar den europeiska marknaden. Det råder 

en ambivalens som omgärdar hur preferensaktier påverkar stamaktieägarnas förmögenhet, 

Heinkel och Zechner motiverar för att utfärdandet av preferensaktier medför en positiv 

påverkan för stamaktieägarna. Tidigare studier på den amerikanska marknaden visar däremot 

på en negativ avvikelseavkastning på både kort och lång sikt.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om europeiska bolag som utfärdar preferensaktier 

får någon avvikelseavkastning hos stamaktierna på ett, två och tre års sikt. Studien har utgått 

från nollhypotesen att det inte existerar någon avvikelseavkastning hos bolag som utfärdat 

preferensaktier och att en effektiv marknad därmed råder. Mothypotesen är att det existerar 

anomalier i prissättningen av bolagen som utfärdat preferensaktier. 

 

Resultaten från den empiriska undersökningen påvisar att bolag som utfärdat preferensaktier 

har en signifikant negativ avvikelseavkastning för den ettåriga och treåriga tidshorisonten för 

likaviktade portföljer. Denna avvikelseavkastning påvisar att en effektiv marknad inte råder 

enligt EMH och anomalierna kan förklaras av en överreaktion hos investerare som tolkar 

privata signaler. För tidshorisonten på två år kan ingen signifikans uppvisas för 

avvikelseavkastningen och därmed kan nollhypotesen inte förkastas. Resultatet för samtliga 

av de värdeviktade portföljerna påvisar ingen signifikans för avvikelseavkastningen. 

Potentiella förklaringar till att denna viktning inte uppvisar signifikans är att mindre bolag 

driver avvikelseavkastningen eller att värdeviktade portföljer uppvisar problem med 

försvinnande avvikelseavkastning för långsiktiga studier. Denna studies resultat 

överensstämmer med Howes och Lees studie på den amerikanska marknaden och bidrar 

därmed till att styrka likheten till den europeiska marknaden och påvisa en underavkastning 

för likaviktade portföljer. Resultaten från denna studie styrker ej Heinkels och Zechners 

resonemang kring effekterna från utfärdande av preferensaktier eftersom att ingen positiv 

avvikelseavkastning påvisas.  
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6. Vidare studier 
Våra förslag till vidare forskning inom området baseras på moment vi upplever hade lyft 

denna studie och som gett en större förståelse för varför företag väljer att utfärda 

preferensaktier i praktiken. Nedan följer våra förslag: 

 

 Genomgående studie där små och stora bolag jämförs med varandra, då vi finner 

antydningar på att avvikelseavkastningen möjligen kan bero på storlek utifrån att 

SMB-faktorn skiljer sig mellan portföljtyp. 

 Granska hur utfärdandet av preferensaktier påverkar kapitalstrukturen i praktiken, då 

det teoretiskt ska finnas en positiv effekt vilket bör ge positiv avkastning på 

stamaktien eftersom bolagsvärdet höjs. 

 Kvalitativt granska och jämföra vilka incitament som ligger bakom utfärdandet av 

preferensaktier och om dessa skiljer sig bolagsspecifikt eller geografiskt exempelvis, 

då vi märkte att många utfärdanden skett under koncentrerade perioder.  
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A. Appendix 

A.1 Tabell för urval 

 
Tabell 5. Urvalsprocessen av bolag som har utfärdat preferensaktier 

Land 
Ursprungligt 
urval 

Mellan 2000-
2013 Slutgiltigt urval 

Belgien 10 5 3 

Danmark 7 0 0 

Finland 11 2 0 

Frankrike 12 4 1 

Grekland 32 2 1 

Irland 1 0 0 

Italien 20 12 5 

Nederländerna 30 8 6 

Norge 3 1 0 

Portugal 8 0 0 

Spanien 13 4 2 

Sverige 48 10 5 

Schweiz 6 3 0 

Storbritannien 58 36 4 

Tyskland 321 58 19 

Österrike 52 12 6 

Totalt 632 157 52 

 

A.2 Regression 

Följande ekvationer har använts för att utföra regressionsanalysen (Andersson et al., 
2007, 83, 89 & 127): 
 
𝑦 = 𝑎 + b1𝑥1 +  𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝜀                                     (Ekvation 9)  
 
 

𝑅2 = 1 −
∑(𝑦𝑖−𝑦�̂�)2

∑(𝑦𝑖−𝑦�̅�)2                                 (Ekvation 10)    

 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2 = 1 −

(
∑(𝑦𝑖−𝑦�̂�)2

(𝑛−𝑘−1)
⁄ )

(
∑(𝑦𝑖−𝑦�̅�)2

(𝑛−1)⁄ )
                             (Ekvation 11) 
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A.3 Figur för över och underreaktion 

 
Figur 5. Figur som illustrerar sambandet och utveckling som efterföljer över eller underreaktion (Daniel et al., 1998). 

 

A.4 Figur för riskfri ränta 

 

Figur 6.  Den riskfria räntan för området som studien omfattar. Avkastningen visas i procent på den lodräta axeln och 

tidsperiod på den horisontella. 
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A.5 Bolag som studien omfattar 

Tabell 6. Bolag som studien omfattar 

WESTAG & GETALIT 

FROEHLICH BAU 

KUEHNLE KOPP & KAUSCH 

COMPUGROUP MEDICAL 

STADA ARZNEIMITTEL 

WALTER BAU 

ZANDERS FEINPAPIERE 

OBERBANK 

FIAT CHRYSLER AUTOS 

WELLA 

HENKEL 

VOLKSWAGEN 

BOSS (HUGO) 

FRESENIUS 

MLP 

EFFECTEN-SPIEGEL 

VNU 

RADEBERGER GRUPPE  

UNILEVER 

WKM TERRAIN & BETS. 

MNLR.UBERKINGEN-TEIN 

BAM GROEP KON. 

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 

AXA 

COFINIMMO 

HANFWERKE OBERACH. 

BKS BANK 

BK.FUR TIROL UND VBG. 

ALLGEM.BAUGES.'A' PORR 

SCHLUMBERGER 

GAMMA HOLDING 

UNIPOL GRUPPO FINANZIARI 

MIBA PREF. 

PROLOGIS EURO PROP 

AREVA 

TITAN CEMENT CR 

CELTIC 

SAGAX 

INVESTEC 

DE LA RUE 

SWEDBANK 'A' 

COREM PROPERTY GROUP 

FASTIGHETS BALDER 'B' 

KLOVERN A 

INVERKO 

BANCO GUIPUZCOANO 

 


