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Sammanfattning 

Marknadens reaktion på aktierekommendationer från tidningen Börsveckan undersöks för att 

sedan jämföras mot utvecklingen i OMXSPI. Aktien och marknaden observeras en dag innan 

rekommendationen offentliggörs till en vecka efter. Syftet är att undersöka marknadens 

effektivitet samt om överavkastning skapas och vilka skillnader det kan finnas mellan Large-, 

Mid-, och Small cap på Stockholmsbörsen. Detta sker med hjälp av en event studie och 

deduktivt angreppssätt. Studien använder sig av ett t-test för att säkerställa validiteten. 

Resultatet tyder på att det finns ineffektivitet och både den halv-starka och den starka formen 

av effektivitet kan ifrågasättas. Det observeras även relativt stora skillnader mellan Large-, 

Mid-, och Small cap. Det är skillnad i magnituden på reaktionen i samband med en 

rekommendation samt hur själva utvecklingen fortskrider under observationstiden.  

Slutsatserna blir att marknaden ger utrymme för ineffektivitet vilket i sin tur skapar 

möjligheter för investerare att skapa överavkastning. Det finns liknande studier som stödjer 

det resultat som denna studie presenterar.  

 

Nyckelord: aktierekommendationer, Börsveckan, överavkastning, marknadseffektivitet, 

aktier, eventstudie. 
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Definitioner 

First North 

En mindre handelsplats som ägs av Nasdaq (Stockholmsbörsen) men med skillnaden att den 

inte är lika reglerad som Large, Mid och Small cap.  

 

Fundamental Analys 

När företagets siffror från exempelvis årsredovisningar och kvartalsrapporter används för att 

beräkna det riktiga värdet på aktien. Detta värde kan skilja sig från nuvarande aktiepris och då 

bör aktien köpas om värdet är högre än priset.  

 

IPO 

Initial public offering, ett bolag som ska noteras på börsen och som därigenom erbjuder 

allmänheten att köpa aktier i bolaget för första gången. En vanlig svensk benämning är 

börsintroduktion. 

 

Korta en aktie/ Blanka 

Att korta, eller sell short på engelska, innebär att man säljer lånade aktier. Dessa aktier ska ju 

sedan ges tillbaka till utfärdaren men för att göra en vinstaffär köps aktierna tillbaka när 

kursen står lägre. Det innebär att man får fler aktier till lägre pris och kan tryggt lämna 

tillbaka enbart de som lånades ut och behålla mellanskillnaden själv (vinst). Att korta en aktie 

görs enbart om man är av uppfattningen att kursen ska gå neråt. Ett annat vanligt uttryck är att 

blanka aktien. 

 

Large cap 

Lista på Stockholmsbörsen med de största bolagen, kriteriet är att det har ett börsvärde över 1 

miljard euro. Cap står för capitalization vilket betyder börsvärde på svenska.  

 

Mid cap 

Lista på Stockholmsbörsen med mellanstora bolag, kriteriet är ett börsvärde på mellan 150 

miljoner till 1 miljard euro.  
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OMXSPI 

Stockholm all-share. Det index man vanligast refererar till när man talar om hur "Stockholms 

börsen" går. Väger samman värdet av samtliga bolag på Stockholmsbörsen och ger därför en 

helhetsbild.  

 

Small cap 

Lista på Stockholmsbörsen med små bolag, kriteriet är ett börsvärde under 150 miljoner euro. 
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1.0 Inledning 

Detta avsnitt lägger grunden till varför studien genomförs, vilka frågeställningarna och syftet 

är. Vidare beskrivs bland annat vilka avgränsningar som görs. 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag flertalet svenska tidningar och tidskrifter med fokus på näringslivet, 

Stockholmsbörsen, börsbolag och industrin i stort. Dessa tidningar och tidskrifter har allt som 

oftast en del som diskuterar och analyserar enskilda bolag och dess aktier. Syftet med dessa 

analyser kan vara att komma fram till en rekommendation som hjälp till sina läsare om hur de 

ska handla med aktien. Det är vanligt att analysen kommer fram till rekommendationen köp, 

avvakta eller sälj inom en given tidsperiod. Det finns även andra varianter på 

rekommendationer så som öka, minska, outperform och underperform med mera. Det går 

sedan att använda informationen på olika sätt. Exempelvis kan en investerare lita blint på 

rekommendationen och agera därefter. Eller så kan informationen användas som komplement 

till tidigare fakta för att tillsammans leda till en egen slutsats.   

 

Några exempel på dessa tidningar och tidskrifter som har detta ovan nämnda fokus är: 

Börsveckan, Affärsvärlden, Dagens Industri, Veckans Affärer samt nättidningen placera.se 

med mera. Av dessa är Börsveckan en renodlad börs och aktietidning med fokus på mindre 

aktier på Stockholmsbörsen. Tidningen kommer ut en gång i veckan. Närmare bestämt på 

måndagen alternativt den första handelsdagen börsen har öppet den veckan. Prenumeranterna 

har tillgång till informationen redan på söndagen genom Börsveckans hemsida samt ett 

mailutskick. Det gör att de kan agera på informationen direkt när börsen öppnar. Börsveckan 

har fokus på fundamental analys (Avanza 2016). 

 

I konkurrens till tidningar och tidskrifter finns institutioner så som banker och renodlade 

analysfirmor. Både svenska som utländska. De ger också ut analyser och rekommendationer 

av aktier. De sätter ibland en riktkurs och ger sin syn på om de tycker aktien ska köpas, säljas 

eller eventuellt behållas. Med riktkurs menas det pris som analysen kommer fram till att 

aktien är värd (Peter Benson 2016). 
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Det har senaste åren också blivit populärt med podcasts eller ”poddar” som diskuterar aktier 

och ger sin syn på om aktien är köpvärd eller inte. Även bloggar och diverse forum på internet 

förekommer med allt från analyser och rekommendationer till rena spekulationer och rykten.  

 

Med bakgrunden i åtanke finns det funderingar som författarna anser intressanta att undersöka 

närmare. Det kan vara; vad har då alla dessa informationskällor för värde för investerare på 

finansmarknaderna. Finns det möjligheter till förbättrad avkastning, dvs. överavkastning, 

jämfört med OMXSPI genom att följa dessa råd som ges. Med överavkastning menas en 

avkastning som överstiger den förväntande avkastningen. OMXSPI är ett lämpligt sätt att 

använda som referens till förväntad avkastning då detta index väger samman värdet av 

samtliga bolag på Stockholmsbörsen vilket ger en helhetsbild av hur utvecklingen går. Mer 

om det i metoden. Funderingarna leder in på det befintliga kunskapsområde som finns inom 

ämnet vilket senare mynnar ut i en problemdiskussion med avslutande syfte och 

frågeställningar.  

 

1.2 Kunskapsområde 

Studier har gjorts som påvisar en effekt på aktiekursen i samband med att en ny analys blir 

offentlig. Det ska gå att observera en signifikant anomali i aktiepriset, i genomsnitt, på den 

dag då analysen publiceras. Detta ska bero på den information som investerare får ta del av 

(Beneish 1991).  

 

Det finns, å andra sidan, forskning som menar att informationen som ges i samband med en 

rekommendation inte ska påverka priset på aktien. Detta eftersom all information redan är in-

prisad i aktiepriset.  I alla fall på en börs med effektiv informationsspridning. Studien gjordes 

av (Fama 1970) och kallas den effektiva marknadshypotesen. Den menar just att systematisk 

överavkastning år efter år inte är möjlig att uppnå på marknader med just effektiv 

informationsspridning. Naturligtvis måste en del av investerarkollektivet uppnå högre 

avkastning än genomsnittet (index). Frågan är, beror det på tur eller skicklighet? Men det 

betyder också att en annan del måste nå lägre avkastning än genomsnittet (index). Dessa två 

delar är sedan det som utgör genomsnittet (index). (Fama 1970) delar in marknaden i tre olika 

former av effektivitet varvid om marknaden är halv-stark är fundamental analys verkningslös 

i att skapa systematisk överavkastning. Fundamental analys är när exempelvis 
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årsredovisningar används för att värdera ett bolag. Och det finns fler studier som påvisar 

liknande resultat (Woolridge 2004) och (Himmelmann 2010).  

 

Enligt Famas definition av marknaseffektivitet är den halv-starka formen av stor betydelse för 

denna studie. I och med att denna form av marknadseffektivitet förutsäger att fundamental 

analys inte är ett verktyg som fungerar för att skapa överavkastning över tid (Fama 1970). 

Med tanke på att aktieanalyser i denna undersökning är likställt med fundamental analys är 

halv-stark marknadseffektivitet av stort intresse för studien. Visar sig marknaden vara halvt 

effektiv försvinner fundamental analys som ett verktyg för att skapa överavkastning.  

 

Efter Fama presenterade sin teori har det gjorts studier som kommer fram till motsatsen, 

exempelvis (Womack 1996) och (Barber 2001). De menar snarare att effektiva 

marknadshypotesen är enbart en teori som inte går att finna stöd för i verkligheten. De menar 

vidare att systematisk överavkastning år efter år är möjlig genom att följa exempelvis aktie 

rekommendationer. 

 

Ytterligare forskning av (Banz 1981) redovisar resultat som tyder på att små bolag noterade 

på New York Stock Exchange genererar högre riskjusterad avkastning jämfört med större 

bolag. Fler studier har också kommit fram till denna ”småbolagseffekt” med 

överensstämmande resultat. Exempel på dessa är: (Lakonishok et al. 1994) och (Foster et al. 

1984). Även (Lakonishok & Shapiro 1982) kommer fram till att små bolag avkastar bättre än 

stora bolag trots att jämförelsen är riskjusterad avkastning. Denna effekt skulle kunna förklara 

en eventuell överavkastning jämfört med OMXSPI utan att risken skulle vara högre enligt 

dessa nämnda resultat.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Det är därför intressant att med denna bakgrund och de olika forskningsresultaten i åtanke 

undersöka huruvida dessa teorier och slutsatser även gäller på den svenska aktiemarknaden. 

Det beror bland annat på att det inte är självklart att samma effektivitet råder på den svenska 

aktiemarknaden som på den amerikanska. Det kan också finnas skillnader mellan de olika 

börslistorna som stockholmsbörsen består av (Large-, Mid- eller Small Cap). Det som avgör 

vilket bolag som är i vilken lista är börsvärdet på bolaget.  

 



7 
 

Vilken sida av forskningsresultaten kommer denna undersökning bäst stämma överens med. 

Efter litteraturgenomgången inom detta område är det svårt att hitta undersökningar av den 

här typen på just den svenska aktiemarknaden. De flesta liknande undersökningar och 

forskning har skett på den amerikanska marknaden.  

 

Skulle det visa sig att överavkastning inte är möjlig att uppnå kan syftet med 

aktierekommendationer ifrågasättas. Det gäller hela branschen som bedriver denna typ av 

affärsidé. Visar det sig att marknaden är av karaktären stark-form eller halv-stark är det inte 

möjligt att skapa överavkastning enligt teorin. Varpå aktierekommendationer saknar värde för 

investerare i att skapa avkastning bättre än marknaden i stort. 

 

Därför om en undersökning med fokus på aktierekommendationer i kombination med 

bolagets börsvärde ska genomföras på den svenska aktiemarknaden framstår Börsveckan som 

det perfekta alternativet att utgå från. Det finns flera anledningar till detta. Den främsta är det 

fokus Börsveckan har. De beskriver sig själva på detta sätt: ”ett enda mål – att hjälpa läsarna 

göra bättre aktieaffärer” samt ”… fokus ligger på börsens mindre aktier” (Avanza 2016). 

Det är alltså en renodlad aktietidning. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om det är möjligt att skapa överavkastning gentemot studiens 

jämförelseindex, OMXSPI, genom att följa rekommendationerna från tidningen Börsveckan 

avseende köp, sälj, behåll och avvakta. Detta för att undersöka marknadens effektivitet enligt 

Famas definition. I synnerhet den halv-starka formen.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Kan investerare skapa överavkastning på den svenska börsen genom att använda 

rekommendationer från tidningen börsveckan? 

 

Vilka skillnader i överavkastning finns mellan bolag noterade på Large-, Mid- eller Small 

Cap?  
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1.5 Avgränsningar  

Studiens fokus ligger på hur aktierna reagerar på en aktierekommendation och bakomliggande 

analys. Rekommendationerna av intresse är enbart de som Börsveckan ger ut.  Detta eftersom 

det ger ett tillräckligt stort underlag av data för att göra en studie. 

 

Det kan i samma tidsrymd som rekommendationen publiceras även offentliggöras 

pressmeddelanden från bolagets sida eller andra oförutsägbara händelser som kan påverka 

kursen i någon riktning. Den effekt som kan uppstå är svår att förbise eller rensa bort från 

aktiepriset. Det kommer därför att påverka granskningen av prisutvecklingen i just den 

specifika aktien. Det kan leda till att enstaka resultat i undersökningen är något felaktiga. Men 

i det stora hela bör inte undersökningens generella resultat påverkas allt för mycket. Detta är 

som nämnt inget studien kommer försöka justera då effekten anses vara försumbar.  

 

Studien ämnar även att inte ta hänsyn till transaktionskostnader (courtage) vilket är den 

kostnad som kunden betalar mäklaren (banken) för att kunna göra affären. Det tas inte heller 

hänsyn till spreadar dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurs vilket är en kostnad som finns 

vid bland annat aktiehandel.  

 

1.6 Disposition  

Först kommer ett kapitel om teorier och tidigare forskning som är relevanta att koppla ihop 

med denna undersökning. Sedan kommer ett metodkapitel där redovisas val av metodik, typ 

av studie samt hur data har insamlats och bearbetats. Vidare diskuteras studiens tillförlitlighet 

och generaliserbarhet. Efter detta kapitel redovisas resultatet, dels i form av beräkningar men 

även som grafer och tabeller med de olika rekommendationerna och listorna som aktierna 

handlas på. Sedan kan läsaren ta del av analysen där teorier och tidigare forskning kopplas 

samman med resultatet. Här sker även en kort diskussion om risk relaterat till överavkastning. 

I det sjätte och sista kapitlet diskuterar författarna fritt med egna åsikter kring 

undersökningens genomförande, resultat och slutsatser. Här riktas kritik mot den egna 

undersökningen och förslag ges till framtida forskning inom området. 
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2.0 Teori 

I detta avsnitt redovisas befintlig teori samt tidigare forskning inom forskningsområdet som 

är relevanta för denna studie. Fokus ligger på effektiva marknader och forskning med 

liknande frågeställning som denna studie undersöker.  

2.1 Effektiva marknader och Effektiva marknadshypotesen (EMH) 

En effektiv marknad är en marknad där aktiepriserna till fullo reflekterar all tillgänglig 

information. Ett exempel på detta kan vara: anta att ett företag utvecklar en ny produkt. Detta 

leder till att företagets intjäningsförmåga ökar och därmed ska aktiekursen för företaget öka. 

Anta vidare att när den nya produkten, som inte är känd sedan tidigare av någon utomstående, 

blir tillkänna gjord genom ett pressmeddelande. På en effektiv marknad ska då aktiepriset 

direkt justeras till den nya informationen. Investerare ska inte kunna köpa aktien på dagen 

efter för att sedan kunna sälja med vinst ytterligare en dag senare. För detta skulle tyda på att 

det tar tid för marknaden att realisera den positiva nyhet som företaget kommunicerat till 

marknaden. Den här fördröjningen ska inte ske enligt EMH (Fama 1970). 

 

Prisförändringen som kan ske efter ny information har nått marknaden kan ske på olika sätt. 

Antingen kan priset justeras direkt utan fördröjning eller så sker det en fördröjning. Den kan 

antingen vara en ”överreaktion” eller ”underreaktion”. Detta är tecken på en ineffektiv 

marknad. Vid en överreaktion rör sig priset över ”fair value” för att sedan sjunka tillbaka till 

vad det rimligen borde vara. Motsatt effekt sker vid en underreaktion. Då reagerar inte priset 

tillräcklig mycket utan det dröjer innan priset når ”fair value”. I en marknad som inte uppvisar 

den här raka effektiva justeringen i pris finns det möjligheter till vinster om köp och 

försäljning sker med precision (Fama 1970). 

 

För att en marknad ska vara effektiv måste vissa kriterier vara uppfyllda enligt (Fama 1970). 

Dessa kriterier följer nedan: Inga transaktionskostnader, all information finns tillgängligt utan 

kostnad, investerarna drar samma slutsatser ur informationen, investerarna är rationella vilket 

speglas i deras värderingar, irrationella investerare neutraliserar varandra genom att agera 

slumpmässigt vilket därmed inte påverkar aktiekursen, och slutligen, om irrationella 

investerare, mot förmodan, skulle påverka kursen till under/övervärderad kommer de 

rationella investerarna att utnyttja det och kursen kommer åter hamna på ”fair value” pris. 
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Det finns olika former av effektivitet. Svag, halv-stark och stark form. Dessa presenteras 

nedan.  

  

Svag form innebär att alla tidigare aktiekurer är inprisade i dagens aktiekurs. Och om det 

skulle vara fallet kallas det för att aktiepriset har en slumpmässig utveckling (random walk). 

Det innebär också att överavkastning inte är möjlig att skapa genom teknisk analys. Teknisk 

analys är när tidigare aktiekurs används för att uppskatta framtida aktiekurs (Fama 1970). 

 

Halv-stark medför att all offentlig information samt tidigare aktiekurser är inbakade i den 

nuvarande aktiekursen. Effekten av det är att fundamental analys inte gör det möjligt att skapa 

överavkastning. Fundamental analys är när företagets värde beräknas genom all tillgänglig 

publik information. Exempelvis årsredovisningar, kvartalsrapporter, historiska data, mm. 

(Fama 1970). 

 

Den starka formen innebär att all publik men även privat dvs. insiderinformation är med i 

beräkningen av den nuvarande aktiekursen. Det innebär att om marknaden är starkt effektiv 

finns det ingen möjlighet, för någon investerare, till överavkastning (Fama 1970).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Det har gjorts många undersökningar genom åren där forskarna har studerat hur en viss 

händelse påverkar aktiekursen. (Keasler & McNeil 2010) undersöker 

aktierekommendationerna ifrån CNBC's tv-program Mad Money med Jim Cramer i spetsen. 

Aktierna som är med är i huvudsak småbolag och undersökningen fokuserar på 

marknadsreaktionerna. Resultatet visar att avkastningen ifrån aktierna som omnämns i 

programmet beror främst på att aktiekursen pressas uppåt av oinformerad handel till skillnad 

ifrån rekommendationer som kommer med ny värdehöjande information: Avkastning vid 

tillkännagivande, jämfört med att följa köprekommendationer; köp-sälj spreadar med 

tillfälliga nedgångar; och det finns inget bevis för någon positiv långsiktig abnormal 

avkastning. Slutsatsen är att man ska vara försiktig att följa aktierekommendationer ifrån 

massmedia. 

 

De lyfter fram två teorier som belyser området. De två teorierna är om marknadsreaktionen 

kan bero på information or price pressure hypothesis, från (Barber and Loeffer 1993). 
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Informations hypotesen innebär att marknaden reagerar på ny värdeskapande information. 

Prispress hypotesen innebär att det skapas en överreaktion av oinformerade investerare. De 

tittar på programmet (i det här fallet) och köper/säljer sedan aktien även om ingen ny 

värdeskapande information tillkommit vilket gör att kursen pressas uppåt/nedåt temporärt. 

 

(Smith et al. 2010) analyserar "Heard on the street" kolumnen i tidningen Wall Street 

Journal's påverkan på aktiepriser. Resultatet visar att "HOTS" kolumnen har en påverkan på 

publiceringsdagen men även en mindre, men statistiskt signifikant, påverkan två dagar efter 

publicering. De signifikanta abnorma avkastningarna dessa dagar associerades med högre 

handelsvolym. Reaktionerna på aktiepriset är symmetriskt för såväl köp- som 

säljrekommendation. Påverkan var även större när endast en aktie rekommenderades jämfört 

med om flera aktier rekommenderades. 

 

(Sant & Zaman 1996) undersöker aktier som nämns i ett Affärs magasin där hälften av casen 

har en analytiker som källa. Resultatet visar att aktier med ett positivt omnämnande i 

magasinet visar en abnormal avkastning. Detta stämmer dock bara på aktier som följs av 

mindre än 22 analytiker. Marknadens reaktion ökar när antalet analytiker som följer aktien 

minskar. Aktier som följs av fler än 22 visar ingen märkbar reaktion vid tiden för 

omnämnandet i tidningen. Vidare påvisas att handelsvolymen stiger vid omnämnande. 6 

månaders avkastning visar att de minst analytikerbevakade aktierna med positiva 

omnämnanden är negativ och alltså tar ut den initiala abnorma avkastningen vid tiden för 

publicering. De sammanfattar det enligt teorin om "självuppfyllande-profetia", d.v.s. att 

traders reagerar på informationen ifrån affärsmagasinet och påverkar aktiekursen positivt för 

att sedan förlora i det långa loppet (6 månader). Resultatet visar också att information som 

inte kommer ifrån aktieanalytiker har en större påverkan på kursen än ifall den kommer ifrån 

analytiker. Detta kan indikera att en del av analytikernas information redan är in-prisad i 

dagens kurs genom deras kunders handlande. Den tillbakagång i aktiekurs som sker över 6 

månader efter omnämnande i affärsmagasinet gäller såväl analytikerbaserade 

rekommendationer vanliga rekommendationer.   

 

(Barber et al. 2006) undersöker huruvida antalet köprekommendationer i förhållande till sälj 

rekommendationer påverkar hur bra rekommendationerna är att skapa överavkastning på den 

amerikanska marknaden. Studien delar upp de som ger ut analyserna i kvintiler (5:e delar) där 

de som har minst andel köprekommendationer överträffar de som har störst andel med, i 



12 
 

genomsnitt, 50 bas punkter i månaden. Detsamma fast omvänt gäller de som har störst andel 

köprekommendationer. När de väl ger en sälj rekommendation jämfört med de som har störst 

andel sälj rekommendationer kommer de att överträffa den andra med, i genomsnitt, 46 bas 

punkter i månaden. De här resultaten tyder på att investerare kan använda den här 

informationen om andel köp/ sälj – rekommendationer till sin fördel under tidsperioden 

undersökningen gjordes. 

 

Det händer dock något som kan förändra bilden på marknaden. Det införs NASD 2711. Det 

innebär att bankerna måste delge sin fördelning av rekommendationer. Efter 

implementeringen av NASD 2711 försvinner det här mönstret som tidigare fanns. 

 

Undersökningen kommer fram till att de firmorna med lägst andel köp rekommendationer 

signifikant presterar bättre än de med stor andel köp rekommendationer. Detta med i 

genomsnitt 50 bas punkter per månad 

 

(Lakonishok & Shapiro 1984) undersöker, genom en modell, avkastning från aktier som en 

linjär funktion av både beta och total risk (varians). De undersöker aktier i USA på börsen 

NYSE (New York Stock Exchange) under perioden januari 1962 – december 1980. De 

kommer fram till att aktiemarknaden överavkastade den risk fria räntan med 7,7 procent per 

år. Ett annat oväntat resultat de kommer fram till är att en individuell akties avkastning inte 

specifikt verkar hänga ihop med dess systematiska risk. 

 

Analysen tar också hänsyn bolagets storlek (The Size Effect), mätt i marknadsvärdet av 

företagets tillgångar, och aktiens avkastning. Storleken visade sig vara den ända statistiskt 

signifikanta variabeln för hela perioden. Skillnaden mellan det minsta och det största bolaget i 

undersökningen i avkastning var i genomsnitt 15.5 procent per år. Oavsett vilken faktor 

storleken mäter verkar det som den innefattar både beta och varians. Men de är tydliga med 

att det inte går att dra slutsatsen att, storleken på bolaget mätt i marknadsvärdet på företagets 

tillgångar, är det bästa sättet att representera risken. Författarna konstaterar att mer forskning 

krävs innan ett slutgiltigt svar kan ges på denna fråga angående risk och storlek på företaget. 

 

(Lakonishok & Shapiro 1982) visar i en annan undersökning att små företag jämfört med 

stora företag oavsett hur man definierar dessa avkastar bättre. Skillnaden är minst 10 procent 

per år i riskjusterad basis. 
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3.0 Metod 

I detta avsnitt redovisas metodiken i uppsatsen. Insamling och bearbetning av data beskrivs 

likväl som varför de aktuella metoderna har valts samt dess styrkor och svagheter. 

3.1 Val av metod 

Forskningsmetoden ska på bästa möjliga sätt bidra till att svara på forskningsfrågorna. På 

grund av detta används en kvantitativ forskningsstrategi av den anledning att den fokuserar på 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data, till skillnad emot en kvalitativ 

metodansats som istället lägger vikt vid ord (Bryman & Bell 2013). Undersökningen i denna 

studie har som mål att samla in data för att sedan jämföra med tidigare framarbetat teori samt 

resultat från liknande forskning. Datainsamlingen sker i form av kvantifierbara siffror vilket 

är ett kännetecken för kvantitativ forskningsstrategi. (Bryman & Bell 2013). Författarna anser 

att denna studie passar bäst in på nämnda forskningsstrategi. Alternativet är som sagt en 

kvalitativ ansats men valet faller på just kvantitativ på grund av hur datainsamlingen och 

datamaterialet är beskaffat.  Det är även ett vanligt sätt vid liknande undersökningar vilket 

framgår i tidigare forskning. Ett exempel är (Chang & Chan 2008).  

 

Metoden innehåller även ett deduktivt synsätt, alltså hypotesprövning, i förhållande mellan 

teori och praktik (Bryman & Bell 2013). Det vill säga vilken roll teorin ska spela i relation till 

forskningen. Befintlig kunskap och befintliga teorier används för att försöka skapa ny 

kunskap och nya teorier vilket är användbart för den här undersökningen. Detta beror på 

studiens upplägg där fokus ligger på just hypotesprövning. Målet är inte att undersöka något 

nytt helt outforskat område för att sedan skapa ny teori. Med tanke på de teorier och tidigare 

forskning som presenteras i kapitlen; inledning och teori, anser forskarna att det finns skäl till 

att pröva dessa resultat på den svenska aktiemarknaden.  

 

Vidare har studien en positivistisk syn på hur den sociala verkligheten bör bemötas vilket 

faller väl ut med det deduktiva synsättet. En av grunderna i detta är att den data som samlas in 

är objektiv och inte innehåller värderingar. Den ontologiska inriktningen är objektivism vilket 

innebär att sociala företeelser möts genom att anses vara oberoende av sociala aktörer 

(Bryman & Bell 2013). 
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3.2 Event/fallstudie 

Ett sätt att mäta effekten av rekommendationerna från Börsveckan på aktiekurserna är att 

använda sig av en event studie. (MacKinlay 1997) rekommenderar att event studie används 

vid undersökningen av värdet på en aktie (indirekt bolaget) eftersom det mäter den direkta 

effekten av en händelse. Detta beror på rationaliteten på marknaden vilket direkt justerar 

priset till vad det bör vara vid händelsen. Han menar också att en undersökning av aktiepriser 

under en kort tid fungerar mycket bra.  

 

Det finns inget exakt regelverk för hur en event studie ska genomföras. Det är däremot vanligt 

att det finns en viss typ av ”flyt” eller ”flow” som (MacKinlay 1997) uttrycker det. Först bör 

ett event fönster bestämmas, det vill säga, den tidsram som aktiepriserna studeras i 

förhållande till händelsen. Ofta studeras ett fönster som är större än vad som är av intresse. 

Men minimum är att studera dagen då händelsen sker. Detta för att kunna studera 

kursreaktionen. Därefter bestäms vilken data som ska samlas in. Efter detta beräknas 

överavkastningen vilket avslutas med ett signifikanstest. Därefter redovisas resultatet och en 

analys görs som avslutande del.  

 

Studien som genomförs här har samma upplägg som (MacKinlay 1997) föreslår. Det finns 

inget som tyder på att det skulle finnas en fördel med att ändra studiens upplägg och frångå 

den uppläggning som (MacKinlay 1997) anser vara lämplig. 

 

Fallstudien har enligt (Denscombe 2016) den fördel att det är ett strategiskt beslut som tillåter 

undersökningen att välja metoder som passar bäst i förhållande till omständigheterna. Denna 

undersökning sker i sin naturliga miljö då forskarna inte påverkar aktiepriserna med sin 

undersökning. Undersökningen har ingen påverkan speciellt eftersom den studerar historiska 

data (induktiv logik).  

3.2.1 Nackdelar och problem med event/fallstudie 

Fallstudien har däremot vissa nackdelar som är viktiga att belysa. Det kan vara svårt att 

generalisera från en fallstudie. Det beror på att studien undersöker ett fall. Det kan i sig vara 

unikt även om det inte är avsikten med studien (Denscombe 2016). För att motverka det har 

författarna varit så öppna som de förmår med att jämföra med liknande studier av samma typ 

av fallstudier.  
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Det är också svårt att definiera fallets gränser, både tids och datamässigt (Denscombe 2016). 

Denna studie har därför använt sig av liknande gränsdragningar som tidigare liknande studier 

har använt sig av. Det i sig är ingen garanti för att det är ett korrekt tillvägagångssätt. Men 

författarna till denna studie anser att det är det bästa sättet att lösa problemet eftersom de 

tidigare studierna har blivit vetenskapligt granskade och godkända. Det borde tyda på ett 

kvalitativt tillvägagångssätt.  

 

Det finns däremot vissa problem som kan uppstå vid användandet av en event studie som är 

viktigt att nämna. Ett av dessa är hur data delas in i tidsintervall. Det går att dela upp 

aktiekurser i daglig, veckovis eller månatliga intervaller vilket är de vanligaste. Det finns 

också möjlighet att dela upp det i ännu mindre intervaller än daglig. Det är inte helt tydligt 

vilken intervall som är bäst. I den närmsta historien har just intervall mindre än dagsintervall 

blivit mer vanligt. Dock är just fördelen med detta oklar eftersom det kräver mycket mer 

komplicerade beräkningar (MacKinlay 1997). Men det är viktigt att belysa detta eftersom det 

kan påverka kvalitén i undersökningen. Det är inte säkert att rätt intervall används i denna 

undersökning även om mycket tyder på att dagligt intervall är bra (MacKinlay 1997). 

 

Ett annat problem som kan uppstå men är svårt att se är att datumet som aktiekursen reagerar 

på inte nödvändigtvis behöver hänga ihop med rekommendationen. Det är ett ovanligt 

problem men kan ändock finnas där. Ett sätt att försöka lösa detta problem är att ha med dagar 

innan informationen publiceras (MacKinlay 1997). Den här undersökningen har med 

stängningskursen för handelsdagen innan informationen ska publiceras. Det är då ett sätt att 

försöka minimera nämnda typ av problem.  

3.3 Val av data 

Data studien kommer samla in är rekommendationer från Börsveckan under tidsperioden 1 

januari 2016 – 30 juni 2016. Den tidsperioden motsvarar den andra halvan av tiden som 

Börsveckan har sin Börsveckan-portfölj under perioden ett år. De startar sin portfölj och 

rekommendationer efter sommaren, närmare bestämt, 10 augusti 2015. För att sedan avsluta 

året den 30 juni 2016. Sedan tar de cirka 5 veckors semester för att börja om igen på ett nytt 

år.  

 

Tidsperioden som är angiven i stycket ovan är intressant för att det ger en relativt aktuell data. 

Studien är fokuserad på att undersöka prisreaktionen en relativt kort tidsperiod efter det att 
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analysen är offentlig. Tidigare forskning gör ingen större definition om varför vald tidsperiod 

är vald. Den tidigare forskning som författarna har läst nämner enbart att studien undersöker 

en viss tidsperiod. Därför avser denna studie att använda sig av samma tillvägagångssätt. 

Exempelvis kan studien Barber et al. (2007) nämnas där detta tillvägagångssätt har använts.  

3.4 Datainsamling  

Urvalet, det vill säga vilken data vi väljer att samla in för att besvara vår frågeställning, är ett 

så kallat kvoturval vilket kan klassas som ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2013). 

Det innebär att vi hämtar och använder oss av alla aktie rekommendationer som finns i 

utgåvorna av tidningen mellan 1 januari 2016 – 1 juli 2016. Detta eftersom samtliga 

rekommendationer är relevanta för undersökningens resultat.  

 

Datainsamlingen går till som så att först granskas samtliga tidningar börsveckan gett ut under 

aktuell tidsperiod. Börsveckan kommer ut en (1) gång i veckan normalt, på måndagen. Men 

för prenumeranter blir informationen tillgänglig via ett mail med tidningen i PDF format 

under helgen. I dessa finns mellan 4–7 aktierekommendationer per utgåva. Samtliga av dessa 

har en rekommendation. Data ifrån detta förs in i ett Excel ark och sammanställs och 

beräkningar görs.  

 

Gällande aktiekurserna används Avanza banks hemsida som källa på grund av den 

lättillgänglighet och träffbarhet som deras grafer genererar. Exempelvis är deras grafer 

justerade för split, omvänd splitt, emissioner och utdelningar (Avanza 2016). 

3.5 Kursutveckling kontra OMXSPI 

Kursutvecklingen som är intressant för den här undersökningen är utvecklingen från 

fredagens stängningskurs innan rekommendationen är publicerad från Börsvecka till 

öppningskursen på första handelsdagen (ofta måndag) efter att rekommendationen är 

offentlig. Detta för att analysera vilken form av marknadseffektivitet som råder enligt Famas 

klassifikation. Men även stängningskursen på första handelsdagen efter publicering samt 

andra och sjätte handelsdagen är av intresse. Detta för att undersöka om det förekommer en 

över-/underreaktion enligt Famas redogörelse. Enligt marknadsmodellen är det möjligt att 

anta att ett stabilt linjärt samband mellan marknadens avkastning och en enskild akties 

avkastning. Därför om det sker en avvikande prisutveckling på aktiekursen i samband med att 



17 
 

en rekommendation görs offentlig jämfört med OMXSPI kan den avvikelsen anses komma 

från rekommendationen (MacKinlay 1997). 

 

Genom att notera datumet för när respektive utgåva av Börsveckan publicerades och notera 

vad kursen öppnade och stängde på får vi rådata som används för beräkning av 

kursutveckling.  

 

Stängningskurs fredagen innan tidningen släpps (vilket alltid är på måndagar, om det inte är 

en röd dag) förs in i Excel arket. Likaså öppnings- och stängningskurs samma dag som 

rekommendationerna publiceras samt stängningskurs för 2 respektive 6 handelsdagar senare. 

Detta ger oss en bra bild av hur kursutvecklingen sett ut inom loppet av en vecka ifrån 

publicerad aktierekommendation.  

 

En jämförelse med kursutvecklingen för index (OMXSPI) kommer att göras för varje 

rekommendation i varje utgåva av tidningen. Index väger samman utvecklingen i flera olika 

aktier och kan därför användas som ett jämförelsetal. OMXSPI, Stockholm all-share, väger 

samman värdet av alla aktier på stockholmsbörsen och ger därför en bra helhetsbild av 

stockholmsbörsen. När vi talar om hur "Stockholmsbörsen går" är det OMXSPI som vi 

refererar till (NasdaqOmxNordic 2016).  Det är ett vanligt sätt att i denna typ av forskning 

använda sig av ett brett index som får spegla ”marknaden”. När studierna görs i USA är det 

breda index det som är praxis att använda (ex. S&P 500, CRSP Value Weighted Index, med 

mera). På den svenska marknaden är OMXSPI därför ett logiskt val att använda som referens 

index. Det beror på att det har samma egenskaper (brett aktieindex) som de normala 

amerikanska index som ofta används (MacKinlay 1997). 

 

Studien har även valt att inte ta hänsyn till en eventuell volymförändring i samband med 

rekommendationerna. (MacKinlay 1997) menar att trots att lite volym görs i samband med en 

händelse så är det inte lönt att göra någon justering för detta i något avseende. Det är inte 

viktigt som han uttrycker sig.  

3.6 Statistisk hypotesprövning – t-test 

Studien kommer använda sig av ett t-test för att undersöka om det finns en signifikant skillnad 

mellan kursutvecklingen för aktierna som Börsveckan nämner jämfört med OMXSPI. Annars 

kan det vara en slump i urvalet som skapar skillnaden. T-testet används för att försäkra sig om 
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att överavkastningen är statistiskt säkerställd. Det är vanligt att en undersökning har två eller 

fler olika kategorier data som önskas undersökas. Det test som är vanligast att använda då är 

som nämnt t-testet. Det bygger på att standardavvikelsen i de två data uppsättningarna ger en 

siffra som presenterar sannolikheten att skillnaden mellan dessa två data uppsättningar beror 

av slumpen. Vid ett t-test utgår forskarna från en noll hypotes. Den antar alltid att det inte 

finns någon skillnad mellan data de två olika data uppsättningarna. Om inte motsatsen bevisas 

i t-testet. Vanligtvis används en signifikansnivå på 5 % vilket även denna studie använder sig 

av. Ofta används också ett p-värde, vilket denna studie också gör, för att mäta hur stor 

sannolikheten är att utfallet i testet är en slumpmässig avvikelse. Detta för att ytterligare 

stärka resultatets validitet (Denscombe 2016). 

 

T-testet har enligt (Denscombe 2016) två stora fördelar vilket naturligtvis studien tar del av 

vid användandet av t-test. Dessa är att det passar bra för små urval (mindre än 30) samt att 

grupperna inte behöver ha lika storlek. Det kan exempelvis vara 15 i ena gruppen och 18 den 

andra. Studien i denna rapport har två kategorier som består av 81 (köprekommendationer) 

och 55 (avvaktarekommendationer) vilket är avsevärt fler än vad som anges som små 

mängder.  

 

T-testet gjordes i Excel och använde sig av en två-sampel test där ett antagande görs att data 

kommer från två olika populationer med olika varians. Den här varianten används för att det 

finns olika individer i de två olika samplen. Vidare används en tvåsidig mothypotes pga. att 

studien är intresserad av att mäta om det finns någon skillnad och inte specifik riktning (vilket 

en enkelsidig mothypotes används för). Ett alternativ är ett parat test men det ska endast göras 

om det sker en mätning på populationen före och efter en viss händelse. Det är därför inte 

aktuellt för denna studie (Microsoft 2016) & (Körner och Wahlgren 2015). 

 

Därefter gjordes även en beräkning av p-värdet. Även det gjordes med hjälp av Excel. P-

värdet är som ovan nämnt ett sätt att mäta hur stor sannolikheten är att utfallet i testet är en 

slumpmässig avvikelse. Desto lägre p-värde desto mindre chans att utfallet berodde på denna 

slumpmässiga avvikelse i testet (Körner och Wahlgren 2015).  

 

Det finns fördelar med kvantitativ analys. Exempelvis ger det objektivitet då de statistiska 

metoderna bygger på matematiska samband. En annan fördel är att statistiska signifikanstest 

ger ökad trovärdighet till resultatet. Det finns också en exakthet i mätningarna som är svår att 
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uppnå i kvalitativ analys. Det lämpar sig även väl för stora datamängder då den kan 

analyseras och bearbetas relativt snabbt. Det är även lätt att redovisa data i tabeller och grafer 

(Denscombe 2016).  Alla ovan nämnda fördelar är sådant som är aktuellt i denna studie vilket 

också är dess styrkor.  

 

Naturligtvis har kvantitativ analys nackdelar också. Det är extremt viktigt att data är valid för 

att analysen ska ha något värde. Det är lätt att fastna i teknikaliteter i undersökningsmetoden 

och tappa fokus på de breda frågor som forskningen egentligen ska försöka besvara. Det finns 

en risk att forskarna kan påverka objektiviteten i resultatet genom subtila sätt. Det är svårt att 

se för en utomstående och därför ett svårt problem att bemöta (Denscombe 2016). För att 

bemöta dessa problem har forskarna i denna studie använt sig av en beprövad metod för att 

uppnå validitet i mätningen. Det har gjorts med (MacKinlay 1997) som referens. Det har även 

gjorts ansträngningar att försöka använda enkla men redan beprövade beräkningsmetoder för 

att generera resultatet där (Chang & Chan 2008) har använts som utgångspunkt. Allt detta för 

att minimera risken att fastna i teknikaliteter i diverse beräkningar och antaganden. För att 

bemöta problemen med objektiviteten hålls en så god transparens som forskarna förmår 

genom hela arbetet. Det bör underlätta för utomstående att upptäcka, om än omedvetna, bias 

som forskarna tillför studien.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, innebär att om undersökningen skulle genomföras vid 

ett annat tillfälle, skulle då resultatet bli detsamma? (Bryman & Bell 2013). En detaljerad 

genomgång av hur undersökningen utförts, även kallat transparens, är av högsta betydelse för 

en studies tillförlitlighet (Bryman & Bell 2013). 

 

Vi anser att tillförlitligheten till den här undersökningen är hög med tanke på att 

tillvägagångssättet är tydligt och transparent beskrivet och därmed lätt att göra om. Eftersom 

data inte är slumpvis utvald utan faktiska rekommendationer ifrån givna utgåvor kommer 

resultatet bli detsamma om undersökningens görs igen. Däremot om en liknande 

undersökning görs men med annan tidsperiod kan resultatet komma att bli annorlunda. Detta 

vore intressant för vidare studier inom området. 
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3.7.2 Validitet 

Validitet anger hur de data och de resultat som undersökningen genererar hänger ihop och är 

relevanta. Mäter den data som samlas in det problem som avses. Vidare delas det in i två 

underkategorier - intern och extern (Bryman & Bell 2013).  

 

3.7.2.1 Intern validitet 

Intern validitet - anger om ett kausalsamband råder, om en slutsats som rymmer ett kausalt 

samband mellan två eller flera variabler är hållbart eller ej (Bryman & Bell 2013).  

 

Data som samlats in och de teorier som använts hänger ihop och är relevanta för 

undersökningen. Avkastningen har mätts för aktierna och index och har därefter genererat en 

genomsnittlig överavkastning som jämförs mot rekommendationerna. Med tanke på 

(MacKinlay 1997) och hans studie mäter denna undersökning det som avser att mätas.   

 

Ett t-test samt ett p-värde har utförts för att stärka undersökningen statistiskt och därigenom 

öka validiteten och undersökningens tillförlitlighet. 

3.7.2.2 Extern validitet 

Extern validitet - anger generaliserbarhet, det vill säga om resultatet ifrån undersökningen kan 

generaliseras och tillämpas på andra områden än just denna undersökning (Bryman & Bell 

2013). 

 

Resultatet blir svårt att generalisera då framförallt enbart en tidsperiod beaktats i den här 

undersökningen. För att kunna generalisera skulle ett mycket större sample vid flera 

tidsperioder vara nödvändigt. Det är också en av event studiers svagheter att 

generaliserbarheten inte alltid är självklar och går att göra fullt ut. Även studiens urval har en 

negativ påverkan på undersökningens generaliserbarhet. Det ligger i dess natur. Ett alternativ 

hade varit att använda sig av ett sannolikhetsurval. Det hade genererat mycket bättre 

möjligheter till att generalisera resultatet. Anledningen till att denna typ av urval inte gjordes 

är på grund av att det är mycket mer tidskrävande. Värdet på den tid som ett sådant urval 

skulle tillföra anses inte kunna kompenseras av ett eventuellt bättre och mer generaliserbart 

resultat.  
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3.8 Bortfallsanalys 

Några av de rekommendationer som ges i tidningen är aktier som är noterade på annan börs 

än Stockholmsbörsen (exempelvis Oslobörsen, Nasdaq etc.). Dessa är inte relevanta för vår 

studie och har därför valts att ej ta med i beaktning.  

 

I några fall har rekommendationer i utgåvorna gjorts där aktien ännu inte är noterad på 

börsen, utan skall noteras (så kallad Initial public offering, eller på svenska - ny noteringar). 

Dessa har av förklarliga skäl inte kunnat tas med då aktierna helt enkelt inte är noterade och 

heller inte haft någon kurshistorik.    

 

Det finns även ett (1) fall av ett bolag som har blivit uppköpt på börsen. Det innebär att någon 

lägger ett bud på bolaget vilket påverkar aktiekursen. Det kan antas att det inte beror på 

Börsveckans analys i sin tidning utan är planerat långt tidigare. Därför har författarna valt att 

ta bort detta bolag från datamaterialet. 

 

Två fall av rekommendationer på aktier har inte Avanza kursdata tillgänglig. Dessa har då 

också uteslutits från datamaterialet. 

 

Bortfallet är åtta bolag av en ursprunglig pool av cirka 155 bolag med tillhörande 

rekommendationer.  

 

 

3.9 Formler för beräkningar 

 

  ö   =
ä − Ö

Ö
 

 

 

Ö =   −  ö ä   

 

 =  ö   å 1, 2  6 ℎ  

 

ö ä  =  ö    1, 2  6 ℎ  
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Detta ovan nämnda sätt att räkna stämmer överens med hur (Chang & Chan 2008) beräknar i 

sin forskning. De börjar med att nämna att ett bra sätt att starta beräkningen är att använda sig 

av marknads-justerade avkastningen (MRs) som berör publiceringen av aktieanalysen. Det är 

möjligt att använda sig av dagliga prisdata för att räkna ut daglig MR. Den räknas ut som 

beskrivet ovan. Marknadens avkastning räknas av från aktiens avkastning. Det resulterar då i 

aktiens MR.   

 

(Chang & Chan 2008) skiljer sig från denna uppsats genom att de använder andra 

betäckningar för sina uträkningar än vad denna gör. Exempel på detta är följande MRj,t 

(sammanlagd) = Rj,t – Rm,t. Rj,t står för bolag J:s avkastning vid tiden t (t = 0 är handelsdagen 

analysen först är tillgänglig). Rm,t står för marknadens avkastning  vid tiden t (t = 0 är samma 

som ovan). Det här är deras beskrivning av vad vi kallar överavkastning. De räknar det här för 

varje aktie för att sedan få fram sammanlagd CMR:s vilket står för ”Cumulative market-

adjusted stock returns”. Det resultat som räknas fram står sedan för investerarvärdet i att följa 

rekommendationerna. Det är alltså så här effekten som studien är ute efter att testa genomförs 

(Chang & Chan 2008). 

 

Alltså andra beteckningar används men samma matematik används. Det får därför anses vara 

en beprövad metod att använda eftersom den finns i en vetenskapligt granskad artikel.  

 

3.10 Metod- och källkritik 

Vad det gäller forskningsmetod så lämpar sig en kvantitativstudie som denna väl för 

undersökningen vilket tidigare forskning bevisar (Chang & Chan 2008). Kvalitativ ansats och 

då intervjuer i synnerhet hade t.ex. inte alls gått att genomföra eftersom det är rådata som 

analyseras. Nackdelarna med detta är å andra sidan att det kan vara svårt att dra några 

konkreta slutsatser eftersom det inte finns några garantier för statistik och dess pålitlighet.  

Tekniska fel på Avanzas hemsida skulle kunna visa felaktig information vilket skulle ha en 

missvisande effekt på undersökningen.  

 

Mängden vetenskapliga artiklar anses vara god men skulle givetvis kunna vara ännu fler för 

att finna fler intressanta teorier att koppla till ämnet. De forskningsartiklar som vi refererar till 

anser vi vara relativt moderna även om detta givetvis skulle kunna ifrågasättas. Vi finner 
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några ifrån 80-talet och början på millenniumskiftet och frågan är hur pass moderna de 

egentligen är i sammanhanget.  

 

Problemet med urvalet och event studie kvarstår också. De har en gemensam svag punkt och 

det är att generaliserbarheten kan ifrågasättas. Det diskuteras i kapitlet ovan men är värt att 

nämna kort igen.  
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4.0 Resultat 

I detta avsnitt redovisas den empiri och data som insamlats och som bygger den grund på 

vilken analysen vilar. Resultatet illustreras i huvudsak av fyra grafer. 

4.1 Beräkningar 

För att beräkna eventuell överavkastning för en enskild aktie används några vanliga formler 

för procentsatsberäkning för respektive aktie under vald tidsperiod för att sedan subtrahera 

med avkastningen för OMXSPI för samma period.   

 

Överavkastning = Verklig avkastning - förväntad avkastning (OMXSPI) 

 

Verklig avkastning = avkastning genererad av att köpa aktien under vald tidsperiod 

Förväntad avkastning = avkastning som genereras av OMXSPI som är ett index 

4.1.1 Exempel 

Net Entertainment 

Rekommendation: Behåll 

 

TABELL 1 

AKTIEKURS NET ENTERTAINMENT 

d-1 Stängningskurs dagen före publicering 86,33 kr 

d0 Öppningskurs publiceringsdag 86,33 kr 

d1 Stängningskurs publiceringsdag 85,42 kr 

d2 Stängningskurs 2 handelsdagar efter publicering 84,92 kr 

d6 Stängningskurs 6 handelsdagar efter publicering 86,33 kr 

 

m-1  Stängningskurs dagen före publicering OMXSPI 490,1 kr 

m0 Öppningskurs publiceringsdag OMXSPI 490,75 

m1 Stängningskurs publiceringsdag OMXSPI 488,7 

m2 Stängningskurs 2 handelsdagar efter publiceringsdag OMXSPI 489,46 

m6 Stängningskurs 6 handelsdagar efter publicering OMXSPI 478,5 
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TABELL 2 

UTRÄKNING ÖVERAVKASTNING 

Dag 1 Dag 2 Dag 6 

=Verk. avk - Förv. avk  = Verk. avk - Förv. avk = Verk. avk - Förv. avk 

=((d1/d0)-1) - ((m1/m0)-1) =((d2/d0)-1) - ((m2/m0)-1) =((d6/d0)-1) - ((m6/m0)-1) 

= -0,6% = -1,4% = 2,5% 

 

 

Som vi ser ovan blir det en liten negativ kursreaktion på knappt en halv procentenhet när 

rekommendationen publiceras efter den första handelsdagen. Dagen därpå sjunker kursen 

ytterligare något till -1,4 % för att sedan nästan en vecka senare ha återhämtat sig och stigit 

till totalt 2,5 % ifrån publicerad analys. 

 

Proceduren upprepas för samtliga aktierekommendationer och ett medelvärde beräknas 

(genomsnittlig överavkastning). För fullständiga beräkningar, se bilaga 8.2 - 8.3. 
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4.2 Resultatredovisning 

 

 

 

 

Graferna ovan visar händelseförloppet som utspelar sig efter publicerad analys. Hänsyn har 

tagits till index prestation vilket innebär att det är överavkastningen i medelvärde på 

respektive lista som redovisas. Börslistorna som redovisas är Small Cap, Mid Cap och Large 

Cap på Stockholmsbörsen. X-axeln anger tiden för händelseförloppet där t-1 är 

stängningskursen dagen före publicering (normalt en fredag), t0 är öppningskursen på första 

handelsdagen efter publicering, t+1 är stängningskursen efter första handelsdagen och så 

vidare upp till 6 dagar efteråt. Y-axeln anger kursreaktionernas medelvärde i procent. 

 

Undersökningen av köprekommendationer visar att kursen i genomsnitt stiger på samtliga 

listor till öppningen på måndagen. Störst är reaktionen på Small Cap där genomsnittskursen 

stiger med +4 %. Sedan avtar reaktionen i magnitud efter listornas storlek men visar på en 

klart positiv reaktion ifrån marknaden. 

 

Efter första handelsdagen har kursen vänt tillbaka i samtliga fall. På Small- och Mid Cap är 

den fortfarande något högre än innan publicering men relativt marginellt. På Large Cap är 

utvecklingen däremot annorlunda, här har kursen till och med vänt med negativ utveckling 

och är i genomsnitt -1 % gentemot innan publicering. 
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En vecka efter publicering visar samtliga listor på att kursen letat sig tillbaka mot samma 

nivåer som innan. På Small- och Mid Cap har kursen därmed fallit tillbaka ytterligare något 

medan det på Large Cap innebär att kursen i stället har stigit ifrån sin negativa härkomst. 

 

Undersökningen av avvaktarekommendationer visar att kursen i genomsnitt sjunker på 

samtliga listor vid öppningscallen. Störst är reaktionen på Mid Cap listan, med en negativ 

kursutveckling om cirka 1 % i genomsnitt. Large- och Small Cap visar på en lika stor 

nedgång i magnitud, vilken bedöms som svagt negativ om -0,25 % ungefär. 

 

Efter första handelsdagen visar aktierna på både Mid- och Large Cap på en positiv utveckling, 

störst är magnituden på Large Cap med upp till cirka 1 %. Small Cap visar tvärtemot på en 

negativ utveckling på i genomsnitt cirka -1,75 %.  

 

En vecka efter publicering har den positiva reaktionen på både Mid- och Large Cap hållit i sig 

och kurserna stigit ytterligare något, med störst magnitud på Large Cap där 

genomsnittskursen stigit till 2 %. Kurserna på Small Cap som initialt visade på en negativ 

reaktion har istället vänt tillbaka mot nivåer som handlades innan publicering men inte fullt 

ut, utan är fortsatt negativa med i genomsnitt -1 %. 

 

 

             

 

Graferna ovan visar händelseförloppet för sälj- samt behåll rekommendationer. För 

säljrekommendationerna visar kursutveckling på en ganska intetsägande reaktion. De första 

dagarna pendlar kursnivån kring samma som innan publicering av rekommendation för att 

sedan på en veckas sikt gått ned med i genomsnitt -4 %.  
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För behållrekommendationerna reagerar kursen positivt med +1% efter första handelsdagen. 

En motreaktion tillbaka mot ursprungsvärdet för att sedan efter en veckas handel handlas till 

+1,5 %. 

 

 TABELL 3 

 GENOMSNITTLIG ÖVERAVKASTNING 

Rek Antal Procent Dag 0-1 Dag 1 Dag 1-2 Dag 1-6 

Behåll 3 2% -0,11 % 1,02 % 0,3 % 1,63 % 

Köp 80 54% 1,96 % 0,15 % -0,52 % 0,51 % 

Sälj 3 2% -0,35% 0,00 % 0,21 % -3,93 % 

Vänta 54 36% -0,26 % -0,3 % -0,65 % 1,09 % 

Bortfall 8 5%  
 

Totalt 148 
 

 
   

 

Tabell 3 ovan visar utfallet av hela urvalet. Behåll- respektive säljrekommendationerna blev 3 

stycken till antalet. Betydligt fler rekommendationer var av vänta karaktär medan merparten 

av de rekommendationer som utgavs var köp.  

 

Kursreaktionen är som störst från stängningskursen senaste handelsdagen innan 

rekommendationen offentliggörs till öppningskursen första handelsdagen när 

rekommendationen är publicerad (dag 0–1) vid framförallt köprekommendation. Den 

genomsnittliga överavkastningen är + 1,96 % vid köp. De andra tre rekommendationstyperna 

uppvisar en svagt negativ överavkastning (dvs. sämre än index och därmed ingen 

överavkastning).  

 

Dag 1 är utvecklingen under den första handelsdagen (från öppning till stängning)  som 

kraftigast för behållrekommendationer + 1,02 %. Väntarekommendationen har kraftigast 

negativ utveckling om – 0,3 %. De andra två är relativt oförändrade.  

 

Dag 1–2 dvs. stängningskursen den andra handelsdagen efter publicerad analys visar 

skillnader jämfört med gårdagen. Exempelvis har köp vänt från positiv utveckling till negativ. 

Väntarekommendationerna har fortsatt sin negativa utveckling.  
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Säljrekommendationerna visar på en negativ utveckling om - 3,93 % på en veckas sikt (dag 

1–6) medan köprekommendationerna inte alls visar en lika tydlig positiv utveckling, endast + 

0,51 %. Behåll visar en bättre positiv utveckling än köp med 2 % på en vecka. Kortsiktigt, 

efter första dagens handel, visar nästan samtliga rekommendationer en utveckling kring 

nollstrecket. 

4.3 T-test 

 
TABELL 4 

KÖPREKOMMENDATIONER 
t-test: Två sampel antar olika varianser 

  
Variabel 1 

(Aktiekurser) 
Variabel 2 
(OMXSPI) 

Medelvärde 0,019589097 0,003068353 
Varians 0,00046958 4,52748E-05 
Observationer 81 81 
Antagen medelvärdesskillnad 0 
fg 95 
t-kvot 6,552841957 
P(T<=t) ensidig 1,45057E-09 
t-kritisk ensidig 1,661051818 
P(T<=t) tvåsidig 2,90114E-09 
t-kritisk tvåsidig 1,985250956   
P-värde  7,36561E-10  

 
H0 = Det finns ingen skillnad mellan aktiekursernas utveckling och OMXSPI 

H1 = Det finns en skillnad mellan aktiekursernas utveckling och OMXSPI 

 

Det som är av störst intresse i tabell 4 för att bekräfta eller förkasta noll hypotesen är t-kvoten 

som presenteras. Den jämförs med t-kritisk tvåsidig och dess värde. Om t-kvoten är större 

(eller mindre) än t-kritisk tvåsidig förkastas noll hypotesen vilket är fallet. Alltså påvisar 

t-testet en signifikant skillnad mellan aktiekurserna och OMXSPI. Dessutom är p-värdet 

försvinnande litet vilket tyder på att resultatet är statistiskt signifikant på 5 % - nivån (5 

% är standard för bedömning för statistiskt säkerställd).  
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TABELL 5 
AVVAKTAREKOMMENDATIONER 

t-test: Två sampel antar olika varianser 

  
Variabel 1 

(Aktiekurser) 
Variabel 2 
(OMXSPI) 

Medelvärde -0,002646298 0,002126 
Varians 0,000205491 5,42E-05 
Observationer 55 55 
Antagen medelvärdesskillnad 0 
fg 81 
t-kvot -2,196236186 
P(T<=t) ensidig 0,015467159 
t-kritisk ensidig 1,663883913 
P(T<=t) tvåsidig 0,030934318 
t-kritisk tvåsidig 1,989686288   
P-värde 0,030213047  

 

H0 = Det finns ingen skillnad mellan aktiekursernas utveckling och OMXSPI 

H1 = Det finns en skillnad mellan aktiekursernas utveckling och OMXSPI 

 

Här sker samma process i tabell 5 som i föregående tabell för att bekräfta eller förkasta noll 

hypotesen.  Det intressanta är t-kvoten som presenteras. Den jämförs med t-kritisk tvåsidig 

och dess värde. Om t-kvoten är större (eller mindre) än t-kritisk tvåsidig förkastas noll 

hypotesen vilket är fallet. -2,20 är mindre än -1,99. Alltså påvisar t-testet en signifikant 

skillnad mellan aktiekurserna och OMXSPI. Dessutom är p-värdet väldigt litet vilket 

tyder på att resultatet är statistiskt signifikant på 5 % - nivån. I det här fallet är det 

endast 3 % risk att det observerade resultatet beror på en slumpmässig avvikelse i 

stickprovet vilket är inom marginalen för att accepteras.  
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5.0 Analys 

I detta avsnitt kopplas teorier ihop med resultatet och analyseras med studiens metod i minne 

för att besvara undersökningens frågeställningar och syfte. Analysen är uppdelad i respektive 

rekommendations kategori vilket är köp, avvakta, sälj och behåll för att sedan avslutas med 

en riskanalys.   

5.1 Köp rekommendationer 

Handeln på samtliga listor visar en klart positiv reaktion i öppningshandeln efter publicerad 

analys.  Detta är en intressant iakttagelse som bekräftar teorin om price pressure hypothesis av 

(Barber & Loeffer 1993) som menar att det skapas en överreaktion av oinformerade 

investerare där priset pressas uppåt temporärt. Störst är effekten på Small Cap, med en 

genomsnittlig ökning till +4 % för att sedan avta i magnitud efter listornas storlek. Minst är 

alltså effekten på Large Cap. Att effekten är minst på Large Cap kan förklaras av att det 

förmodligen är fler analytiker, institutioner och investerare som bevakar bolagen på denna 

lista och därmed får inte en rekommendation - utan ny information - särskilt stor effekt på 

marknadens reaktion. Medan reaktionen blir nästintill abnormal på Small Cap. Detta är även 

vad (Sant & Zaman 1996) kommer fram till gällande teorin om självuppfyllandeprofetia. Det 

vill säga att traders reagerar på informationen ifrån affärsmagasinet och påverkar aktiekursen 

positivt.  

 

Den ovan nämnda reaktionen går också att förklara med EMH och dess syn på överreaktioner. 

Det som observeras är att desto mindre lista desto högre överreaktion. Det är enligt (Fama 

1970) tecken på att marknaden är mindre effektiv desto mindre bolag listan innehåller. Det är 

då ett möjligt svar på den andra frågeställningen i denna studie. Det finns en relativt stor 

skillnad mellan hur det genomsnittliga bolaget på respektive lista reagerar på en 

köprekommendation. Skillnaden mellan Small Cap och Large Cap i initial reaktion är cirka 

3,5 %. Det här tyder också på att marknaden inte är varken stark- eller halv-stark effektiv (den 

kan möjligen vara svagt effektiv men det testar inte denna studie). Skulle det vara fallet hade 

inte aktiekursen reagerat som den gör mellan dagarna t-1 och t+1.  

 

Det ovan nämnda är en implikation att det går att skapa överavkastning genom fundamental 

analys. Men med det resultat som studien får fram tyder det också på att det är svårt för 

investerare att ta rygg på Börsveckan och köpa aktien när det blir möjligt och på så sätt ta del 
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av överavkastningen Small Cap men även Mid Cap. Detta eftersom överreaktionen sker 

kommer en investerare som köper på tiden t0 att köpa på ”toppen” för att sedan se kursen 

sjunka tillbaka över tid till t+6. Däremot finns det möjlighet att på Large Cap vänta tills t+1 

för att då köpa och sedan sälja på tiden t+6. Då skulle investerare kunna, i snitt, ta del av en 

överavkastning på cirka 0,6 % per utgåva av tidningen (innan transaktionskostnader).  

 

Ett intressant sätt att som investerare försöka skaffa sig överavkastning genom att följa 

Börsveckans köprekommendationer är att tänka tvärt om. I listorna Small cap och Mid cap är 

den initiala reaktionen som nämnt starkt positiv dvs. de öppnar upp kraftigt på t0 för att sedan 

sjunka tillbaka till tiden t+6. Det innebär att det går teoretiskt (vi bortser från eventuella 

svårigheter med att få aktielån) att ”korta” dessa aktier i öppningscallen för att sedan rida den 

fallande kursen till tiden t+6 och därmed skapa överavkastning. I Small cap skulle det 

resultera i cirka 3,5 % överavkastning jämfört med Mid cap som skulle ge cirka 1,5 % 

överavkastning i tidsfönstret t0 till t+6. En skillnad på 2 %. Det går alltså på grund av den 

ineffektivitet som råder på den svenska aktiemarknaden att skapa överavkastning genom att 

använda Börsveckans rekommendationer. Och det är en tydlig skillnad mellan de olika 

listorna vilket är beskrivet ovan.  

5.2 Avvakta rekommendationer  

Effekten av en avvaktarekommendation är svårare att på förhand bestämma än exempelvis en 

köp- eller säljrekommendation. I det sistnämnda står det ganska klart hur marknaden kan 

tänkas reagera. På en avvaktarekommendation är det svårare att bedöma men ordet "avvakta" 

har trots allt en något negativ klang som kan göra marknaden osäker med nedgång som följd. 

 

Handeln öppnar något negativt på samtliga listor efter publicerad avvaktarekommendation. 

Dock verkar även fallet här visa att det är en "överreaktion" som Fama talar om med tanke på 

att kurserna tvärvänder på både Mid- och Large Cap efter första handelsdagen (och slutar på 

positivt). På Small Cap är utfallet annorlunda där kursen istället letar sig allt lägre nedåt. Att 

kursen går nedåt på Small Cap kan bero på att marknadens osäkerhet är större bland 

småbolagen då inte lika många analytiker eller institutioner följer bolagen. Marknadens 

reaktion är även större bland aktier med få analytiker enligt (Sant & Zaman 1996).  

 

Efter en veckas handel är kurserna mellan 1–2 % högre på Mid- och Large Cap medan de 

börjat återhämta sig ifrån sin negativa utveckling på Small Cap. Att kursen återhämtar sig 
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bland småbolagen kan bero på att det varit en "överreaktion" ifrån marknaden. Det behöver 

inte betyda att det finns ett samband mellan kursutvecklingen på en veckas sikt och publicerad 

analys. Alltså behöver inte det faktum att kursen står 1–2 % högre på Mid- och Large Cap ha 

något samband med rekommendationen.  

 

Det bör ändå nämnas att det resultat som sker i graf 2 är oväntat. Eftersom författarna till 

denna studie uppfattar avvaktarekommendationer som negativa är det förväntade utfallet en 

negativ reaktion. Det sker ingen sådan initialt på dag t0 från dag t-1. Vid en ineffektiv 

marknad (vilket observeras vid exempelvis köprekommendationer) bör kursen röra sig mellan 

t-1 och t0 enligt (Fama 1970). I det här fallet tar det den första handelsdagen att förändra 

priset i någon riktning. Det skulle kunna förklaras med hjälp av (Barber and Loeffer 1993) 

samt deras prispress hypotes. Nämligen att ökad handel driver kursen i någon riktning. Det 

skulle också kunna förklara att det tar hela första handelsdagen att driva kursen som sedan 

fortsätter minst till tiden t+6 d.v.s. stängningskursen den sjätte handelsdagen efter publicerad 

analys.  

 

Med frågeställningen i tanke kan det nämnas att reaktionerna på avvaktarekommendationen är 

liknande på Large- och Mid Cap medan den avviker på Small Cap. Eftersom aktiepriset stiger 

på Large- och Mid Cap finns här en möjlighet att köpa i öppningen av handeln för att sedan 

hålla aktien i en vecka och sälja på tiden t+6 och därmed skapa överavkastning. Det kan 

noteras att vid en sådan strategi ”följer” investeraren inte råden som Börsveckan ger ut utan 

använder de snarare som ett verktyg. Det beskrivs exempelvis i analysen ovan om 

köprekommendationer där det går att göra det motsatta till vad Börsveckan rekommenderar.  

Även i detta fall är det aktuellt att göra tvärt om med vad Börsveckan rekommenderar. Small 

Cap är dock undantaget där man verkligen bör avvakta första två dagarna alternativt korta 

aktien dessa dagar för att sedan vända till lång på stängningskursen dag 2 (t+2). Den långa 

positionen bör sedan hållas till stängningscallen på den sjätte handelsdagen för att ta del av 

den genomsnittliga överavkastning som det finns möjlighet till. Alltså finns det möjlighet till 

att skapa överavkastning som läsare av Börsveckan och det är skillnader i hur marknaden rör 

sig i de tre olika börslistorna.  

5.3 Sälj rekommendationer  

Vid en analys av graferna ”Kursreaktion – säljrekommendationer”, vilket kommer betecknas 

med graf 3 härefter, ser man tydligt att det dröjer upp till sex dagar innan aktiekursen sjunker 
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kraftigt (-4,0 %). Ett antagande som går att göra är att det beror på en fördröjning i säljflöden 

som skapas efter att rekommendationen blir publicerad. Det är möjligt att investerarna läser 

rekommendationen för att sedan utvärdera sitt innehav under några dagar. Därefter sker 

försäljningen vilket pressar ner priset om det är fler säljare än köpare vid en given tidpunkt. 

Det är också möjligt att det säljs lite under flera dagar och tillslut orkar inte köparna 

”försvara” dvs. hålla uppe kursen. Det kan i sin tur få de osäkra aktieägarna som inte tänkte 

sälja att börja sälja när kursen börjar dala nedåt. Detta spär på nedgången ytterligare. Detta är 

dock inte säkerställt utan mer en fundering kring resultatet.  

 

Om fokus istället riktas på tidigare forskning och teorier och hur det kan förklara resultatet 

kan följande nämnas. Vad författarna förstår av EMH skulle den effekt som syns i resultatet 

inte ske om marknaden är av karaktären stark-form av effektivitet. Då skulle inte Börsveckan 

förse marknaden med ny information och reaktionen skulle utebli eftersom alla vet om den 

information som Börsveckan presenterar som argument för sälj. Även den halv-starka formen 

skulle kunna ifrågasättas eftersom det i detta fall skulle vara möjligt, i teorin, att vid en sälj 

rekommendation blanka (gå kort) aktien och därmed tjäna några procent på nedgången. 

Aktiernas kurs sjunker ju som nämnt cirka fyra procent jämfört med OMXSPI vilket skulle ge 

investerare möjlighet till att skapa överavkastning genom att följa rekommendationerna från 

Börsveckan. Dessutom är det enligt hur graf 3 ser ut möjligt att läsare av tidningen kan 

”korta” aktierna som ges rådet sälj för att på så sätt tjäna pengar. Det skiljer sig från hur det 

ser ut för köprekommendationerna. Det skulle i detta fall tyda på att marknaden är som bäst 

svagt effektiv. Det ska dock nämnas att graf 3 består av aktier från First North, Large Cap och 

Oslo börsen. Det skapar ett problem i sig eftersom den jämförelse index som studien använder 

sig av är ett index över svenska marknaden. Oslo börsen är som bekant inte svensk. Det finns 

ytterligare ett problem och det är att endas två procent (3 stycken till antalet) av alla 

rekommendationer är sälj. Det är så litet sample så det går kanske inte att dra några 

långtgående säkra slutsatser av det. Det är exempelvis för lite för att göra ett statistiskt test 

och därav kan inte detta resultat säkerställas statistiskt vilket är viktigt att påvisa.  

5.4 Behåll rekommendationer 

Vid en analys av graferna ”Kursreaktion – behållrekommendationer”, vilket kommer 

betecknas med graf 4 härefter, går det att utläsa följande. Kursreaktionen på sex dagars sikt är 

positiv (cirka + 1,5 %). Det är dock relativt osäkert fram till den sjätte dagens stängning för 

kursen rör sig upp och ner. Men den är från publicering alltid positiv vid ett medel av alla 
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rekommendationer. Det går att tolka detta som att det finns en osäkerhet på marknaden innan 

rekommendationen släpps. När sedan Börsveckans syn på aktien blir allmänt känd och de inte 

anser att det finns anledning att sälja kanske det skapar någon form av lugn på marknaden. 

Det kan leda till att osäkra investerare köper aktier (samtidigt som befintliga ägare behåller) 

och kursen går upp. Det skapas inget direkt säljtryck utan aktiekursen rör sig sakta uppåt. 

Även detta är någon form av fundering kring varför aktiekursen rör sig som resultatet visar, 

och är inte säkerställt på något sätt.  

 

En behållrekommendation kan tolkas som så att det inte är värt att köpa aktien men inte heller 

värt att sälja om den redan ägs. Om det ska sättas i kontext till teori kan då kopplingen göras 

till EMH. I och med att den initiala reaktionen nästan är obefintlig (t-1 till t+1) kan det tolkas 

som att marknaden är minst halv-stark i effektivitet. Att det sedan driftar iväg är svårare att 

förklara. Det är möjligt att (Barber and Loeffer 1993) och deras prispress hypotes som menar 

att handeln tar fart och därmed får aktien att röra sig i någon riktning. Det stämmer bra 

överens med hur graf 4 ser ut. Det går alltså med hjälp av rekommendationerna från 

Börsveckan att skapa överavkastning på den tidshorisont som grafen visar (t+6). Här uppstår 

samma problematik som i 5.3. Det är för få observationer för att göra ett statistiskt test och 

därav kan inte detta resultat säkerställas statistiskt vilket är viktigt att påvisa. Det är samma 

situation som i 5.3.   

5.5 Distribution mellan olika typer av rekommendationer 

Den forskning som har gjorts på hur distributionen av rekommendationer, mellan exempelvis 

köp och sälj, påverkar möjligheten till överavkastning menar att få köp relativt till sälj ökar 

chansen till överavkastning. Den här forskningen är gjord av (Barber et al. 2006). De 

slutsatser man kan dra av det är att i den här undersökningen har Börsveckan endast två 

procent ”behåll” och två procent ”sälj” (läs tabell 3). Med teorin och resultatet som den 

nämnda tidigare forskningen tyder på så ska dessa två rekommendationer visa högre 

överavkastning. Det i enlighet med att de har en liten del i förhållande till de andra typerna av 

rekommendationer som Börsveckan ger. Det resultat som den här studien presenterar i tabell 

3 visar ett liknande resultat som den tidigare studien från (Barber et al. 2006). Om en 

investerare skulle enbart följa rekommendationerna i kategorierna ”behåll” och ”sälj” skulle 

möjligheten till förbättrad överavkastning öka. Men samma problem som nämns i stycket 

ovan om EMH, nämligen att marknaden åtminstone saknar stark- och halv stark-form av 
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effektivitet, finns fortfarande. Antalet rekommendationer som är ”behåll” och ”sälj” är väldigt 

lite till antalet.  

 

För att tydligt återkoppla till studiens frågeställningar går det med detta resultat och analys 

hävda med data i ryggen att överavkastning går att skapa med tidshorisonten t+6 på. Detta om 

rekommendationerna för ”behåll” och ”sälj” följs. Dock kvarstår reservationen att det är få 

observationer.  

5.4 Risk 

För att föra en kortare diskussion om risk i denna undersökning sker det med utgångspunkt 

från den nämnda teorin om risk och bolagens storlek (Lakonishok & Shapiro 1984). Den 

forskningen som är gjord i den undersökningen kommer fram till att risken i ett bolag inte kan 

förknippas med dess storlek. Inte fullt ut i alla fall. Resultatet från undersökningen om 

Börsveckan visar på en större effekt på mindre bolag vilket tyder på mer volatilitet jämfört 

med de större bolagen. Det är väldigt tydligt i graferna 1 och 2 som presenteras. Det som kan 

nämnas är att bolagen i Small Cap visar en något högre överavkastning på den sjätte 

handelsdagens stängningskurs. Om den lilla skillnaden skulle bestå och investerare väljer att 

agera på den ger det under vald tidsperiod skillnad i överavkastning. I grafen om 

köprekommendationer är det en tydlig skillnad mellan Large Cap och Small Cap. Denna 

skillnad skulle kunna förklaras med högre risk för små bolag men enligt (Lakonishok & 

Shapiro 1984) beror det snarare på att små bolag ger högre riskjusterad avkastning. Det 

innebär att resultatet i studien med Börsveckan stämmer överens med Lakonishok & Shapiros 

studie att små bolag ger högre avkastning (risk-justerad överavkastning i det här fallet).  
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6.0 Avslutande Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar författarna fritt med egna åsikter kring undersökningens 

genomförande, resultat och slutsatser.  

 

6.1 Slutsatser från studien  

Så går det då att skapa överavkastning genom att följa tidningen börsveckans 

rekommendationer? Både resultatet och analysen visar att det skapas större kursrörelser efter 

offentliggörandet av rekommendationerna, detta enligt (Barber and Loeffer 1993) och deras 

prispress hypotes som menar att handeln tar fart och därmed får aktien att röra sig i någon 

riktning. Även (Fama 1970) och hans observationer om över- och underreaktion kan vara en 

förklaring. Dessa kursrörelser går att nyttja för att systematiskt skapa en överavkastning, men 

enbart under förutsättning att man gör tvärt emot vad rekommendationen anger. Går kursen 

upp så kortar man aktien och väntar in att kursen ska falla till sin normala nivå. Går kursen 

ned så köper man aktien och väntar in att kursen ska stiga till sin normala nivå. Detta är vad 

(Fama 1979) också uttrycker. Han menar att med timing går det att skapa systematisk 

överavkastning om över- och underreaktioner förekommer.  

 

Det finns alltså en skillnad mellan aktiekursernas utveckling och OMXSPI vilket möjliggör 

överavkastning.  

 

Finns det skillnader i överavkastning mellan Large-, Mid- eller Small Cap? Både graf 1 och 2 

visar att kursrörelserna blir större på den minsta listan och avtar desto större lista bolaget 

handlas på. Alltså finns skillnader i överavkastning listorna emellan vilket kan tyda på att 

effektivitet minskar i takt med att listan innehar mindre bolag. En annan trolig förklaring till 

detta är att bolagen på de mindre listorna inte bevakade av analytiker och institutioner i lika 

stor utsträckning som på de större listorna, vilket gör att kursrörelserna blir större där (Sant & 

Zaman 1996). 

 

En annan slutsats är att om en investerare skulle enbart följa rekommendationerna i 

kategorierna ”behåll” och ”sälj” skulle möjligheten till förbättrad överavkastning öka. Detta 
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pga. att de har en liten del i förhållande till de andra typerna av rekommendationer som 

Börsveckan ger, en teori enligt (Barber et al. 2006). 

 

 

6.2 Kritik mot uppsatsen 

Tidsperioden valdes för att få aktuella data. Det kan vara så att vald tidsperiod påverkar 

studiens validitet negativt. Börsen kan liknas vid väderleken och kan från period till annan gå 

ifrån att vara relativt lugn till relativt stormig, d.v.s. kurserna stiger alternativt sjunker ganska 

drastiskt. Detta beror ofta på riskviljan och hur mycket riskvilligt kapital som finns utanför 

börsen. Skulle denna tidsperiod vi valt klassas som en "het period" kan det vara så att 

marknaden reagerat starkare än normalt p.g.a. högre riskvilja och därmed sänker studiens 

validitet.  Exempelvis är det historiskt låga räntor (i vissa fall negativa) viket kanske har en 

påverkan på riskaptiten.  

 

Ett sannolikhetsurval hade möjligtvis kunnat göras för att få fram aktierekommendationer 

ifrån börsveckan men med slumpartad tidsperiod. Detta hade kunnat stärka validiteten och 

eliminera osäkerheten angående tidsaspekten. Vi vill även poängtera att vi enbart är 

intresserade av att generalisera resultatet till denna population (alla rekommendationer 

börsveckan gjort), helt enkelt därför det besvarar vår frågeställning. 

 

Rekommendationerna sälj och behåll har för få observationer för att kunna dra några 

ordentliga slutsatser kring vad dess resultat visar. Det skapar även problem att statistiskt 

säkerställa dess resultat. Det är därför ett problem som författarna har tagit lärdom av och tar 

med sig in i framtida forskning.  

6.3 Förslag på framtida forskning 

Stora delar av den tidigare forskning som forskarna till denna studie fokuserar på hur 

aktiekursen reagerar när det publiceras en analys/rekommendation. Något som skulle vara 

intressant är att undersöka en aspekt av detta. Nämligen hur aktiekursen reagerar när samma 

källa som den ursprungliga rekommendationen kommer ifrån ändrar sin syn. Detta kan sedan 

jämföras med den ursprungliga rekommendationen. Detta för att se vad som väger tyngst i 

marknadens ögon, en första initial rekommendation eller en justering av rekommendationen.  
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Ytterligare forskning skulle även vara intressant att göra inom liknande område som denna 

studie är inriktad på. Det skulle exempelvis vara att göra en undersökning med större omfång 

än vad denna studie har gjort. Förslagsvis över flera år och då kanske till och med att man 

jämför de olika tidskrifter som nämns i inledningen mot varandra. Det är mycket möjligt att 

de finns vissa återkommande mönster i hur marknaden reagerar på en viss typ av 

rekommendation som går att utnyttja som investerare. Skulle det vara fallet är det ytterligare 

tecken på att marknaden definitivt inte är effektiv i varken stark form eller halv-stark form.  

Under de senaste 10–15 åren har HFT (high frequency trading) ökat dramatiskt. Det kan 

därför utgöra en intressant aspekt att ta hänsyn till. Finns det skillnader i hur marknaden 

reagerar på exempelvis aktierekommendationer idag med detta ”nya” fenomen. Det är ett nytt 

inslag på marknaden jämfört med exempelvis Famas ursprungliga forskning om EMH på 

1970 talet.   

Det sista förslaget på framtida forskning är att undersöka om aktierekommendationer och den 

ineffektivitet som verkar finnas där går att utnyttja i ”verkligheten”. Denna studie har som 

nämnt inte tagit hänsyn till transaktionskostnader och andra faktorer som kan tänkas påverka 

resultatet negativt. De studier som forskarna till denna studie har läst har använt sig av samma 

tillvägagångssätt. Oavsett vad studierna har kommit fram till är det inte i en helt ”normal” 

situation/miljö. Därför vore det intressant att göra en undersökning som tar alla dessa verkliga 

kostnader i beaktning för att se om möjligheten till överavkastning fortfarande existerar.  
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8.0 Bilagor 

I detta avsnitt presenteras bilagor som kan vara av intresse för läsaren. 

 
 
8.1 Bortfall 
 
 
 
 

Bolag Orsak till bortfall 
Inditex noterat på annan börs 
zalando noterat på annan börs 
Resurs Bank IPO 
Wilson Theraputics IPO 
Paradox IPO 
Garo IPO 
Catena media IPO 
Meda  Uppköpt 

 
 
Det här är alltså rekommendationer som Börsveckan har presenterat men som av nämnd 

anledning inte kunnat användas i studien.  
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8.2 Aktie- & OMXSPI- utveckling samt överavkastning 
 

    Utv. Dag -1 till ö. Dag 1 (%) Utv. Dag 1 (%) Utv. Dag 1 till 2 (%) Utv. Dag 1 till 5 (%)     
Bolag Rek (d0/d-1)-1= (d1/d0)-1= (d2/d0)-1= (d5/d0)-1= Volym Lista 
Net Ent Behåll 0 -0,010540948 -0,016332677 0 oförändrad large cap 
IAR Systems Behåll 0,005780347 0,034482759 0,017241379 0,025862069 minskad small cap 
Tobii Behåll -0,009090909 -0,004587156 -0,018348624 -0,004587156 oförändrad mid cap 
   Medel -0,001103521 0,006451552 -0,005813307 0,007091638     
                
Beijer Ref Köp 0,038277512 0 -0,00921659 -0,034562212 ökat mid cap 
Humana Köp 0,007194245 -0,021428571 -0,025 -0,014285714 minskat mid cap 
Ework Köp 0,037974684 0,033536585 0,018292683 0,021341463 ökat small cap 
MQ Köp 0,034482759 -0,004761905 -0,00952381 0,016666667 oförändrad small cap 
Transcom Köp 0,035483871 -0,021806854 -0,015576324 -0,012461059 oförändrad mid cap 
Bufab Köp 0,045454545 0,026086957 0,02173913 0,017391304 ökat mid cap 
Railcare Köp 0,051162791 0,006637168 0,053097345 0,044247788 ökat aktietorget 
Rezidor Köp 0,016949153 0,005555556 0,008333333 -0,008333333 oförändrad mid cap 
Sas Pref Köp 0,001841621 0,003676471 0,014705882 0,016544118 ökat mid cap 
Cherry Köp 0,016574586 0,065217391 0,076086957 0,202898551 ökad aktietorget 
Husqvarna Köp 0,011041009 0,004680187 0,001560062 -0,010140406 oförändrad large cap 
New Wave Köp 0,00536193 0 0,008 -0,008 minskad mid cap 
Oasmia Köp 0,030567686 0,076271186 0,050847458 0,059322034 ökad mid cap 
Axfood Köp 0,008684035 -0,008609272 -0,012582781 -0,017880795 oförändrad large cap 
Hemfosa Köp 0,011661808 0,002881844 -0,005763689 -0,04610951 oförändrad mid cap 
Starbreeze Köp 0,036363636 -0,023391813 -0,590643275 0,005847953 oförändrad  First North 
Unibet Köp 0,015452539 0,005434783 0,014673913 0,039130435 oförändrad  Large cap 
Loomis (PM) Köp 0,014362657 -0,110619469 -0,088495575 -0,119469027 ökat Large cap 
Inwido Köp 0,02970297 -0,021634615 -0,028846154 -0,040865385 oförändrad  mid cap 
Dometic Köp 0,027077498 -0,014545455 -0,006363636 0 oförändrad  Large cap 
Hexpol Köp 0,00625 0,000621118 0,007453416 0,037267081 oförändrad  Large cap 
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Hoist Köp 0,039877301 0,008849558 -0,008849558 -0,014749263 ökad mid cap 
Collector Köp 0,020220588 -0,003603604 0 -0,007207207 ökad mid cap 
Mekonomen Köp 0,021390374 -0,015706806 -0,007853403 -0,010471204 oförändrad mid cap 
Nordea Köp -0,005901639 0,012532982 0,011873351 0,019788918 oförändrad large cap 
Handelsbanken köp 0,007604563 0 0,003773585 0,018867925 oförändrad large cap 
Swedol (PM) Köp 0,078431373 -0,027272727 0,022727273 -0,009090909 ökad small cap 
Sobi Köp 0,014634146 -0,011538462 -0,021153846 -0,010576923 oförändrad large cap 
Troax Köp 0,01754386 -0,010775862 -0,021551724 -0,043103448 ökad mid cap 
Mr Green Köp 0,026109661 -0,007633588 -0,017811705 -0,005089059 ökad Aktietorget 
Raysearch Köp 0,018018018 -0,006637168 -0,017699115 0,015486726 oförändrad mid cap 
Bredband2  köp 0,015384615 0,007575758 0,03030303 0,060606061 ökad first north 
AQ Group köp 0,022357724 0,02584493 0,065606362 0,041749503 ökad Aktietorget 
Bravida Köp -0,028985507 0,014925373 0,029850746 0,054726368 oförändrad mid cap 
Duni köp 0,028806584 -0,002 -0,008 0,032 ökad mid cap 
Lammhults köp 0,020930233 0,056947608 0,047835991 0,034168565 ökad Small cap 
JM Köp 0,017453799 -0,002522704 -0,022199798 0,028254289 oförändrad large cap 
DNB köp 0,037277147 0,025 0,0015625 0,052083333 oförändrad Oslo börsen 
betsson köp 0,022452504 0,013513514 0,01097973 0,0625 oförändrad large cap 
Unibet (2) köp 0,026508742 0,005494505 0,021978022 0,054395604 oförändrad large cap 
Nobia Köp 0,009715026 0,041693393 0,012828736 0,031430404 oförändrad large cap 
Moberg Pharma köp 0,037037037 -0,066964286 -0,107142857 -0,044642857 oförändrad  small cap 
MTG Köp 0,006705784 -0,076602831 -0,074521232 -0,041215654 ökad large cap 
Caverion (FI) köp 0,008403361 -0,04047619 -0,052380952 -0,014285714 oförändrad  Hesingfors 
Intrum Justitia köp 0,008995502 -0,056835067 -0,046062407 -0,034918276 oförändrad  large cap 
Kapp Ahl köp 0,005882353 0,023391813 0,00877193 -0,020467836 ökad mid cap 
Alimak köp 0,028125 0,036474164 -0,003039514 -0,100303951 ökad mid cap 
Tele 2 (PM) köp 0,007751938 -0,028671329 -0,046153846 -0,048951049 oförändrad  large cap 
Probi (2) köp 0,016949153 0,058333333 0,025 -0,041666667 oförändrad  small cap 
Byggmax köp 0,003508772 -0,003496503 -0,031468531 -0,132867133 oförändrad  mid cap 
Walt Disney  Köp -0,005056238 -0,011512134 -0,001348268 -0,013690106 oförändrad  NYSE 
EA (PM) köp -0,00846971 0,012306356 0,025626176 -0,070652961 oförändrad  Nasdaq 
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Activision Blizzard (PM) köp -0,018652561 -0,015035461 0,001702128 -0,016453901 oförändrad  Nasdaq 
Pepsi köp 0,00146092 -0,000208398 0,003542774 0,031572366 oförändrad  NYSE 
Ralph Lauren köp -0,003741115 9,38791E-05 0,024220804 0,054449869 oförändrad  NYSE 
Dedicare Köp 0,055865922 -0,007936508 0,013227513 0,052910053 oförändrad  small cap 
Ework (2) Köp 0,072649573 -0,027888446 0,015936255 0,059760956 ökad small cap 
Bilia Köp -0,003164557 -0,006349206 0,034920635 0,06984127 ökad mid cap 
Nobina Köp 0 0,016997167 0,028328612 0,019830028 oförändrad  mid cap 
Beijer Alma köp 0,037333333 -0,002570694 0,017994859 0,020565553 ökad mid cap 
Tele 2 (PM) Köp 0,001939237 -0,007741935 0,001935484 0,02 oförändrad  large cap 
Lammhults Köp 0,008152174 0,026954178 0,008086253 0,037735849 oförändrad  small cap 
SJR köp 0,019036631 0,009623549 0,030851967 0,052080385 ökad first north 
DGC One köp 0,111111111 -0,031372549 -0,011764706 0,011764706 ökad small cap 
MQ köp 0,002320186 0,039351852 0,152777778 0,131944444 ökad small cap 
MTG Köp 0,002559727 0,011914894 0,005531915 -0,001276596 ökad large cap 
Telenor (NOR) Köp 0,002840909 0,012747875 -0,044617564 -0,033994334 ökad Oslo 
Rottneros Köp 0,030769231 0,007462687 -0,059701493 -0,082089552 ökad small cap 
Kopparbergs Köp 0,038461538 0,012962963 0,02962963 0,011111111 ökad Nordic MTF 
Norwegian Köp 0,004134672 0,017352941 0,005882353 -0,052058824 oförändrad  Oslo 
Amer Sports Köp 0,002620741 0,006721434 -0,003360717 -0,052277819 ökad Helsingfors 
Doro köp 0,007936508 -0,003937008 -0,035433071 -0,007874016 ökad small cap 
Opus Köp 0,02832244 -0,012711864 -0,044491525 0,052966102 ökad  mid cap 
Protector köp 0,016891892 -0,003322259 0,003322259 -0,03654485 oförändrad  Oslo 
Novo Nordisk köp 0,019851852 -0,00929692 0,000581058 -0,006682162 oförändrad  Köpenhamn 
Bonava köp 0,011794872 0,026862646 0,031931069 0,028890015 oförändrad  large cap 
Scandi Standard köp 0,025641026 -0,004166667 -0,016666667 -0,033333333 oförändrad  mid cap 
Sillfront (2) köp 0,079245283 -0,031468531 -0,031468531 -0,041958042 ökad first north 
SJR köp 0,007480551 0 0,012177012 0,036531037 ökad first north 
Humana köp 0,013793103 -0,003401361 -0,006802721 0,030612245 oförändrad  mid cap 
Nibe (2) köp 0,008478053 0,00040678 0,008813559 0,019661017 oförändrad  large cap 
   Medel 0,019589097 -4,34524E-05 -0,00627968 0,00454742     
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Leovegas Sälj -0,032828283 0,005221932 -0,018276762 -0,060052219 ökad First North 
VRG sälj 0,022857143 -0,005586592 0,005586592 -0,106145251 oförändrad  small cap 
Orkla Sälj -0,000664011 0,001328904 -0,00730897 -0,040531561 oförändrad  Oslo 
   Medel -0,00354505 0,000321415 -0,00666638 -0,068909677     
                
Bactiguard Vänta -0,014084507 -0,025 -0,035714286 0,025 ökat  small cap 
Fagerhult Vänta 0 -0,021538462 0 0,04 ökat mid cap 
Addlife Vänta -0,016548463 0,048076923 0,038461538 -0,019230769 oförändrad mid cap 
CLX Vänta -0,010309278 0 -0,010416667 -0,038194444 oförändrad mid cap 
Sectra Vänta 0,015 -0,002463054 0,009852217 0,012315271 ökat mid cap 
Enea Vänta 0 -0,022099448 -0,027624309 -0,038674033 ökat small cap 
Clas Ohlson Vänta 0,003322259 -0,003311258 -0,006622517 0,013245033 ökat mid cap 
Ica Vänta 0,005818182 0,007230658 0,014461316 0,030007231 oförändrad large cap 
H&M Vänta -0,002970665 0,008193669 -0,012290503 0,076350093 oförändrad large cap 
Scandic Vänta -0,020080321 0,024590164 0,016393443 0,032786885 oförändrad mid cap 
G5 Vänta 0 -0,032894737 -0,046052632 -0,019736842 oförändrad small cap 
Vitrolife Vänta -0,010840108 0,042465753 0,054794521 0,065753425 ökad mid cap 
Attendo Vänta -0,006309148 -0,00952381 -0,003174603 -0,019047619 oförändrad  mid cap 
Nederman Vänta -0,018018018 -0,029816514 -0,036697248 -0,075688073 oförändrad  mid cap 
Platzer vänta -0,009029345 0 0,011389522 0,022779043 oförändrad  mid cap 
Haldex Vänta 0,003676471 -0,029304029 -0,051282051 -0,080586081 oförändrad  mid cap 
Probi Vänta 0 -0,003164557 -0,015822785 0,050632911 oförändrad  small cap 
Sportamore vänta 0,014705882 -0,043478261 -0,062801932 -0,024154589 ökat small cap 
Kambi Vänta -0,007285974 0,014678899 0,020183486 -0,020183486 ökad First North 
Cellavision vänta 0 -0,013888889 -0,009259259 0,046296296 minskad small cap 
Cavotek (PM) vänta 0 0,004878049 0,014634146 0,170731707 ökad mid cap 
SEB vänta -0,006743088 0,019008826 0,011541073 0,029871012 oförändrad large cap 
Swedbank vänta -0,008777063 0,0094451 0,0094451 0,026564345 oförändrad large cap 
Concentric vänta -0,020671835 -0,002638522 0,007915567 0,023746702 ökad mid cap 
Be Group vänta 0,005882353 -0,023391813 -0,046783626 -0,087719298 oförändrad small cap 
Scandidos vänta -0,032786885 0 0 -0,025423729 ökat first north 
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Elekta vänta -0,000819001 0,029508197 0,043442623 0,03442623 oförändrad large cap 
Nibe  vänta -0,003756574 0,012518854 0,042232278 0,00346908 oförändrad large cap 
Mekonomen (2) vänta 0 0,016574586 0,038674033 0,05801105 oförändrad mid cap 
Swedol (2) vänta 0 0 0,029411765 0,029411765 oförändrad small cap 
BB Tools vänta 0 0,003816794 0,005725191 0,049618321 oförändrad mid cap 
Coloplast (DK) vänta 0,013592233 0,002873563 -0,001915709 -0,003831418 oförändrad DK 
Statoil (NO) vänta 0,033274956 -0,000847458 -0,008474576 0,053389831 oförändrad Oslo börsen 
Subsea7 vänta 0,029352227 0,016715831 -0,035594887 0,006882989 oförändrad Oslo börsen 
Lagercrantz vänta 0 0 -0,036290323 0,056451613 ökad mid cap 
Autoliv vänta 0 -0,037869822 -0,037869822 0,044378698 oförändrad  large cap 
Dustin vänta -0,004201681 -0,033755274 -0,037974684 -0,067510549 oförändrad  mid cap 
Stillfront vänta 0,024390244 -0,083333333 -0,116071429 -0,154761905 oförändrad  first north 
Netflix vänta -0,011521653 -0,004019293 -0,016981511 -0,054561897 oförändrad  Nasdaq 
Nike vänta 0,004762687 -0,007355345 -0,000980713 0,032036613 oförändrad  NYSE 
Under Armour (R) vänta 0 -0,037288136 -0,048587571 0,199152542 oförändrad  NYSE 
Match Group vänta -0,008196721 -0,010743802 0,003305785 0,057024793 oförändrad  Nasdaq 
Elisa (FIN) vänta -0,002079002 -0,000892857 0,019047619 0,024107143 minskad Hesingfors 
Coca Cola vänta 0,00088164 -0,001981942 0,003303237 -0,006606474 oförändrad  NYSE 
Cloetta vänta 0 0 0,003649635 -0,02919708 oförändrad  mid cap 
Carlsberg vänta 0,00077821 -0,000777605 -0,00466563 -0,047433904 oförändrad  Köpenhamn 
Probi vänta -0,008658009 -0,045851528 -0,050218341 -0,015283843 ökad small cap 
Öresund vänta -0,03030303 -0,008928571 -0,044642857 -0,024553571 oförändrad  mid cap 
Svolder vänta -0,034482759 0,007936508 -0,01984127 0,01984127 ökad small cap 
Storytel (PM) vänta -0,002949853 -0,00295858 -0,01183432 0,121301775 oförändrad  aktietorget 
Alimak (2) vänta -0,045592705 0,038216561 0,050955414 -0,031847134 oförändrad  mid cap 
Itab vänta 0,010791367 0,014234875 0,017793594 -0,007117438 oförändrad  mid cap 
NCC vänta 0,011727079 0,021601686 0,019494204 -0,060063224 oförändrad  large cap 
Oriflame vänta 0 0,015731515 0,008390142 0,016780283 oförändrad  mid cap 
Kabe vänta 0,013513514 -0,013333333 -0,026666667 -0,043333333 oförändrad  small cap 
   Medel -0,002646298 -0,003530059 -0,006702823 0,008684058     
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Marknadens Marknadens Marknadens Marknadens 

    Utv. Dag -1 till ö. Dag 1 (%) Utv. Dag 1 (%) Utv. Dag 1 till 2 (%) Utv. Dag 1 till 5 (%) 
Bolag Rek (m0/m-1)-1= (m1/m0)-1= (m2/m0)-1= (m5/m0)-1= 
Net Ent Behåll 0,00132626 -0,00417728 -0,00262863 -0,024961793 
IAR Systems Behåll 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Tobii Behåll -0,00100616 -0,002939302 -0,009516762 0,012250519 
   Medel 0,0001067 -0,003759638 -0,008779647 -0,0092527 
            
Beijer Ref Köp 0,00283679 -0,001718213 0,018271729 -0,007229067 
Humana Köp 0,00283679 -0,001718213 0,018271729 -0,007229067 
Ework Köp -0,005997527 4,14688E-05 0,003296772 -0,001202596 
MQ Köp -0,005997527 4,14688E-05 0,003296772 -0,001202596 
Transcom Köp -0,005997527 4,14688E-05 0,003296772 -0,001202596 
Bufab Köp -0,000581721 0,00145515 -0,015091986 0,00563351 
Railcare Köp -0,000581721 0,00145515 -0,015091986 0,00563351 
Rezidor Köp -0,002237878 0,004651936 0,00290746 0,010695298 
Sas Pref Köp -0,002237878 0,004651936 0,00290746 0,010695298 
Cherry Köp -0,006721618 0,007139605 0,025930218 0,010036836 
Husqvarna Köp 0,00132626 -0,00417728 -0,00262863 -0,024961793 
New Wave Köp 0,00132626 -0,00417728 -0,00262863 -0,024961793 
Oasmia Köp 0,00132626 -0,00417728 -0,00262863 -0,024961793 
Axfood Köp 0,00132626 -0,00417728 -0,00262863 -0,024961793 
Hemfosa Köp 0,00132626 -0,00417728 -0,00262863 -0,024961793 
Starbreeze Köp 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Unibet Köp 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Loomis (PM) Köp 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Inwido Köp 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Dometic Köp 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Hexpol Köp 0,006606658 0,005246389 0,006839422 0,010535259 
Hoist Köp 0,006606658 0,005246389 0,006839422 0,010535259 
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Collector Köp 0,006606658 0,005246389 0,006839422 0,010535259 
Mekonomen Köp -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
Nordea Köp -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
Handelsbanken köp -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
Swedol (PM) Köp -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
Sobi Köp 0,005120255 -0,000507388 -0,010675434 -0,021127618 
Troax Köp 0,005120255 -0,000507388 -0,010675434 -0,021127618 
Mr Green Köp -0,00100616 -0,002939302 -0,009516762 0,012250519 
Raysearch Köp -0,00100616 -0,002939302 -0,009516762 0,012250519 
Bredband2  köp -0,00224281 0,005272998 0,018066847 0,019054222 
AQ Group köp -0,00224281 0,005272998 0,018066847 0,019054222 
Bravida Köp -0,00224281 0,005272998 0,018066847 0,019054222 
Duni köp 0,009240616 0,01026901 -0,001995002 0,004893005 
Lammhults köp 0,009240616 0,01026901 -0,001995002 0,004893005 
JM Köp 0,009240616 0,01026901 -0,001995002 0,004893005 
DNB köp 0,022153598 0,011734314 0,006611498 0,053198476 
betsson köp 0,022153598 0,011734314 0,006611498 0,053198476 
Unibet (2) köp 0,022153598 0,011734314 0,006611498 0,053198476 
Nobia Köp 0,022153598 0,011734314 0,006611498 0,053198476 
Moberg Pharma köp 0,004584764 -0,047325503 -0,050678087 -0,000410962 
MTG Köp 0,004584764 -0,047325503 -0,050678087 -0,000410962 
Caverion (FI) köp 0,004584764 -0,047325503 -0,050678087 -0,000410962 
Intrum Justitia köp 0,004584764 -0,047325503 -0,050678087 -0,000410962 
Kapp Ahl köp 0,006050277 -0,012112485 -0,027591902 -0,058847196 
Alimak köp 0,006050277 -0,012112485 -0,027591902 -0,058847196 
Tele 2 (PM) köp 0,006050277 -0,012112485 -0,027591902 -0,058847196 
Probi (2) köp 0,006050277 -0,012112485 -0,027591902 -0,058847196 
Byggmax köp 0,006050277 -0,012112485 -0,027591902 -0,058847196 
Walt Disney  Köp 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
EA (PM) köp 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
Activision Blizzard (PM) köp 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
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Pepsi köp 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
Ralph Lauren köp 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
Dedicare Köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
Ework (2) Köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
Bilia Köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
Nobina Köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
Beijer Alma köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
Tele 2 (PM) Köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
Lammhults Köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
SJR köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
DGC One köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
MQ köp 0,000617597 -0,002204343 0,015981484 0,031257577 
MTG Köp 0,000306629 0,001573548 -0,001818776 -0,004168881 
Telenor (NOR) Köp 0,000306629 0,001573548 -0,001818776 -0,004168881 
Rottneros Köp 0,000306629 0,001573548 -0,001818776 -0,004168881 
Kopparbergs Köp 0,000306629 0,001573548 -0,001818776 -0,004168881 
Norwegian Köp -0,003201313 0,00086466 -0,009140693 -0,047123976 
Amer Sports Köp -0,003201313 0,00086466 -0,009140693 -0,047123976 
Doro köp -0,002017028 -0,015296571 -0,031295209 0,009126883 
Opus Köp -0,002017028 -0,015296571 -0,031295209 0,009126883 
Protector köp 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
Novo Nordisk köp 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
Bonava köp 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
Scandi Standard köp 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
Sillfront (2) köp 0,001129494 -0,000793933 0,008900403 0,023985124 
SJR köp 0,001129494 -0,000793933 0,008900403 0,023985124 
Humana köp 0,001129494 -0,000793933 0,008900403 0,023985124 
Nibe (2) köp 0,001129494 -0,000793933 0,008900403 0,023985124 
   Medel 0,003068353 -0,001545888 -0,001046292 -0,000574711 
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Leovegas Sälj -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
VRG sälj 0,006050277 -0,012112485 -0,027591902 -0,058847196 
Orkla Sälj -0,003201313 0,00086466 -0,009140693 -0,047123976 
   Medel -0,000637916 0,000213831 -0,008805726 -0,0295953 
            
Bactiguard Vänta 0,00283679 -0,001718213 0,018271729 -0,007229067 
Fagerhult Vänta 0,00283679 -0,001718213 0,018271729 -0,007229067 
Addlife Vänta 0,00283679 -0,001718213 0,018271729 -0,007229067 
CLX Vänta 0,00283679 -0,001718213 0,018271729 -0,007229067 
Sectra Vänta -0,005997527 4,14688E-05 0,003296772 -0,001202596 
Enea Vänta -0,005997527 4,14688E-05 0,003296772 -0,001202596 
Clas Ohlson Vänta -0,005997527 4,14688E-05 0,003296772 -0,001202596 
Ica Vänta -0,000581721 0,00145515 -0,015091986 0,00563351 
H&M Vänta -0,000581721 0,00145515 -0,015091986 0,00563351 
Scandic Vänta -0,002237878 0,004651936 0,00290746 0,010695298 
G5 Vänta -0,002237878 0,004651936 0,00290746 0,010695298 
Vitrolife Vänta -0,006721618 0,007139605 0,025930218 0,010036836 
Attendo Vänta -0,006721618 0,007139605 0,025930218 0,010036836 
Nederman Vänta -0,006721618 0,007139605 0,025930218 0,010036836 
Platzer vänta -0,006721618 0,007139605 0,025930218 0,010036836 
Haldex Vänta 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Probi Vänta 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Sportamore vänta 0 -0,004162331 -0,014193548 -0,015046826 
Kambi Vänta 0,006606658 0,005246389 0,006839422 0,010535259 
Cellavision vänta 0,006606658 0,005246389 0,006839422 0,010535259 
Cavotek (PM) vänta -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
SEB vänta -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
Swedbank vänta -0,004762711 0,011889317 0,010315418 0,017185273 
Concentric vänta 0,005120255 -0,000507388 -0,010675434 -0,021127618 
Be Group vänta -0,00100616 -0,002939302 -0,009516762 0,012250519 
Scandidos vänta -0,00100616 -0,002939302 -0,009516762 0,012250519 
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Elekta vänta -0,00100616 -0,002939302 -0,009516762 0,012250519 
Nibe  vänta -0,00224281 0,005272998 0,018066847 0,019054222 
Mekonomen (2) vänta -0,00224281 0,005272998 0,018066847 0,019054222 
Swedol (2) vänta -0,00224281 0,005272998 0,018066847 0,019054222 
BB Tools vänta 0,009240616 0,01026901 -0,001995002 0,004893005 
Coloplast (DK) vänta 0,009240616 0,01026901 -0,001995002 0,004893005 
Statoil (NO) vänta 0,022153598 0,011734314 0,006611498 0,053198476 
Subsea7 vänta 0,022153598 0,011734314 0,006611498 0,053198476 
Lagercrantz vänta 0,004584764 -0,047325503 -0,050678087 -0,000410962 
Autoliv vänta 0,004584764 -0,047325503 -0,050678087 -0,000410962 
Dustin vänta 0,004584764 -0,047325503 -0,050678087 -0,000410962 
Stillfront vänta 0,006050277 -0,012112485 -0,027591902 -0,058847196 
Netflix vänta 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
Nike vänta 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
Under Armour (R) vänta 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
Match Group vänta 0,005584449 8,47853E-05 0,004430031 -0,011149264 
Elisa (FIN) vänta 0,000306629 0,001573548 -0,001818776 -0,004168881 
Coca Cola vänta -0,003201313 0,00086466 -0,009140693 -0,047123976 
Cloetta vänta -0,003201313 0,00086466 -0,009140693 -0,047123976 
Carlsberg vänta -0,003201313 0,00086466 -0,009140693 -0,047123976 
Probi vänta -0,002017028 -0,015296571 -0,031295209 0,009126883 
Öresund vänta -0,002017028 -0,015296571 -0,031295209 0,009126883 
Svolder vänta -0,002017028 -0,015296571 -0,031295209 0,009126883 
Storytel (PM) vänta 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
Alimak (2) vänta 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
Itab vänta 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
NCC vänta 0,017495876 0,011925588 0,016640355 -0,050646414 
Oriflame vänta 0,001129494 -0,000793933 0,008900403 0,023985124 
Kabe vänta 0,001129494 -0,000793933 0,008900403 0,023985124 
   Medel 0,002126406 -0,000566533 -0,0002198 -0,002194843 
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Öppning till Stänging Stängningskurs Stängningskurs 

  
Dag 1 Dag 2 Dag 6 

    Överavkastning = Överavkastning = Överavkastning = 
Bolag Rek Verkl. Avkast - Förv. Avkast  Verkl. Avkast - Förv. Avkast  Verkl. Avkast - Förv. Avkast  
Net Ent Behåll -0,006363668 -0,013704047 0,024961793 
IAR Systems Behåll 0,03864509 0,031434928 0,040908895 
Tobii Behåll -0,001647854 -0,008831862 -0,016837675 
   Medel 0,010211189 0,00296634 0,016344338 
          
Beijer Ref Köp 0,001718213 -0,027488319 -0,027333145 
Humana Köp -0,019710358 -0,043271729 -0,007056647 
Ework Köp 0,033495117 0,014995911 0,022544059 
MQ Köp -0,004803374 -0,012820581 0,017869263 
Transcom Köp -0,021848322 -0,018873096 -0,011258463 
Bufab Köp 0,024631806 0,036831117 0,011757794 
Railcare Köp 0,005182018 0,068189331 0,038614278 
Rezidor Köp 0,00090362 0,005425874 -0,019028632 
Sas Pref Köp -0,000975465 0,011798423 0,005848819 
Cherry Köp 0,058077786 0,050156738 0,192861715 
Husqvarna Köp 0,008857467 0,004188692 0,014821388 
New Wave Köp 0,00417728 0,01062863 0,016961793 
Oasmia Köp 0,080448466 0,053476087 0,084283827 
Axfood Köp -0,004431992 -0,009954152 0,007080998 
Hemfosa Köp 0,007059124 -0,003135059 -0,021147717 
Starbreeze Köp -0,019229482 -0,576449726 0,020894779 
Unibet Köp 0,009597114 0,028867461 0,054177261 
Loomis (PM) Köp -0,106457138 -0,074302027 -0,1044222 
Inwido Köp -0,017472284 -0,014652605 -0,025818558 
Dometic Köp -0,010383124 0,007829912 0,015046826 
Hexpol Köp -0,004625271 0,000613994 0,026731822 
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Hoist Köp 0,003603168 -0,01568898 -0,025284522 
Collector Köp -0,008849993 -0,006839422 -0,017742466 
Mekonomen Köp -0,027596123 -0,018168821 -0,027656478 
Nordea Köp 0,000643665 0,001557933 0,002603645 
Handelsbanken köp -0,011889317 -0,006541833 0,001682651 
Swedol (PM) Köp -0,039162044 0,012411855 -0,026276183 
Sobi Köp -0,011031074 -0,010478412 0,010550695 
Troax Köp -0,010268475 -0,01087629 -0,02197583 
Mr Green Köp -0,004694285 -0,008294943 -0,017339578 
Raysearch Köp -0,003697866 -0,008182353 0,003236207 
Bredband2  köp 0,002302759 0,012236183 0,041551839 
AQ Group köp 0,020571932 0,047539514 0,022695281 
Bravida Köp 0,009652375 0,011783899 0,035672147 
Duni köp -0,01226901 -0,006004998 0,027106995 
Lammhults köp 0,046678598 0,049830993 0,02927556 
JM Köp -0,012791715 -0,020204796 0,023361284 
DNB köp 0,013265686 -0,005048998 -0,001115143 
betsson köp 0,001779199 0,004368232 0,009301524 
Unibet (2) köp -0,006239809 0,015366524 0,001197128 
Nobia Köp 0,029959079 0,006217238 -0,021768072 
Moberg Pharma köp -0,019638782 -0,05646477 -0,044231895 
MTG Köp -0,029277328 -0,023843145 -0,040804692 
Caverion (FI) köp 0,006849313 -0,001702865 -0,013874752 
Intrum Justitia köp -0,009509563 0,00461568 -0,034507315 
Kapp Ahl köp 0,035504298 0,036363832 0,03837936 
Alimak köp 0,048586649 0,024552389 -0,041456755 
Tele 2 (PM) köp -0,016558843 -0,018561944 0,009896147 
Probi (2) köp 0,070445819 0,052591902 0,01718053 
Byggmax köp 0,008615982 -0,003876629 -0,074019937 
Walt Disney  Köp -0,01159692 -0,005778299 -0,002540841 
EA (PM) köp 0,012221571 0,021196145 -0,059503696 
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Activision Blizzard (PM) köp -0,015120246 -0,002727903 -0,005304636 
Pepsi köp -0,000293184 -0,000887257 0,042721631 
Ralph Lauren köp 9,0938E-06 0,019790773 0,065599133 
Dedicare Köp -0,005732165 -0,00275397 0,021652475 
Ework (2) Köp -0,025684104 -4,52285E-05 0,028503379 
Bilia Köp -0,004144864 0,018939151 0,038583692 
Nobina Köp 0,01920151 0,012347128 -0,011427549 
Beijer Alma köp -0,000366352 0,002013375 -0,010692025 
Tele 2 (PM) Köp -0,005537593 -0,014046 -0,011257577 
Lammhults Köp 0,02915852 -0,00789523 0,006478272 
SJR köp 0,011827892 0,014870484 0,020822808 
DGC One köp -0,029168206 -0,027746189 -0,019492872 
MQ köp 0,041556194 0,136796294 0,100686867 
MTG Köp 0,010341346 0,007350691 0,002892285 
Telenor (NOR) Köp 0,011174327 -0,042798787 -0,029825454 
Rottneros Köp 0,005889139 -0,057882716 -0,077920672 
Kopparbergs Köp 0,011389415 0,031448406 0,015279992 
Norwegian Köp 0,016488281 0,015023045 -0,004934848 
Amer Sports Köp 0,005856774 0,005779976 -0,005153843 
Doro köp 0,011359563 -0,004137862 -0,017000899 
Opus Köp 0,002584706 -0,013196317 0,043839219 
Protector köp -0,015247847 -0,013318096 0,014101563 
Novo Nordisk köp -0,021222508 -0,016059297 0,043964252 
Bonava köp 0,014937058 0,015290714 0,079536429 
Scandi Standard köp -0,016092254 -0,033307022 0,01731308 
Sillfront (2) köp -0,030674599 -0,040368935 -0,065943166 
SJR köp 0,000793933 0,003276609 0,012545912 
Humana köp -0,002607428 -0,015703124 0,006627121 
Nibe (2) köp 0,001200712 -8,68439E-05 -0,004324107 
   Medel 0,001502435 -0,005233388 0,00512213 
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Leovegas Sälj -0,006667385 -0,02859218 -0,077237493 
VRG sälj 0,006525893 0,033178495 -0,047298055 
Orkla Sälj 0,000464244 0,001831722 0,006592414 
   Medel 0,000107584 0,002139346 -0,039314378 
          
Bactiguard Vänta -0,023281787 -0,053986015 0,032229067 
Fagerhult Vänta -0,019820248 -0,018271729 0,047229067 
Addlife Vänta 0,049795136 0,020189809 -0,012001702 
CLX Vänta 0,001718213 -0,028688396 -0,030965377 
Sectra Vänta -0,002504523 0,006555445 0,013517867 
Enea Vänta -0,022140916 -0,030921081 -0,037471437 
Clas Ohlson Vänta -0,003352727 -0,009919288 0,014447629 
Ica Vänta 0,005775508 0,029553302 0,024373721 
H&M Vänta 0,006738518 0,002801483 0,070716583 
Scandic Vänta 0,019938228 0,013485983 0,022091587 
G5 Vänta -0,037546672 -0,048960091 -0,03043214 
Vitrolife Vänta 0,035326148 0,028864302 0,055716588 
Attendo Vänta -0,016663415 -0,029104821 -0,029084455 
Nederman Vänta -0,036956119 -0,062627466 -0,08572491 
Platzer vänta -0,007139605 -0,014540696 0,012742207 
Haldex Vänta -0,025141698 -0,037088503 -0,065539254 
Probi Vänta 0,000997774 -0,001629236 0,065679738 
Sportamore vänta -0,03931593 -0,048608384 -0,009107763 
Kambi Vänta 0,00943251 0,013344064 -0,030718745 
Cellavision vänta -0,019135278 -0,016098682 0,035761037 
Cavotek (PM) vänta -0,007011268 0,004318729 0,153546434 
SEB vänta 0,007119509 0,001225655 0,012685738 
Swedbank vänta -0,002444216 -0,000870317 0,009379071 
Concentric vänta -0,002131135 0,018591002 0,04487432 
Be Group vänta -0,02045251 -0,037266863 -0,099969817 
Scandidos vänta 0,002939302 0,009516762 -0,037674248 
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Elekta vänta 0,032447499 0,052959385 0,022175711 
Nibe  vänta 0,007245855 0,02416543 -0,015585142 
Mekonomen (2) vänta 0,011301587 0,020607186 0,038956828 
Swedol (2) vänta -0,005272998 0,011344917 0,010357543 
BB Tools vänta -0,006452216 0,007720193 0,044725316 
Coloplast (DK) vänta -0,007395447 7,92932E-05 -0,008724423 
Statoil (NO) vänta -0,012581772 -0,015086074 0,000191354 
Subsea7 vänta 0,004981517 -0,042206385 -0,046315487 
Lagercrantz vänta 0,047325503 0,014387765 0,056862575 
Autoliv vänta 0,009455681 0,012808265 0,04478966 
Dustin vänta 0,013570229 0,012703404 -0,067099587 
Stillfront vänta -0,071220848 -0,088479526 -0,095914708 
Netflix vänta -0,004104078 -0,021411542 -0,043412633 
Nike vänta -0,00744013 -0,005410744 0,043185878 
Under Armour (R) vänta -0,037372921 -0,053017602 0,210301807 
Match Group vänta -0,010828587 -0,001124246 0,068174058 
Elisa (FIN) vänta -0,002466405 0,020866395 0,028276023 
Coca Cola vänta -0,002846602 0,01244393 0,040517501 
Cloetta vänta -0,00086466 0,012790328 0,017926895 
Carlsberg vänta -0,001642265 0,004475063 -0,000309928 
Probi vänta -0,030554958 -0,018923132 -0,024410726 
Öresund vänta 0,006367999 -0,013347648 -0,033680454 
Svolder vänta 0,023233078 0,011453939 0,010714387 
Storytel (PM) vänta -0,014884168 -0,028474675 0,171948189 
Alimak (2) vänta 0,026290973 0,034315059 0,01879928 
Itab vänta 0,002309288 0,001153239 0,043528976 
NCC vänta 0,009676098 0,002853849 -0,009416811 
Oriflame vänta 0,016525448 -0,000510262 -0,007204841 
Kabe vänta -0,012539401 -0,03556707 -0,067318458 
   Medel -0,002963525 -0,006483024 0,010878902 
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8.3 EMH ”test” 
 

    d-1 d0 "EMH test" 
Bolag Rek s. kurs (dagen före publ.) ö. kurs (publ. dag) Reaktion d-1 till d0 
Net Ent Behåll 86,33 86,33 0 
IAR Systems Behåll 173 174 0,005780347 
Tobii Behåll 55 54,5 -0,009090909 
       Medel -0,001103521 
          
Beijer Ref Köp 209 217 0,038277512 
Humana Köp 69,5 70 0,007194245 
Ework Köp 79 82 0,037974684 
MQ Köp 40,6 42 0,034482759 
Transcom Köp 77,5 80,25 0,035483871 
Bufab Köp 55 57,5 0,045454545 
Railcare Köp 107,5 113 0,051162791 
Rezidor Köp 35,4 36 0,016949153 
Sas Pref Köp 543 544 0,001841621 
Cherry Köp 135,75 138 0,016574586 
Husqvarna Köp 63,4 64,1 0,011041009 
New Wave Köp 37,3 37,5 0,00536193 
Oasmia Köp 11,45 11,8 0,030567686 
Axfood Köp 149,7 151 0,008684035 
Hemfosa Köp 85,75 86,75 0,011661808 
Starbreeze Köp 16,5 17,1 0,036363636 
Unibet Köp 90,6 92 0,015452539 
Loomis (PM) Köp 222,8 226 0,014362657 
Inwido Köp 101 104 0,02970297 
Dometic Köp 53,55 55 0,027077498 
Hexpol Köp 80 80,5 0,00625 
Hoist Köp 81,5 84,75 0,039877301 
Collector Köp 136 138,75 0,020220588 
Mekonomen Köp 187 191 0,021390374 
Nordea Köp 76,25 75,8 -0,005901639 
Handelsbanken köp 105,2 106 0,007604563 
Swedol (PM) Köp 20,4 22 0,078431373 
Sobi Köp 102,5 104 0,014634146 
Troax Köp 114 116 0,01754386 
Mr Green Köp 38,3 39,3 0,026109661 
Raysearch Köp 111 113 0,018018018 
Bredband2  köp 0,65 0,66 0,015384615 
AQ Group köp 123 125,75 0,022357724 
Bravida Köp 51,75 50,25 -0,028985507 
Duni köp 121,5 125 0,028806584 
Lammhults köp 43 43,9 0,020930233 
JM Köp 194,8 198,2 0,017453799 
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DNB köp 92,55 96 0,037277147 
betsson köp 115,8 118,4 0,022452504 
Unibet (2) köp 88,65 91 0,026508742 
Nobia Köp 77,2 77,95 0,009715026 
Moberg Pharma köp 54 56 0,037037037 
MTG Köp 238,6 240,2 0,006705784 
Caverion (FI) köp 8,33 8,4 0,008403361 
Intrum Justitia köp 266,8 269,2 0,008995502 
Kapp Ahl köp 34 34,2 0,005882353 
Alimak köp 80 82,25 0,028125 
Tele 2 (PM) köp 70,95 71,5 0,007751938 
Probi (2) köp 118 120 0,016949153 
Byggmax köp 71,25 71,5 0,003508772 
Walt Disney  Köp 96,91 96,42 -0,005056238 
EA (PM) köp 69,66 69,07 -0,00846971 
Activision Blizzard 
(PM) köp 35,92 35,25 -0,018652561 
Pepsi köp 95,83 95,97 0,00146092 
Ralph Lauren köp 106,92 106,52 -0,003741115 
Dedicare Köp 35,8 37,8 0,055865922 
Ework (2) Köp 58,5 62,75 0,072649573 
Bilia Köp 158 157,5 -0,003164557 
Nobina Köp 35,3 35,3 0 
Beijer Alma köp 187,5 194,5 0,037333333 
Tele 2 (PM) Köp 77,35 77,5 0,001939237 
Lammhults Köp 36,8 37,1 0,008152174 
SJR köp 34,67 35,33 0,019036631 
DGC One köp 114,75 127,5 0,111111111 
MQ köp 43,1 43,2 0,002320186 
MTG Köp 234,4 235 0,002559727 
Telenor (NOR) Köp 140,8 141,2 0,002840909 
Rottneros Köp 6,5 6,7 0,030769231 
Kopparbergs Köp 260 270 0,038461538 
Norwegian Köp 338,6 340 0,004134672 
Amer Sports Köp 26,71 26,78 0,002620741 
Doro köp 63 63,5 0,007936508 
Opus Köp 4,59 4,72 0,02832244 
Protector köp 74 75,25 0,016891892 
Novo Nordisk köp 337,5 344,2 0,019851852 
Bonava köp 97,5 98,65 0,011794872 
Scandi Standard köp 58,5 60 0,025641026 
Sillfront (2) köp 66,25 71,5 0,079245283 
SJR köp 33,42 33,67 0,007480551 
Humana köp 72,5 73,5 0,013793103 
Nibe (2) köp 73,13 73,75 0,008478053 
       Medel 0,019589097 
          
Leovegas Sälj 39,6 38,3 -0,032828283 
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VRG sälj 8,75 8,95 0,022857143 
Orkla Sälj 75,3 75,25 -0,000664011 
       Medel -0,00354505 
          
Bactiguard Vänta 14,2 14 -0,014084507 
Fagerhult Vänta 162,5 162,5 0 
Addlife Vänta 105,75 104 -0,016548463 
CLX Vänta 72,75 72 -0,010309278 
Sectra Vänta 100 101,5 0,015 
Enea Vänta 90,5 90,5 0 
Clas Ohlson Vänta 150,5 151 0,003322259 
Ica Vänta 275 276,6 0,005818182 
H&M Vänta 269,3 268,5 -0,002970665 
Scandic Vänta 62,25 61 -0,020080321 
G5 Vänta 30,4 30,4 0 
Vitrolife Vänta 369 365 -0,010840108 
Attendo Vänta 79,25 78,75 -0,006309148 
Nederman Vänta 222 218 -0,018018018 
Platzer vänta 44,3 43,9 -0,009029345 
Haldex Vänta 68 68,25 0,003676471 
Probi Vänta 158 158 0 
Sportamore vänta 51 51,75 0,014705882 
Kambi Vänta 137,25 136,25 -0,007285974 
Cellavision vänta 54 54 0 
Cavotek (PM) vänta 20,5 20,5 0 
SEB vänta 74,15 73,65 -0,006743088 
Swedbank vänta 170,9 169,4 -0,008777063 
Concentric vänta 96,75 94,75 -0,020671835 
Be Group vänta 34 34,2 0,005882353 
Scandidos vänta 6,1 5,9 -0,032786885 
Elekta vänta 61,05 61 -0,000819001 
Nibe  vänta 66,55 66,3 -0,003756574 
Mekonomen (2) vänta 181 181 0 
Swedol (2) vänta 17 17 0 
BB Tools vänta 131 131 0 
Coloplast (DK) vänta 515 522 0,013592233 
Statoil (NO) vänta 114,2 118 0,033274956 
Subsea7 vänta 49,4 50,85 0,029352227 
Lagercrantz vänta 62 62 0 
Autoliv vänta 845 845 0 
Dustin vänta 59,5 59,25 -0,004201681 
Stillfront vänta 82 84 0,024390244 
Netflix vänta 100,68 99,52 -0,011521653 
Nike vänta 60,89 61,18 0,004762687 
Under Armour (R) vänta 35,4 35,4 0 
Match Group vänta 12,2 12,1 -0,008196721 
Elisa (FIN) vänta 33,67 33,6 -0,002079002 
Coca Cola vänta 45,37 45,41 0,00088164 
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Cloetta vänta 27,4 27,4 0 
Carlsberg vänta 642,5 643 0,00077821 
Probi vänta 231 229 -0,008658009 
Öresund vänta 115,5 112 -0,03030303 
Svolder vänta 130,5 126 -0,034482759 
Storytel (PM) vänta 33,9 33,8 -0,002949853 
Alimak (2) vänta 82,25 78,5 -0,045592705 
Itab vänta 69,5 70,25 0,010791367 
NCC vänta 187,6 189,8 0,011727079 
Oriflame vänta 190,7 190,7 0 
Kabe vänta 148 150 0,013513514 
       Medel -0,002646298 
 

 

      Genomsnittlig 
  

  
kursreaktion 

Rek Antal % Dag 0 - 1 
Behåll  3 2% -0,11% 
Köp  80 54% 1,96% 
Sälj  3 2% -0,35% 
Vänta 54 36% -0,26% 
Bortfall 8 5%   
Totalt 148 100%   

 


