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Sammanfattning 

Antalet aktiva investerare har under senare tid ökat på de finansiella marknaderna. I takt med 

detta har ett växande intresse för börsen gett rum för nya informationskanaler. Den 

kostnadsfria information och de rekommendationer som en investerare har möjlighet att ta del 

av har kritiserats. Kvaliteten och objektiviteten har betvivlats som ett resultat av ett växande 

antal rekommendationer i media och uppmärksamhet bland investerare. 

Många som investerar har någon gång oroat sig över att investera rätt. Därför kan man fråga 

sig själv om de rekommendationer som vi intar från affärstidningar och Internet har något 

värde för investerare. Syftet med denna studie är med hänsyn till ovan introducerade problem 

att undersöka om aktierekommendationer publicerade i en svensk finanstidning har någon 

effekt på aktiemarknaden och något värde för investerare. Uppsatsens frågeställningar löd på 

följande vis: 

- Har aktierekommendationer något värde för privata investerare? 

- Är det möjligt att generera högre avkastning genom att följa dessa 

rekommendationer?  

En kvantitativ studie har genomförts med avseende på ovanstående frågeställningar. Denna 

uppsats söker svar i tidigare forskning inom området samt i teorier som behandlat den 

effektiva marknadshypotesen samt behavioural finance för att förklara utvecklingen av köp- 

och säljrekommendationer och aktiers kursförändringar. 

 

De rekommendationer som använts i denna uppsats har publicerats på Dagens Industri och 

utifrån OMXS30 har fyra aktier valts som mer specifikt har jämförts med respektive 

rekommendation.  Dessa aktier är AstraZeneca, Ericsson B, Hennes & Mauritz B och 

Swedbank A. OMXS30 användes dessutom som jämförelseindex i denna uppsats. Köp- och 

säljrekommendationer är det som denna studie inriktar sig på, vilket betyder att neutrala 

rekommendationer har uteslutits. 

 

Inget signifikant samband hittades på att aktierekommendationer, köp såväl som sälj, 

genererar avsevärd högre avkastning om investerare följer dessa. Sammanfattningsvis tyder 

denna studie på att marknaden är effektiv vilket innebär att arbitrage möjligheten är tämligen 

liten och att aktierekommendationer inte har något värde för privata investerare,(då det 

påtagligen inte är vinstgivande). 
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för aktiemarknaden har under de senaste årtionden ökat explosionsartat. Småsparare 

får allt mer tillträde till finansiell information vilket har bidragit till att allt fler vill börja 

investera i aktier.
1
 Den ökade uppmärksamheten har bland annat lett till att det nuförtiden går 

att ta del av analyser, rapporter och uppdaterad kursinformation dygnet runt på nätet. Den 

mest lättillgängliga informationen om aktier som finns för den privata investeraren är 

aktierekommendationer som offentliggörs i samtliga medier och som oftast är kostnadsfria.  

 

Med dagens teknologi är det så pass lätt att få tillgång till aktierekommendation genom att 

endast gå in på Internet och söka på olika hemsidor jämfört med ett par år sedan då det var 

svårt att få tag på information kring företag som var börsnoterade. Affärsvälden, Avanza, 

Dagens Industri mfl. är exempel på hemsidor som erbjuder aktietips. Under årets lopp så har 

man kommit att ifrågasätta rekommendationernas tillförlitlighet.
2
  

 

Många som investerar har någon gång oroat sig över att investera rätt. Därför kan man fråga 

sig själv om de rekommendationer som vi intar från affärstidningar och Internet har något 

värde för investerare. Går det att skapa god avkastning om investerarna följer de finansiella 

analytikernas rekommendationer? 

 

Årligen spenderar flera finansiella institut, banker och aktiemäklare stora summor på att 

undersöka information från börsnoterade företag, som de därefter ska använda för att 

framställa prognoser för företagets framtida vinster. Att hitta attraktiva aktier att placera 

kapital i kan vara väldigt svårt för privata investerare med tanke på det breda spektrum av 

aktier och sparalternativ.  För att hitta dessa aktier kan man använda sig utav flera olika slags 

metoder, både fundamentala och tekniska.
3
  

 

                                                 
1
 http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=6133 

2
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1871091 

3
 http://www.clalfx.co.il/sv/Resources/educ/forex-fundamental/ 
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Analytikernas förmåga att förutspå aktiepriser och rekommendationernas effekt på aktiepris 

har undersökts flera gånger i olika artiklar
4
. Analysernas syfte har varit att motbevisa den 

effektiva marknadshypotesen (EMH) och de modeller som används innehåller ofta 

avancerade beräkningar. Det kan vara så att vissa förlitar sig på avancerade matematiska 

teorier medan andra förlitar sig på magkänslan. Det är svårt att föreställa sig att någon enbart 

agerar med magkänsla på en volatil aktiemarknad. Dock är det inte heller säkert att privata 

investerare använder sig utav sofistikerade tidskrävande matematiska modeller vid 

investeringsbeslut, trots att de indirekt kan göra detta genom att äga fonder. 

 

Barber m.fl (2001), som bland annat har studerat inom detta område, analyserar i sin artikel 

bland annat hur investerare kan skapa högre avkastning på det satsade kapitalet än markanden 

genom att dra nytta av publikt tillgänglig information i form av aktierekommendationer 

framställda av finansiella analytiker.   

 

1.2 Problem 

Spararnas behov av kunskap har vuxit i takt med att de finansiella marknaderna ökat som 

tidigare nämnts. Privata personer kan nuförtiden lätt skaffa sig en uppfattning om 

aktiemarknaden på många olika sätt om de har intresse för det. Det växande intresset för 

börsen har gett rum för nya informationskanaler vilket har gjort att det aldrig har vart så lätt 

att hitta information som idag genom media och i synnerhet Internet. Det är nu rimligt att 

snabbt bilda sig en mening om aktiemarknaden och specifika aktier genom allmänhetens 

tillgång till årsredovisningar, affärstidningar, aktievärderingar och internetforum. 

 

Flera undersökningar har genomförts på den svenska aktiemarknaden där man analyserat om 

aktierekommendationerna har stor påverkan på aktiepriset. I Barbers m.fl. studie från 2001 

används olika kapitalplacerings strategier baserade på aktierekommendationer för att mäta om 

det går att nå överkastning. 

 

Är det möjligt att förutspå förväntade vinster och prisförändringar i framtiden? Samt i vilken 

grad kan investeraren förlita sig på (de introducerade) vinstförutsägelserna? 

                                                 
4
 Brännberg, P. & Ehnberg P (2005) 
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Med dagens sofistikerade teknologi kan dem som ger ut de olika rekommendationerna ge mer 

värdefulla tips och all information som på något sätt leder fram till den kommande 

utvecklingen av börskursen bör sannolikt vara en viktig informationskälla för placerarna.  Den 

kostnadsfria information som en investerare har möjlighet att ta del av har dock kritiserats. 

Kvaliteten och objektiviteten har betvivlats som ett resultat av ett växande antal 

rekommendationer i media och uppmärksamhet bland investerare.
5
 

 

Det finns teorier som talar för att det inte går att förutspå den finansiella marknaden och priset 

på aktier. Teorin om den effektiva marknaden (EMH) är en av de mest etablerade utav dem. 

Enligt denna hypotes följer aktiekursen en så kallad ”random walk” och marknaden uppvisar 

olika grader av marknadseffektivitet. Det som menas med marknadseffektivitet är att all 

avgörande information har tagits med i beräkningen i det aktuella aktiepriset. Därför anser 

man att det inte går att förutsäga aktiepriset via grundläggande analys och diverse offentlig 

eller historisk information. Detta betyder att man i vissa avseenden inte har möjlighet att 

frambringa någon överavkastning genom prognoser eller vinstrekommendationer
6
  

Det finns även teorier som till viss del säger emot detta tankesätt. Dessa säger att 

prisförändringar påverkas av andra omständigheter än enbart ny information, samt att det 

finns en försening i aktiepriset och dess omställning. Enligt studier så har det visat sig att 

aktieprisets utveckling kan ha varit påverkade av vissa marknadspsykologiska faktorer som 

kan vara avgörande
7
 (Shleifer, 2000). 

 

En annan faktor som kan spela in är sättet man analyserar. Genom teknisk analys så har man 

begynnelsepunkten i historisk statistik medan fundamental analys prognostiserar med 

utgångspunkt i företagens framtida möjligheter och intjäningsförmåga.
8
 

Aktierekommendationer grundas antingen på en av dessa analyser eller så kan 

rekommendationer bestå utav en kombination av både teknisk och fundamental analys i vissa 

fall. Malkiel (1999) anser att investeraren inte får ut något av att använda teknisk analys. 

Dessutom anser han att värdet av vad den tekniska analysen kan tillföra är i betydande 

utsträckning lägre än vad kostnaden för att frambringa och ta del av sådan information är.
9
  

                                                 
5
 Balboa mfl. (2008) sid.405-406 

6
 Roberts,(2003) 

7
 Shleifer, (2000) 

8
 http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=6133 

9
 Malkiel (1999) 

http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=6133
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Enligt en annan undersökning som har genomförts så besitter en investerare i en kortsiktig 

aktiemarknad och en person som spelar spel avsevärda likheter, där slumpen har en väsentlig 

roll.
10

 Ju mer kunskap man har desto större fördel har man att hitta de vinnande aktierna. 

Detta är logisk, eftersom den som är mest insatt vinner mest vilket kan jämföras med när man 

satsar på någon spelmarknad.  

 

Vissa anser att kursrörelserna på aktiemarknaden är slumpartade och att de modeller samt 

verktyg som används för att analysera och förutspå marknadsrörelser är helt slumpmässiga. 

Denna teori baseras på att aktiemarknaden uppvisar en slumpartad utveckling (Random 

Walk). Detta betyder att avkastningen i genomsnitt inte kan bli högre än marknadens.
11

 En 

investerare kan däremot ha turen på sin sida vid flera tidpunkter, vilket kan leda till högre 

vinster.  

 

Då det finns en rad olika omständigheter som är omöjliga att förutsäga, kan man säga att 

slumpen har en avgörande roll. Samtidigt som en investerare tillämpar sig utav en modell och 

analyserar denna, har ett försprång gentemot andra på marknaden och det är här en 

aktierekommendation kommer in i bilden då investeraren följer rekommendationen. 

 

Under antagandet att marknaden är effektiv så borde det vara orimligt att nå överavkastning 

enbart genom att använda allmänt tillgänglig information och utan mer avancerade modeller. 

Många kan anse att det är rena slumpen att man hittar de attraktiva aktierna som ger högst 

avkastning. Andra säger att det är genom kunskapen om framtida utfall som analytikerna 

besitter och på så sätt kan ge bättre rekommendationer, vilket i sin tur leder till högre 

avkastning. Därför skulle det vara intressant att se om det verkligen är lönsamt att följa olika 

rekommendationerna.  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Salomonsson, D. & Tang, C-H. (2007) 
11

  Ross, S. A., s. 322   
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1.3 Problemformulering 

Intresset för aktier som sparform har varit stort de senaste 25-30 åren samt problemet med att 

investera i rätt aktier har säkerligen bekymrat de flesta aktiesparare någon gång. 

Det finns mycket information och rekommendationer som aktiespararen kan ta del av från 

affärstidningar och Internet. Uppsatsens intresse är med hänsyn till ovan introducerade 

problembakgrund att undersöka om man kan öka avkastning genom att följa olika köp- och 

säljrekommendationer från banker och affärstidningar. Studiens avsikt är att ta reda på om det 

verkligen lönar sig att följa olika rekommendationer. 

Därför blir uppsatsens frågeställning på följande viss: 

 

- Har aktierekommendationer något värde för privata investerare? 

- Är det möjligt att generera högre avkastning genom att följa dessa 

rekommendationer?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om publicerade aktierekommendationer i svensk 

affärspress har något värde för investerare.   

 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till svenska privata investerare. Jag har tänkt genomföra denna  

c-uppsats genom kvantitativ studie, med hjälp av bland annat rekommendationer från olika 

tidningar som Dagens Industri, Aktiespararna mm. Dessutom har jag tänkt använda aktier på 

OMXS30 för att lättare kunna jämföra och se om rekommenderade aktiers avkastning skiljer 

sig ifrån marknadens avkastning.  

 

De största och mest handlade aktier i Sverige är representerade i indexet OMXS30
12

. I indexet 

finns det totalt 30 aktier. Dessa aktier är särskilt uppmärksammade av finansanalytiker och 

media och gör dessa bolag intressanta för uppsatsen. Utifrån OMXS30 har fyra aktier valts ut 

för att mer specifikt jämföras med respektive rekommendation.  Dessa aktier är från 

AstraZeneca, Ericsson B, Hennes&Mauritz B och Swedbank A. Dessa fyra aktiers avkastning 

ska analyseras i denna uppsats.  

 

                                                 
12

  www.nasdaqomxnordic.com/ 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Jag väljer att begränsa studien tidsmässigt till ett år. Med hjälp av den kvantitativa metoden 

kan jag lättare generalisera, eftersom att mäta hela aktiemarknaden är en 

tidskrävande process.  

Köp och säljrekommendationer kommer att vara det enda som beaktas i denna studie, vilket 

betyder att neutrala rekommendationer utesluts. Courtage kommer dessutom att uteslutas. Ett 

courtage uppstår vid samtliga trasaktion gjord med en aktiedepå och courtagets värde varierar 

beroende på investeringens storlek samt aktiedepå. Skatt, utdelningar samt 

transaktionskostnader är några av de företeelserna som påverkar avkastningen men som har 

för övrigt valts att elimineras. Anledningen till detta är för att det ska bli lättare att jämföra 

mellan de olika aktierna.  

 

 

1.6 Disposition 

Genom insamling av data samlat från olika rekommendationers aktiekurser och uträckningar 

från dessa kommer studien att undersöka hur vinstgivande aktierekommendationer är som 

investeringsstrategi. Den teoretiska referensramen som behandlar relevant teori och tidigare 

forskning kommer vara utgångspunkten för denna undersökning och dessutom ligga till grund 

till det resultat som längre fram kommer att introduceras.  Från teoretiska antaganden kommer 

denna studie att testa olika hypoteser vilket kommer att leda till resultaten. Med andra ord kan 

man säga att resultatet är en deduktion från teori till empiri. Den metoden som den här 

undersökningen kommer att använda är deduktivt, eftersom som nämnt ovan så kommer 

teoretiska antaganden testa olika hypoteser vilket leder till resultaten. Med hjälp av empiriska 

undersökningar kommer de teoretiska antaganden att testas i sin tur.
13

 

 

Hypotesprövningar kommer som sagt att utföras i denna uppsats. Alla hypotesprövningar i 

denna studie ska testas så pass objektivt som det går. Anledningen till detta resonemang är för 

att resultatet av denna undersökning ska bli opartiskt och värderingsfritt. Detta sätt att 

resonera klargörs genom kunskapssynen positivismen, som just talar för dessa antaganden.14
  

 

                                                 
13

 Bryman & Bell s.23 
14

 Ibid s.26 
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1.7 Källkritik 

Avsikten med källkritik är att åstadkomma validitet, reliabilitet och relevans i det man 

undersöker
15

. All information som har använts i denna uppsats har granskats för att sedan 

elimineras om det inte har vart användbart. Källkritik kan därför ses som urvalsmetod
16

. För 

att gynna tendensfriheten har uppsatsen för övrigt inte förlitat sig på en källa för just detta 

syfte. Det är väldigt viktigt att man håller sig objektiv och kritisk till de data som behandlas.
17

  

Genom att använda sig utav flera källor som ställs mot varandra, kan man hålla ett kritiskt 

perspektiv till dem vilket bidrar till att de blir mer tendensfria och förstående.  Denna uppsats 

har haft som mål att använda sig utav tidigare undersökning som behandlat Sveriges 

aktiemarknad eller med länder som kan liknas med Sverige, vilket har gjort att källans 

ursprung har vart en övrig faktor som haft betydelse.  

 

Det är svårt att lyckas med detta helt, men för att en god undersökning skall kunna bli av är 

det viktigt att vidare ha en kritisk inställning till de tolkningar som genomförs.
18

  Med detta i 

tanken blir det lättare att ha en kritisk inställning till källorna som används.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Rutter & Phillips (2003) 
16

 Wiederheim-Paul och Eriksson (1991), Att utreda, forska och rapportera, s. 153 
17

 Ibid s. 153 
18

 Holme & Solvang (1991), Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 291 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel tas det upp relevanta teorier och begrepp som ligger till grund för studien. Detta 

avsnitt lyfter fram dessa samt tidigare forskning som har betydelse för den fortsatta analysen. 

Kapitlet börjar med att beskriva den effektiva marknadshypotesen och för att ytterligare 

kunna belysa investerares beteende kommer forskningsområdet ”Behavioural finance” att tas 

upp i uppsatsen. 

 

 

 

2.1 Val av teorier        

Uppsatsen söker svar i tidigare forskning inom området samt i teorier som behandlat den 

effektiva marknadshypotesen och ”behavioural finance” för att förklara betydelsen av köp- 

och säljrekommendationer för aktiers kursförändringar. Ändamålet är att finna förklaringar 

och svar i mer utvecklade teoretiska avgreningar. Genom anpassbara tolkningar kommer den 

teoretiska förståelsen att fördjupas i denna studie. Forskare som bland annat Sanford (1982), 

Thaler och Barberis (2003), Stiglitz mfl(1982) har haft inflytanden inom den teoretiska delen i 

denna uppsats. Econlit och EBSCO Business Source Premier har varit de databaserna som 

använts för insamling av teorierna.  

Dessa källor har valts utifrån kraven att de är akademiska artiklar. Studien har dessutom 

använt sig utav betydande författningar utöver detta. Dessa är bland annat Bryman och Bell, 

Företags ekonomiska Forskningsmetoder(2005) och Bodie Zvi mfl; Investments(2008) 

 

 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 

1970 skapade Eugene F. Fama begreppet effektiva marknadshypotesen i sin artikel, ”Efficient 

Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”. Den så kallade effektiva 

marknadshypotesen (EMH) är en teori som menar att all avgörande information har tagits 

med i beräkningen i det aktuella aktiepriset.  Denna hypotes tar upp hur en akties 

kursutveckling påverkas av ny information samt hur denna information behandlas. Denna 

teori är en grundpunkt inom finansiering och har en viktig roll i forskningen om s.k. 

anomalier. 
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Om all tillgänglig information avspeglar aktieprisena så bedöms det som en effektiv marknad. 

Beräkningar på aktiekursens utveckling, finansiella data samt förutspådda vinstförutsägelser 

är exempel på relevant information. Flera tusen placerare använder dagligen den tillgängliga 

informationen som har analyserats. Detta betyder i sin tur att varje upplysning påverkar 

värderingen och i och med det också aktiekursen. 
19

 

 

I enlighet med denna hypotes så är en effektiv aktiemarknad då varje bolags aktiekurs tar 

hänsyn till den information som finns på rätt sätt. Följaktligen är aktiekursen ett resultat av 

den lättillgängliga informationen som finns. Detta innebär att en investerare inte är i behov av 

att göra en egen värdering likaså analys då det redan finns all information som man behöver. 

Detta tankesätt hade Hansson (2001) som på samma sätt menade att det inte fanns någon 

innebörd i det.
20

  

 

I viss omfattning skulle man kunna sammanfatta EMH på så sätt att enda sättet att nå högsta 

avkastningen på marknaden är i såna fall om man känner till nått som ingen annan gör
21

, dvs. 

om man har exempelvis insiderinformation. Men även då kan det vara svårt. Dessutom 

karakteriseras hypotesen av att aktiekursen inte kan påverkas av enskild aktör. Beroende på 

informationens tillgänglighet kan man dela upp marknadens effektivitet i tre olika kategorier 

vilket ska tas upp lite senare under denna rubrik.
22

 

 

Enligt hypotesen om den effektiva marknaden är marknaden ineffektiv då aktieprisernas 

utveckling är troliga att prognostiseras. 
23

Genom att ha information som andra inte har leder 

detta till att det blir möjligt för investerarna att förutspå marknaden och på så sätt få en högre 

avkastning. Detta betyder att placerarna inte handlar på lika villkor, då ett av kriterierna för att 

det ska vara effektiv marknad enligt Fama är just att all information ska tolkas på samma sätt 

av alla
24

. Placerarna kan utnyttja att de har informationsövertaget till sin förmån. Detta är så 

eftersom man då har tagit en bättre position vilket är ett exempel på att 

informationsasymmetri existerar.
25

  

                                                 
19

 http://www.investorhome.com/emh.htm 
20

 Hansson (2001) 
21

 Rutter & Phillips (2003) 
22

 Ross 2000, s. 342 
23

 Bodie mfl (2008) s. 358 
24

 Fama, E. F., s. 383 
25

 Stiglitz (2000) 
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Fama utvecklade teorin vidare och uppgav att det kan finnas tre olika kategorier av 

marknadens effektivitet beroende på graden av effektiviteten samt i vilken utsträckning som 

den nya informationen lämpar sig efter marknadsvärdet. Dessa tre former är: svag, semi-stark 

och stark form (Fama, 1969). Den svaga formen påstår att alla historiska priserna beaktas i 

nuvarande aktiekurs, vilket gör att teknisk analys inte skapar någon överavkastning och på så 

sätt inte är till någon nytta.  Den semi-starka effektivitet menar att all offentlig information är 

prissatt vilket ger upphov till att fundamental analys inte kan generera överavkastning.
26

 

Denna information kräver mer förståelse och kännedom om företagets bransch och 

verksamhet.
27

 Den starka formen omfattar all slags information som är relevant, även 

information som är konfidentiell. Denna form utgår från att insiderhandel är den enda 

tänkbara intäktskälla och ses därför som extrem och dessutom förbjuden då man har 

information som än inte offentliggjorts.28
 

 

Det finns både fakta som styrker att aktiemarknaden är semi-stark och att det inte är det. 

Nobelpristagaren Daniel Kahneman talar starkt för en effektiv marknad och för teorin att 

ingen kan slå marknaden
29

.  Men sen finns det exempelvis personer som Peter Lynch, fd 

fondförvaltare på Fidelity Investments som lyckats skapa en abnorm överavkastning under 13 

års tid.  

 

Diskussionen kring effektiva marknader har lett till att hundratals och tusentals empiriska 

studier försökt bedöma om specifika marknader i själva verket är "effektiv" och i så fall i 

vilken utsträckning. Tidigare tester på EMH är inriktad på teknisk analys och dess 

karaktieristiska vars existens verkar mest ifrågasatt av EMH. I själva verket har de flesta 

studierna av tekniska teorier visat sig att denna typ av strategier vara helt värdelösa för att 

förutsäga aktiepriset. Forskarna har också upptäckt flera andra anomalier på aktiemarknaden 

som tycks motsäga EMH.  

 

Sökandet efter anomalier är i själva verket sökandet efter system eller mönster som kan 

användas för att överträffa passiv eller köpa-och-håll strategier. Faktumet är att många 

                                                 
26

 http://www.investorhome.com/emh.htm 
27

 Bodie mfl (2008) sid. 361 
28

 Ibid 
29

 Kahneman, (2002) 
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anomalier som har dokumenterats via utfallstest har därefter försvunnit eller visat sig vara 

omöjligt att utnyttja på grund av transaktionskostnaderna.
30

  

 

Grossman och Stiglitz menar att det mellan olika marknader så skiljer sig nivån av 

effektivitet. Det kan därför anses att de aktier som inte lika mycket blir uppmärksammade av 

analytiker, kan av den orsaken tyckas bli mindre effektivt prissatta.31  

Däremot finns det tvetydigheter med EMH. Olika aktörer på marknaden såsom investerare 

och analytiker lägger ner tid och kapital på att sammanställa och utvärdera information om 

aktiemarknaden. Det kan således betyda att de ser drivkraften av arbetsbördan och av att de 

har chansen av att känna till någonting som andra kan ha förbisett.  

 

Inför sammandraget som säger att analytiker inte kan ge ett mervärde, hävdar många aktiva 

förvaltare att marknaderna inte är särskilt effektiva (i annat fall kan deras arbeten ses som 

inget annat än spekulationer). På samma sätt anses investerarnas medier allmänt vara 

ambivalent mot EMH eftersom de tjänar pengar på att tillhandahålla information till 

investerare som tror att informationen har ett värde (utöver den tidpunkt då den först blir 

offentlig). Om informationen snabbt återspeglas i priserna, finns det ingen anledning för 

investerare att söka eller köpa information om värdepapper och marknader.
32

  

 

Genom att hela tiden ligga före analytiker genom att förutspå dess prognoser och ha tillgång 

till unik information som än inte har offentliggjorts menar Kenneth Fisher, som är 

förespråkare av EMH, är nyckeln för att vara en lönsam investerare.33
 Sedan så finns de som 

anser att en effektiv marknad inte existerar, som bland annat Sanford, som anser att man kan 

göra en uppdelning av investerare i två grupper. Om det skulle råda effektiv marknad skulle 

det innebära att det inte finns chanser till arbitragevinster, vilket skulle leda till att investerare 

som lagt ned tid och pengar för att finna dessa inte skulle existera.
34

 

 

De två grupperna av investerare är enligt Stanford, de som har mer kunskap det vill säga de 

som är informerade och de som inte är det.  De som använder sig utav kostnadsfritt offentlig 

                                                 
30

 http://www.investorhome.com/emh.htm 
31

 Bodie mfl (2008) sid.360 
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information klassas som icke informerade medan de som betalar för information är de 

informerade investerarna.
35

 Genom att utnyttja den informationen som dessa investerare har 

till skillnad från de icke informerade, kan de lyckas få bättre avkastning genom att inta en 

bättre position än de andra som nämnts tidigare under denna rubrik.  

 

Den informerade investeraren kommer att sluta spendera för sin information då priserna 

avspeglar all befintlig information av den orsaken av att de både investerarna kommer då att 

kunna leverera lika bra, fast skillnaden blir då att de informerade investerarna förlorar pengar.  

 

Enligt Stanford så är det inte marknadsjämvikt då ingen tillgänglig information antas existera 

därför att priset då tas för givet av investerare. Men med hjälp av den information som 

investerare kan söka sig till ser denne möjligheter till arbitrage som kan leda till en ökning av 

avkastning då man får ett övertag.36 

 

Även om det finns en hel del empiriska studier som gjorts på detta område, några vars nämnt 

tidigare under rubriken bakgrund, finns det också andra faktorer som påverkar en persons tro 

på aktierekommendationer. En persons tendens att hålla sig till en viss tro på grund av 

gammal vana kan också klargöra varför fundamental analys är övervärderad på marknaden. 

Denna vana eller tumregel kallas heuristik och är en intressant del av området ”behavioral 

finance”. 

 

 

2.3 Behavioral finance  

I dagens aktiemarknad råder det en hel del prisvariationer som inte kan förklaras med 

fundamentala faktorer. Dessa variationer beskrivs ofta som en produkt av mänsklig psykologi. 

Detta beteende kan förklaras av ”behavioral finance” teorin som är det område som handlar 

om psykologisk inflytande på beteendet hos finansiella aktörer37
  

 

Behavioral finance teorin (BF) anser att investerare för det mesta agerar irrationellt vilket 

påverkar aktiepriserna och skiljer sig därför från sitt fundamentala värde. Medan anhängare av 

de traditionella finansiella teorierna, såsom EMH, antar att investerarna handlar rationellt och 

                                                 
35

 Ibid s.404 
36

 Ibid 
37

 Shefrin, (2000) 
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på så sätt är priset det rätta eftersom priserna på aktiemarknaden är fundamentala. Flera 

studier har gjorts inom området BF, och dessa menar att man under vissa tillfällen borde 

använda sig utav värderingsmodeller där man antar att investerare inte är helt rationella. Då en 

investerare kan uppfatta ny information på ett felaktigt sätt så kan det med den anledningen i 

sin tur bidra till missledande aktiepriser.
38

  

För att aktien ska kunna åter hamna i sitt fundamentala värde, menar de som är för EMH, att 

investerare som handlar rationellt anpassar sig och agerar snabbt. De rationella investerare 

kommer alltså att uppfatta denna felprissättning som en arbitragemöjlighet.
39

  

 

Enligt BF finns det två betydelsefulla känslor som styr de flesta av psykologin på 

aktiemarknaden, vilket är hopp och fruktan40
.  Denna del av BF tar upp hur investerare skapar 

sina förväntningar och tro om aktiemarknaden genom psykologi 
41

 Psykologi påverkar alla 

utövarnas investeringsbeslut på aktiemarknaden. Det är inte bara privata investerare som 

påverkas men även portföljförvaltare, finansanalytiker, finansiella planerare, rådgivare, 

näringsidkare och företagsledare m.fl. De har alla samma psykologiska egenskaper.
42

  

 

Finansiella utövare som förlitar sig på tumregler gör enligt BF fel. Utövarna använder sig utav 

dessa tumregler för att behandla information och detta kallas inom BF för heuristik. Ett 

exempel på heuristiska beteende kan exempelvis vara att man följer en aktierekommendation 

en gång och genererar därefter överavkastning. Nästa gång så grundar man därför sina 

framtida investeringsbeslut på aktierekommendationer som tidigare. Detta statiska beteende 

tyder på att investeraren gör fel, eftersom generaliseringar som tumregler ofta är bristfällig
43

.  

Denna statiska heuristik kan troligen förklara varför investerare väljer att lita på 

aktierekommendationer och analysrapporter även om studier visar att man inte borde göra det. 

Människor är också i allmänhet optimistiska när det gäller ens egen prestation. Det har visat 

sig att när människor uppmanas att uppskatta deras relativa resultat, svarar mer än 50 procent 

att de tror att de presterar bättre än genomsnittet. Inom BF kallas detta fenomen för self-

service bias44
. Det finns flera viktiga faktorer som man bör ha i beaktning då man ska tyda hur 

                                                 
38
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39
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43
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aktiepriser och investeringsstrategier påverkas av investerares preferenser. Dessa är bland 

annat att investerare är optimistiska och önsketänkande, har hög tillförlitlighet till sina 

bedömningar men är dessutom konservativa.45  

 

Kombinationen av hopp/rädsla och statisk heuristik kan förklara varför 

aktierekommendationer har en inverkan på den finansiella marknaden, men effekten som 

skapas är inget annat än en ren reaktion på själva rekommendationen som skapar en egen 

profetia. Analysrapporterna påverkar investerarnas förväntningar och därför är marknadens 

aktörer påverkade av rapporter från analytiker och grundar sina förväntningar på dessa. En 

teori inom ”behavioral finance” som beskriver detta fenomen kallas anchoring46 

 

Begränsat arbitrage och psykologi är två huvudmoment som Nicholas Barberis och Richard 

Thaler anser att BF består utav. Dessutom menar de att en ”riskfri” avkastning inte är samma 

sak som att aktien avviker från sitt fundamentala värde. Eftersom investerare köper de aktier 

som verkar mest lovande och attraktiva, innebär detta att den aktie som skiljer sig från sitt 

fundamentala värde inte behöver vara en attraktiv investering.
47

 Barberis och Thaler anser att 

de felprissatta aktierna kommer att fortsätta vara fel till en följd av att de strategier som finns 

för att korrigera aktiepriserna kommer att vara både kostsamma och riskfyllda.48
    

 

Fundamentala risker är exempel på de risker och utgifter som innebär att även om aktien tycks 

vara fel värderad till ett alltför lågt värde kan det komma ytterligare negativ information som 

påverkar kursen nedåt. Andra kostnader som kan göra det mindre attraktivt att investera i 

aktier är kostnader som köp-/säljspread och courtage. Men även blankning betraktas som en 

utgift av den orsaken att det ofta är en del i arbitragehandel.
49

  

 

Vad Barberis och Thaler menar med begränsat arbitrage är att det på grund av kostnaderna 

inte blir lika attraktivt att hålla en kort position(blankning) som alternativ för en lång
50

.  En fel 
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värdering skulle inte existera under längre perioder om det vore obegränsat arbitrage, utan det 

skulle omedelbar försvinna.51  

 

De rationella investerarna är oftast de professionella portföljförvaltarna och anses vara de som 

försöker finna arbitragemöjligheter.
52

  För att hitta arbitragemöjligheter investerar 

professionella portföljförvaltare kapital som bland annat kommer från banker och 

privatpersoner med medelmåttig kunskap om olika marknader.53
 

 

 

2.4 Passiv investeringsstrategi 

Diskussionen om den effektiva marknaden spelar en viktig roll i beslutsprocessen mellan 

aktiva och passiva investerare. Om marknaden är effektiv, vore den seriösa frågan för 

professionella investerare vara vilken roll de kan spela och vad de kan kompenseras för.  

 

Som investerare kan man välja att vara aktiv eller passiv på marknaden. Många småsparare 

och investerare som inte är så insatta om marknaden väljer att ha en passiv strategi. 

Investerare som är mer insatta kan istället genom att köpa och sälja aktierna då de tror att på 

grund av olika faktorer att aktierna är över- eller undervärderade, välja att vara aktiv på 

marknaden. Då en investerare varken köper eller säljer, det vill säga behåller aktien en längre 

tid, är ett exempel på en passiv strategi.  Strategi är även kallad buy & hold strategi. 
54

 

 

Burton som talar för att effektiva marknader finns, anser att en passiv sparstrategi är förnuftig 

eftersom priset på aktien, utan fördröjning, justeras vid ny information. Burton anser 

dessutom att inga arbitragemöjligheter existerar eftersom marknaderna är effektiva och på så 

sätt är den mest gynnsamma strategin att vara passiv.
55

 Enligt Burton är den bästa strategin en 

passiv strategi trots att det kan råda ineffektiva marknader. Han jämförde i sin studie 

aktiefonder som handlar efter en aktiv strategi med passiva fonder eller indexfonder. Han 

upptäckte att indexfonderna oftast gav bättre vinst än de aktiva.56  
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Administrativa kostnader och courtage är några exempel på merkostnader som en aktiv 

strategi medför och då man räknar bort dessa menar Burton att de med aktiv strategi får en 

avkastning under genomsnittet tio procent. Burton räknade att för en aktiv strategi så är 

genomsnittskostnaden 1,2 procentenheter.57  

 

Enligt EMH så avspeglas aktiepriserna av all tillgänglig information som finns och dessutom 

antas det att de båda investeringsstrategierna alstrar lika avkastning. Detta betyder att ingen 

strategi till en given risk skapar högre avkastning. 
58

 Av den orsaken är det svårt för de 

passiva investerarna som följer ett index att få en lägre avkastning än aktiv investerare.
59

 

 

Många av förespråkare av effektiva marknader antar att aktiepriserna påverkas av att ny 

information kommit ut och på så sätt betyder det att denna påverkan är kortlivat. Därför 

fokuserar många av de studier om effektiva marknader på datumet då ny information 

offentliggjorts, perioden, de närmsta dagarna. Däremot anser motståndare till denna teori att 

priserna på aktier justerar sig långsamt till ny information. Av den orsaken krävs det 

iakttagelser under en längre tidshorisont för att beräkna marknadens ineffektivitet. 60 

 

 

 

2.5 Tidigare studier 

Flera undersökningar har gjorts genom tiderna om aktierekommendationer har nått värde och 

om det går att förutspå framtida kursförändringar.  ”Can stockmarket forecasters forecast?” är 

en berömd artikel som blev publicerad 1933 av Alfred Cowels som just handlar om 

aktierekommendationer. Han var en av de första att kritisera och tvivla på rekommendationer. 

Han kom fram till att i det flesta fall så är analytikernas referenser inte så pass resultatrika då 

de inte lyckades generera bättre avkastning än index. De gav istället i de flesta fall sämre 

avkastning än genomsnittsaktien.
61

  

 

Sedan Alfred Cowles artikel har åtskilliga studier gjorts på ämnet aktierekommendationer och 

dess förmåga att ana kommande kursförändringar. 77 år senare återstår frågan: Har 

aktierekommendationer något värde? En studie av Womack visade däremot ett motsatt 
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resultat, dvs. starka signaler på ett samband mellan aktiekurser och rekommendationer. 

Womack upptäckte dessutom att nya köprekommendationer var mindre förutsägbara än nya 

säljrekommendationer med anledningen av risker och kostnader för den som rekommenderar. 

Han ansåg att kurserna påverkas såväl långsiktigt som kortsiktigt av en rekommendation.
62

 

 

Investerares beslut och rekommendationer har ett starkt samband vilket har visat sig i tidigare 

forskning.
63

  I en svensk studie, som inriktar sig på svenska tidningars aktietips, har man 

kommit fram till att rekommendationerna i Sverige har ökat men att det däremot inte alltid 

lönar sig att följa aktietips från de olika medierna. Som alternativ visade det sig vara bättre att 

investera i andra aktier med likartat risk.64 
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3 Praktisk metod 

I detta kapitel redogörs det tillvägagångssätt som använts för att lyckas göra uppsatsen samt 

de datamaterial som samlats in för studien. Redovisning av de relevanta uträckningarna har 

även tagits med i detta avsnitt.  

 

 

 

3.1 Val av metod  

Denna uppsats kommer att använda sig utav deduktiva forskningsprocessen. Genom den 

kvantitativa metoden kan man uppfylla den deduktiva forskningsprocessen eftersom den utgör 

exempel på den enkla form av generalisering som den här studien kommer att anpassa. 

Teorier kommer att forma hypoteser, vilket är en del av den deduktiva forskningsprocessen, 

och genom datainsamling kommer detta i sin tur att prövas och såsom ett slut resulterar detta i 

en slutsats. Genom att använda metodens generaliseringsmöjligheter kan man undvika den 

tidskrävande process som det annars tar för att mäta hela aktiemarknaden.  

Denna uppsats är mer en förklarande undersökning med begynnelsepunkt i bland annat 

”behavioural finance” och den effektiva marknadshypotesen. 

 

3.2 Uppfylla syftet 

Som nämnt ovan, ska kvantitativ metod användas för att uppnå syftet med denna uppsats. Då 

uppsatsen bygger på siffror under en viss period, så är denna metod därför mest lämplig. Detta 

är för att studien är ute efter att ta reda på information som hur mycket samt hur många och 

inte efter kvalitativ data som exempelvis beteenden och känslor.  

 

För att kunna ha relevant data till denna uppsats, har en insamling av aktuella aktiekurser och 

aktierekommendationer under en ett års period genomförts. Syftet är att öka läsarnas 

förståelse och detta kommer att bli möjligt genom en ordentlig beskrivning för de moment 

som påverkar studien.  

 

Då uppsatsen har avgränsat sig endast till den svenska marknaden och dess investerare så har 

det därför vart lämpligt att använda sig utav svenska medier för att erhålla data. Dagens 
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industri, som finns både i tidningsform och webbsajt, är Sveriges största finanstidning och har 

därför valts som databas. 
65

.  

 

3.3 Urval av analytiker 

Urvalet av aktierekommendationer som har använts till denna studie valdes efter att aktierna 

var uttagna utifrån OMXS30. Rekommendationer från mindre erkända tidningar och 

analytiker samt mindre kända banker har tagits bort av den anledningen av antagandet att 

privata investerare förlitar sig mer på rekommendationer från välkända källor.  Samtliga 

”avvakta” rekommendationer har dessutom valts att elimineras just på grunda av att de inte 

påverkar utfallet. Endast köp respektive säljrekommendationer kommer att tas upp och 

analyseras i denna uppsats.  

 

Antalet aktierekommendationer som finns för den tidsperiod som denna uppsats har i syfte att 

undersöka består utav 115 stycken på Dagens Industris hemsida. När avvakta 

rekommendationer inte ingår, har det lett till att i uppsatsen ingår totalt 60 rekommendationer, 

varav 29 är köp och 26 säljrekommendationer för samtliga fyra aktierna. Totalt omfattar 

urvalet 29 analytiker. Tabellerna nedan sammanfattar samtliga aktierekommendationer samt 

analytiker som ingår i studien.  

 

 

Aktie Köp Sälj Avvakta Totalt antal rekommendationer 

AstraZeneca 8 3 17  

Ericsson B 8 10 15  

Hennes & Mauritz B 7 6 13  

Swedbank 6 7 15  

Total 29 26 60 115 

Tabell: Urval av aktierekommendationer 

 

 

 

 

                                                 
65
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1   Banc of America Securities   16 Morgan Stanley 

2   Bank of America Merrill Lynch  17 Natixis Securities 

3   Bernstein  18 Nomura Equity Research 

4   CA Cheuvreux  19 Nomura Securities 

5   Citigroup  20 Nordea Markets 

6   Cowen and Company  21 Oddo Securities 

7   Credit Suisse  22 S&P Equity Research 

8   Deutsche Bank  23 Sanford C. Bernstein 

9   Evli Bank  24 SEB Enskilda 

10 Handelsbanken Capital 

Markets  25 Swedbank Markets 

11 HSBC  26 Sydbank 

12 Jefferies & Company  27 UBS 

13 JP Morgan  28 WestLB 

14 Keefe, Bruyette & Woods  29 Öhman 

15 Kepler Equities    

Tabell: Urval av analytiker 

 

 

3.4 Tidsperiod 

Uppsatsen behandlar ett år av aktierekommendationer, (2009-04-30)-(2010-04-30), vilket är 

en lämplig period att undersöka med tanke på tiden som uppsatsen omfattar. Denna tidsperiod 

har valts därför att med ett för långt tidsintervall kan fler faktorer än ny information påverka 

aktiekursen
66.  Totalt tolv observationer skall göras för varje aktie samt rekommendation 

under denna period, det vill säga en gång per vecka från det att en rekommendation 

publicerats i 12 veckors tid.  

 

För att kunna täcka hela perioden, med tanke på datainsamlingen av aktiekurserna, har 

rekommendationer som kommit ut under perioden 2009-04-30 till och med 2010-01-39 endast 

använts. Detta är för att om sista rekommendationen som används skulle ha kommit ut 2010-

04-30, skulle det innebära att de aktiekurserna för tolv veckor framåt inte skulle kunna tas 

med då de inte finns än. Men observationer på tolv veckor har gjort att hela tidsperioden varit 

                                                 
66

 Kim, Lin & Slovin 1997 ss.507-524 
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på ett år trots att den sista rekommendationen som är med i denna undersökning kom ut mot 

slutet av januari år 2010.  

 

Här nedan uppvisas de historiska kurserna under den valda tidsperioden för samtliga 4 valda 

aktierna. Dessutom visas OMXS30s historiska kursutveckling under denna period. 

 

AstraZeneca 

 

Graf: Historiska kurser tidsperiod.  (2009-04-30)—(2010-04-30) 

 

 

Ericsson B 

 

Graf: Historiska kurser tidsperiod.  (2009-04-30)—(2010-04-30)
67
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Hennes & Mauritz B 

 

Graf: Historiska kurser tidsperiod.  (2009-04-30)—(2010-04-30) 

 

 

Swedbank A 

 

Graf: Historiska kurser tidsperiod.  (2009-04-30)—(2010-04-30)
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OMXS30 

 

Graf: Historiska kurser tidsperiod.  (2009-04-30)—(2010-04-30)
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3.5 Eventstudie 

För att undersöka sambandet mellan en ekonomisk händelse och avkastningen på en aktie kan 

en eventstudie användas. Eventstudie är till för att beräkna regelbundna händelsers effekt och 

denna metod används frekvent inom finansiella studier.
70

 . Genom att studera ett företags 

aktiekurs, kan en eventstudie göra det möjligt att mäta effekten av en rekommendation på dess 

marknadsvärde. Syftet kan kort sammanfattas med att eventperioden är till för att fånga upp 

alla effekter som kan uppstå på aktiekursen.  

 

Eventstudier genomförs genom följande steg
71

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomföra analys och slutsats utifrån 

resultatet 

Figur: Eventstudiens steg
72

 

 

 

 

3.6 Definition av händelse  

Det första steget för att mäta effekten av rekommendationerna är att definiera en 

händelseperiod. Publicering av köp- och säljrekommendationer är en händelse som kan 

                                                 
70

 Wells (2004), Journal of Insurance Regulations, s.61-70 
71

 Ibid  
72

 Dismorr, P., Ingvarson, D. & Hammarbäck P (2005) 

Definiera en händelseperiod samt bestämma 

den tidsperiod observationen ska ske 

Räkna ut förväntad - verklig- och 

avvikelseavkastning 

Definiera nollhypotesen, sammanställa 

slutresultaten och de statistiska testerna 



Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Finansiering | Vårterminen 2010 

 

Winta Debesai 

 

27 

påverka aktiekursen, och just denna händelse är ett event. 
73

Genom att göra observationer på 

kursutvecklingen efter det att en rekommendation kommit ut, kan man ta reda på om 

tillväxten på börsen som helhet skiljer sig ifrån utvecklingen på aktien. 
74

 Vanligtvis är 

händelseperioden inriktat på publiceringsdagen och benämns som dag 0 i eventperioden. 75 

 

3.7 Definition av eventfönster  

Det är viktigt att avgränsa händelsen som ämnar studien. Ett eventfönster som är ett annat ord 

för tidsperiod bör anges tydligt för undersökningen enligt MacKinlay.76   

Valet av tidsperioden, eller rättare sagt eventperioden, för denna uppsats är under tolv veckors 

tid, då en observation görs varje vecka under tre månaders tid. Valet av tolv veckor är för att 

det är en lämplig tid för en sådan studie samt att man får med rekommendationernas 

utveckling både kortsikt som långsikt. Risken att andra faktorer kan komma att ha betydelse 

för en aktiekurs ökar ju längre tidsintervallet är.
77

  

 

 

 

Figur: Eventfönster 

 

3.8 Justerade marknadsmodellen 

Det finns tre olika sätt för att räkna avvikelseavkastningen vid en eventstudie.
78

 Dessa är: 

- Genomsnittsjusterade marknadsmodellen 

- Marknadsmodellen 

- Justerade marknadsmodellen 

För det mesta så resulterar dessa modeller till liknande resultat och det har gjorts flera studier 

som kan styrka detta, bland annat utav MacKinlay
79

. 

                                                 
73

 Brännberg, P. & Ehnberg P (2005) 
74

 Womack (1996), s. 137-167 
75

 Chung, K S., Siu, J A., &  Weston, J. F (1998)  
76

 MacKinlay, C. (1997) 
77

 Kim, Lin & Slovin (1997) ss.507-524 
78

 Chung, K S., Siu, J A., &  Weston, J. F (1998) 
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I denna studie användes den förenklade versionen av marknadsmodellen vilket är den 

justerade marknadsmodellen. I denna modell estimeras alla alfa till noll och beta estimeras till 

ett. Den justerade marknadsmodellen kan användas då det är svårt att få tillgång till viss data. 

Den förväntade avkastningen ska motsvara marknadens avkastning vilket är en förutsättning 

för denna modell, då alfa estimeras till noll och beta till ett. OMXS30 används som 

jämförelseindex i denna uppsats. Avkastningen för en aktie jämförs med indexets 

avkastning.
80

 

 

Den beräknade avkastningen för en aktie under en dag i eventperioden är bara själva 

avkastningen på marknadsindexet för den specifika dagen. Detta är : 

 

Řit= Rmt 

 

Här nedan finns två formler som beskriver uträckningen av avkastningen för respektive aktie 

samt index. Siffrorna för de berörda dagarna har hämtats ifrån kurshistoriken från nasdaq.com 

hemsida.  

 

Rit=P1-P0 

       P0 

 

 

 

 

 

 

Rmt= Indext +1-Index t 

        Index t 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
79

 MacKinlay AC (1997) 
80

 Chung, K S., Siu, J A., &  Weston, J. F (1998) 

Rmt= Förväntade avkastningen för marknaden dagen t 

Index t = Index för dagen 

Indext + 1= Index nästkommande dag 

 

Rit= Avkastningen för aktien i dagen t 

P0= Priset på aktien i dagen t 

P1= Priset på aktien i nästkommande dag 
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3.9 Abnormal avkastning, AR 

Då den verkliga avkastningen samt marknadsavkastningen har beräknats är det dags att 

beräkna nästa steg, vilket är den abnormala avkastningen, AR. Man jämför då aktiens verkliga 

avkastning med den förväntade avkastningen. AR uträknas för varje aktie samt dag, i denna 

uppsats blir det för varje vecka, inom händelsefönstret.
81

  

Då den justerade marknadsmodellen används i denna studie, beräknas AR enligt denna 

formel:  

 

 

ARit =Rit – Rmt 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      __               

För att sedan få en genomsnittlig överavkastning, AR, ska man addera avvikelseavkastningen 

ovan för samtliga aktier för respektive vecka som finns i eventfönstret. Därefter ska detta 

divideras med antalet observationer.  

 

 

                                                                            __ 

AR = ΣARti+n /n 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81

 Adolfsson, O., Bränden, S., Hoffer, M. & Sandman K (2007) 

ARit = Aktiens överavkastning vid tidpunkten t 

Rit = Aktiens avkastning vid tidpunkten t  

Rm,t = Marknadsavkastningen vid tidpunkten t  

 

 

__ 

AR = Genomsnittliga abnormala avkastningen 

ΣARti+n = Summan av samtliga abnormala avkastningen för aktien   

n= Antalet observationer 
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3.10 Kumulerad överavkastning, CAR 

Den kumulativa överavkastningen (CAR) beräknas på så sätt att överavkastningen, AR, 

ackumuleras över eventperioden  och därmed fås CAR.  Den kumulativa överavkastningen 

gör det möjligt att se hur mycket kursvärdena avviker gentemot det förväntade värdet samt att 

osäkerheten kring datumet för eventperioden kan minimeras.
82

  

 

CAR = ΣARt 

 

Beräkningar görs för samtliga aktier för respektive veckor under tidsperioden för eventet. 

CAR för dag 0 är summan av AR från dag 0. För vecka 1 blir CAR summan av dag 0 och 

vecka 1. På samma sätt fortsätter uträkningen av resterande CAR.  

 

 

3.11 Köp -och- säljrekommendationers utfall 

För att rekommendationen ska ha någon betydelse för investerarna, bör aktien som har 

investerats ha en tillväxt som överträffar index. En positiv överavkastning är det som 

efterstävas vid utvärdering av köprekommendation. Med andra ord så ska överavkastningen 

överstiga noll procent.  Däremot vill man vid en säljrekommendation ha den raka motsatsen, 

det vill säga en negativ överavkastning. Anledningen till detta är för att man vill kunna sälja 

aktierna. Om det skulle vara en rekommendation som säger att man ska sälja aktien, men 

sedan så visar det sig att indexen för aktien utvecklas bättre skulle det innebära att det skulle 

löna sig mer genom att behålla aktien och strunta i att följa rekommendationen.  

 

Genom att se vad som händer med aktiepriset dagarna samt veckor efter att en 

aktierekommendation har publicerats kan man på det visset undersöka rekommendationernas 

påverkan av aktiekurser. Aktiekurserna bör sannolikt stiga respektive sjunka efter ett 

köp/säljrekommendation om det nu går att generera en högre avkastning genom att följa 

dessa.  

 

Uppsatsen ska granska dagen då rekommendationen utgavs med 12 veckor framåt och en 

jämföring av detta ska sedan göras för samtliga aktier och aktierekommendationer. 

                                                 
82
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Anledningen till valet är för att kunna se den effekt rekommendationen har efter 3 månaders 

tid.  Då det är mer intresseväckande att ta reda på hur stor avkastning som kan fås efter ett 

antal veckor då en rekommendation publicerats, är det viktigt att jämföra det med kursen då 

rekommendationen publicerades. 

 

3.12 Kritik 

Analytikerna kommer inte att väljas enskilt. Aktierekommendationerna kommer att väljas från 

en allmän databas, det vill säga Dagens Industri, så analytikernas förmåga individuellt 

kommer inte att beräknas i denna studie. Antagandet för denna uppsats är att investerarna 

väljer för det mesta att följa en rekommendation utan att veta vem analytikern är, och med det 

sagt är det därför inte intressant för denna studie att ta reda på analytikernas individuella 

prestationer.  
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4 Statistisk metod 

 

 

4.1 Teststatistiska 

För att se hur kursdrivande de olika rekommendationerna är, har one-sample t-test använts i 

denna uppsats. Detta innebär att man kan testa hypoteserna. För att beräkna om medeltalet för 

en grupp skiljer sig signifikant kan man använda sig utav denna test. Genom ett tal skilt från 0 

uppvisar det om den genomsnittliga avkastningen är signifikant.
83

 

 

        __ 

 t =  AR – 0    

     S(AR)/√n 

__ 

AR = Medelvärde för AR 

S = Standardavvikelse för AR 

n = Antal veckor 

 

 

4.2 Signifikans  

Nollhypotesen kommer att med 95 procent säkerhet säkerställas om dem antingen beviljas 

eller förkastas beroende på testets utfall. Det är antingen H0 eller H1 som förkastas i en 

statistisk hypotesprövning. Signifikansnivån 0,05 har valts av den orsaken av att det är bra att 

välja en lämplig nivå för testet, där 0,05 är en vanlig nivå som används i andra liknade studier. 

Vid en hypotesprövning påträffas det allmänt två möjliga fel. Den ena sortens fel är att man 

ska förkasta en sann H0 medan den andra är att en falsk H0 ska accepteras. Genom en rimlig 

signifikansnivå kan hantering av ovannämnda fel utföras. Sannolikheten av att göra ett visst 

fel då H0 är sann, uppvisas av signifikansnivån 
84

.  
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Risken att en sann nollhypotes ska förkastas minskar desto starkare signifikansen är. T-värdet 

ska hamna utanför den kritiska gränsen om man ska förkasta nollhypotesen. Nollhypotesen 

accepteras däremot om t-värdet ligger inom den kritiska gränsen enligt t-fördelningen.  

 

4.3 Hypotesformulering   

 

H0 X=0 Det finns inte något samband med att generera högre avkastning genom att följa 

aktierekommendationer  

 

HA X≠0 Det finns ett samband med att generera högre avkastning genom att följa 

aktierekommendationer  

 

Dessa hypoteser formulerades utefter uppsatsens problemformulering som löd på detta sätt:  

 

-  Har aktierekommendationer något värde för privata investerare? 

- Är det möjligt att generera högre avkastning genom att följa dessa 

rekommendationer? 

 

 

Genom att ta reda på om det är möjligt att generera högre avkastning genom att följa 

aktierekommendationer, kan denna uppsats dessutom besvara studiens andra 

problemformulering, det vill säga om aktierekommendationer har något värde för privata 

investerare.  

 

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som bör tas upp i en studie som denna, just för att 

uppsatsen ska vara pålitligt, relevant och konsekvent
85

. Den data som har samlas in har 

granskats kritiskt och flera källor har använts för att trovärdigheten för denna uppsats ska 

höjas.  Det som menas med reliabilitet är mätinstrumentet som avser att ge korrekta och 
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tillförlitliga data på det som bedöms. Mätinstrument som avser att se dess förmåga att mäta 

det som ska bedömas är vad som menas med validitet.
86

  

Man måste hela tiden fråga sig själv då man skriver en uppsats, om de data som man samlar in 

är förstahands eller andrahandsinformation.  

 

Uppsatsens och resultatets validitet kan förstärkas genom att man tar hänsyn till bland annat 

tidsperioden på undersökningens urval. Då kursförändringen undersöks och mäts under ett års 

tid i den här uppsatsen kan man anspråkslöst ta för givet att rekommendationerna samt 

kursernas värde som hittas på Internet är valid data. Det är därför viktigt att vara kritiskt. 

Hypotestesten kan dessutom påverkas av tidsperioden och det är därför viktigt att dessutom ta 

hänsyn till vad som är bäst för denna studie så att resultatet inte påverkas. 

 

Historiska kursdata har hämtats ifrån nasdaqomxnordic.com av den anledningen att de ger ut 

data som har hög tillförlitlighet.  Dessa data har även kontrollerats och jämförts med andra 

välkända ekonomiska hemsidor.  

 

Noggranna kontroller har gjorts av de olika aktiekurserna som hör till respektive 

aktierekommendation. För att sedan försäkra om att all uträckning stämmer har MS Excel 

använts för att riskerna för fel ska bli så liten som möjligt som därefter granskades manuellt 

för att återigen vara försäkrad om att siffrorna stämmer.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs resultaten av de undersökningar som har utförförts och därefter 

analyserats. Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare studier samt teorier.  

 

 

5.1 Resultat av eventstudien 

För att kunna besvara uppsatsens frågesällning samt vidare kunna analysera studiens syfte 

huruvida aktierekommendationer publicerade i en svensk finanstidning ger någon värdefull 

information för investerare, har en hypotesprövning gjorts för att testa om resultaten är 

statistiskt säkerställda. För att testa om hypotesens värde skiljer sig signifikant har one sample 

t-test använts i denna uppsats. Denna test ger oss möjligheten att testa medelvärdet för 

undersökningen, som i denna uppsats är ĀṜ. Därmed kan man se hur kursdrivande de olika 

rekommendationerna är. Till följd av den valda signifikansnivån på 5 % kan nollhypotesen 

antingen förkastas eller accepteras.  

 

H0: ĀṜ= 0          värdet skall vara lika med noll 

H0: ĀṜ> 0          värdet skall vara signifikant skilt från noll. 

 

I sammandrag, det man vill veta med de utförda t-testen är att se om skillnaden mellan 

medelvärden är signifikant eller om skillnaden kan bero på slumpen. 

 t-kvoten i tabellerna nedan står för t-värde och p-värde står för sannolikheten. Då p-värdet 

blir mindre kan man generellt säga att t-värde blir högre. 
87

 Om t-kvoten är mindre än det 

kritiska punkten så ska man inte förkasta nollhypotesen på 5% signifikansnivå . Men däremot 

så ska nollhypotesen förkastas om det kritiska värdet understiger t-kvoten. Detta är enligt den 

klassiska hypotesprövningen. En klassisk hypotesprövning är då man fastställer 

signifikansnivån på förhand för att kunna därefter genomföra ett t-test genom att dessutom 

fastställa ett förkastningsområde. Enlig p-värdesmetoden så förkastas H0 om (p-värdet<0,05) 

dvs. p-värde är lägre än 0,05. 

 

 

 

                                                 
87
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5.2 Generar samtliga köp/säljrekommendationer högre avkastning  

Sammanfattning av one sample t-test för samtliga köp- respektive säljrekommendationer visas 

i tabellerna nedan. Syftet med denna t-test var att testa om köp- respektive 

säljrekommendationer påverkar aktiekursen, dvs. om de genererar högre avkastning, under 

tolv veckors tid. Eventperioden var under tolv veckor.  Data bygger på 29 

köprekommendationer samt 26 säljrekommendationer under perioden (2009-04-30) – (2010-

04-30). 

 

De första fem raderna beskriver de värden som har tagits med i denna test. Första raden av 

tabellen ger oss värdet på medelvärdet för samtliga rekommendationer. Den andra samt tredje 

raden säger oss vilken varians denna t test har samt hur många observationer som gjorts. 

Därefter beskrivs standardavvikelsen följt av antalet frihetsgrader. Testresultatet visas i den 

sjätte raden, där det står t-kvot dvs. t-värdet.  Raden under ger p-värdet. Därefter finns en kort 

sammanställning huruvida hypoteserna för respektive vecka ska förkastas eller ej.  

 

Tabell: Sammanfattning av t-test för samtliga köprekommendationer 

 

Tabellen ovan visar sammanfattning av one sample t-test för samtliga köprekommendationer 

under tolv veckors tid. Observation har gjorts en gång per vecka under tre månaders period 

för samtliga rekommendationer . Då det absoluta värdet av t-kvoten för samtliga veckor, 

förutom vecka 10, är mindre än det kritiska värdet eller eftersom p-värdet (sannolikheten att 

nollhypotesen är sann) för dessa veckor inte är mindre än 0,05, innebär det att nollhypotesen 

inte kan förkastas på 5 % signifikansnivå. Resultatet kan sammanfattas på så sätt att 
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köprekommendationer inte har någon inverkan om syftet är att generera högre avkastning. 

Med andra ord är resultat icke-signifikant elva veckor utav tolv.  

 

 

Tabell: Sammanfattning av t-test för samtliga säljrekommendationer 

 

Testet består utav samma observationer som ovanstående tabell, men här har 

säljrekommendationer undersökts. Då v.8 har ett p-värde som understiger signifikansnivån på 

0,05 samt att t-värdet för denna vecka är större än det kritiska värdet, så kan man se i tabellen 

ovan att i v.8 så genererar säljrekommendationer överavkastning. Man kan säga att 

säljrekommendationerna v.8 har effekt när det gäller att generera högre avkastning. Därmed 

kan H0 förkastas på 5 % signifikansnivå till förmån för mothypotesen. Däremot går det att 

fastställa utifrån resultatet ovan att nollhypotesen för de resterande elva veckorna inte 

förkastas av den anledningen att p-värdet är högre än 0,05, samt att t-kvoten är mindre än det 

kritiska värdet. 

 

5.3 Generar enskilda aktiers köp/säljrekommendationer högre avkastning  

Tabellerna nedan uppvisar en sammanfattning av one sample t-test för de enskilda aktiernas 

köp- respektive säljrekommendationer. Syftet med denna t-test är som nämnt tidigare att testa 

om köp- respektive säljrekommendationer påverkar aktiekursen, dvs. om de genererar högre 

avkastning, under tolv veckors tid för respektive aktie. Det som skiljer dessa t-test tabeller 

ifrån de tidigare är att dessa visar t-test för varje rekommendation samt aktie var för sig. 

Eventperioden var under tolv veckor.  Data bygger på totalt 29 köprekommendationer samt 26 

säljrekommendationer under perioden (2009-04-30) – (2010-04-30). Resultaten är baserade 
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på stängningskursen för respektive aktie samt rekommendation. Därtill utgicks 

stängningskursen från den aktuella dagen då rekommendationerna publicerades, veckan efter 

till och med tolv veckor efter publiceringsdagen. 

 

De första fem raderna beskriver de värden som har tagits med i denna test. Första raden av 

tabellen ger oss värdet på medelvärdet för samtliga rekommendationer. Den andra samt tredje 

raden säger oss vilken varians denna t test har samt hur många observationer som gjorts. 

Därefter beskrivs standardavvikelsen följt av antalet frihetsgrader. Testresultatet visas i den 

sjätte raden, där det står t-kvot dvs. t-värdet.  Raden under ger p-värdet. Därefter finns en kort 

sammanställning huruvida hypoteserna för respektive vecka ska förkastas eller ej.  

 

 

Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga köprekommendationer - AstraZeneca 

 

Tabellen ovan visar sammanfattning av one sample t-test för AstraZenecas samtliga 

köprekommendationer under tolv veckors tid. Observation har gjorts en gång per vecka under 

tre månaders period för respektive rekommendationer. Det kritiska värdet för samtliga 

rekommendationer, med undantag av Rek 3, är högre än t-värdet.  Rekommendation 3 

uppvisar dessutom ett p-värde som är mindre än 0,05. Detta resulterar i att nollhypotesen 

förkastas för just denna köprekommendation. För de resterande sju rekommendationerna 

innebär det att nollhypotesen inte kan förkastas på 5 % signifikansnivå.  
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Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga köprekommendationer – Ericsson B 

  

Då det absoluta värdet av t-kvoten för Ericssons samtliga köprekommendationer är mindre än 

det kritiska värdet och därtill även då p-värdet för dessa inte är mindre än 0,05, innebär det att 

nollhypotesen inte kan förkastas på 5 % signifikansnivå. Resultatet kan sammanfattas på så 

sätt att samtiga köprekommendationer inte har någon inverkan om syftet är att generera högre 

avkastning. Med andra ord är resultat icke-signifikant för alla representerade 

köprekommendationer. 

 

 

Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga köprekommendationer – Hennes & Mauritz B 

 

Precis som med t-testet ovan för Ericsson, så har Hennes & Mauritz samtliga 

köprekommendationer ett t-värde som är mindre än det kritiska värdet såväl som p-värde som 

överstiger 0,05.  Då (p>0,05) innebär det att man inte kan förkasta H0 på 5 % signifikansnivå. 
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Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga köprekommendationer – Swedbank A 

 

Här så ser man att medelvärdet för Rek 2 för Swedbanks köprekommendation skiljer sig från 

de resterande rekommendationerna. t-kvoten för samtliga rekommendationer är mindre än det 

kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas för respektive 

köprekommendation.  

 

 

Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga säljrekommendationer - AstraZeneca 

 

Denna tabell visar t-test för AstraZenecas samtliga säljrekommendationer. Antalet 

rekommendationer är betydligt färre än de representerade köprekommendationerna. Rek 1 har 

ett p-värde som understiger signifikansnivån på 0,05 samt att t-värdet för denna är större än 

det kritiska värdet. Därmed kan H0 förkastas på 5 % signifikansnivå till förmån för 

mothypotesen.  
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Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga säljrekommendationer – Ericsson B 

 

Denna tabell visar en sammanfattning utav resultat ifrån t-testet som gjorts för Ericssons 

samtliga säljrekommendationer. Till skillnad ifrån ovanstående tabell, ser man att antalet 

säljrekommendationer är i betydande utsträckning fler.  Utifrån resultatet ifrån t-testen ovan 

går det att fastställa att nollhypotesen för de samtliga tio säljrekommendationer inte förkastas 

av den anledningen att p-värdet är högre än 0,05, samt att t-kvoten är mindre än det kritiska 

värdet. 

 

 

 

 

Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga säljrekommendationer – Hennes & Mauritz B 

 

Då det absoluta värdet av t-kvoten för Hennes & Mauritz samtliga säljrekommendationer är 

mindre än det kritiska värdet och därtill även då p-värdet för dessa inte är mindre än 0,05 

(p>0,05), innebär det att nollhypotesen inte kan förkastas på 5 % signifikansnivå.  
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Tabell: Sammanfattning utav t-test för samtliga säljrekommendationer – Swedbank A 

 

Återigen visar denna tabell att nollhypotesen för Swedbanks samtliga rekommendationer inte 

kan förkastas. Resultatet är icke signifikant. Med det sagt, konstateras det att 

säljrekommendationer inte genererar högre avkastning om man följer de.  

 

 

5.4 Köp- respektive säljrekommendationernas effekt 

Grafen här nedan visar samtliga köprekommendationernas genomsnittliga abnormal return, 

ĀṜ, under den valda tidsperioden. Om det nu är så att köprekommendationer skulle kunna 

generera högre avkastning, dvs. att det finns ett signifikant samband, torde man se en positiv 

effekt på marknaden. Större delen av ĀṜ borde ligga på övre delen av grafen. Men här nedan 

indikerar grafen på att det inte finns något samband och att ha köprekommendationer som 

investeringsstrategi inte är lönsamt för just den här studien.  
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Graf: Abnormal return för samtliga köprekommendationer. 

 

En undersökning på säljrekommmendationer genomfördes med antagandet att det ska ha ett 

värde för investerarna. Nedanstående graf visar säljrekommendationernas genomsnittliga 

abnormal return, ĀṜ . Om det är så att säljrekommendationer genererar högre avkastning, så 

bör det ge en indikation på en negativ effekt på marknaden, där aktiepriserna ska falla efter att 

en säljrekommendation publicerats. Hypotestestet för samtliga säljrekommendationer visade 

på att nollhypotesen inte bör förkastas.  

 

Graf: Abnormal return för samtliga säljrekommendationer 
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5.5 Resultat 

Resultatet av hypotestesterna visar att köp- respektive säljrekommendationer för samtliga 

aktier inte har haft något värde för investerare då rekommendationerna inte har kunnat 

generera högre avkastning genom att man följt de. Därmed kan man säga att 

aktierekommendationer inte är statistisk signifikanta, då det inte finns någon signifikans för 

att överavkastningen är mindre än noll. I och med det går det inte att förkasta nollhypotesen 

för alla veckor observerade med undantag av v.8 för köprekommendationer samt v.10 för 

uppsatsen samtliga säljrekommendationer.  

 

Resultat av de enskilda köp- respektive säljrekommendationers t-test visade 

sammanfattningsvis på att det endast var två rekommendationer under denna period som har 

kunnat förkastas. Dessa rekommendationer är ifrån AstraZeneca, varav en är köp och den 

andra är en säljrekommendation.  

 

Utvecklingen för samtliga köprekommendationer har i genomsnitt vart sämre än utveckling 

för index om man jämför med säljrekommendationer för samtliga rekommendationer. Men att 

se att köprekommendationer genererar lägre avkastning än vad säljrekommendationer gör, är 

väldigt inressant med tanke på att investerare oftast köper för att de vill vinna på sina 

investeringar.  

 

Då dessa t-tester visade att det inte finns något signifikant samband att 

aktierekommendationer genererar högre avkastning, kan man ställa sig frågan om marknaden 

är effektiv eftersom det enligt EMH finns olika nivåer av effektivitet, vilket man bör ta 

hänsyn till.  

 

5.6 Analys 

De hypotestester som har gjorts i denna uppsats har haft som syfte att ta reda på om svenska 

privata investerare kan generera högre avkastning genom att följa köp- och 

säljrekommendationer. Om detta är möjligt för investerare, kan detta förklaras med att 

marknaden inte är effektiv och därav blir det lönsamt att ha en aktiv strategi.  

 

En viktig fråga för den effektiva marknads hypotes är om aktierekommendationer utövar 

inflytande på aktiekurserna. Denna fråga är just viktigt för den här studien med tanke på att 
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inget signifikant samband hittades på att aktierekommendationer, köp såväl som sälj, 

genererar avsevärd högre avkastning om man följer dessa. Med detta som grund skulle man 

kunna säga att aktiemarknaden är effektiv, då man inte kan förutspå aktieprisernas utveckling. 

  

Antagandet för denna uppsats är att rekommendationerna ska ha ett värde för investerarna, 

men enligt den effektiva marknaden så har marknaden redan inneslutit informationen 

effektivt. Detta innebär därmed att en aktiv strategi, då man följer rekommendationer anses 

vara olönsamt. 
88

 Däremot om rekommendationer ska ha betydelse för investerarna, krävs det 

att marknaden är ineffektiv och på så sett kan man generera högre avkastning.  Det som har 

beskrivits ovan är vad EMH menar med att aktiemarknaden kan anta olika grader av 

effektivitet. 
89

 

 

5.7 Slutdiskussion 

Varje investerare agerare olika på marknaden och att följa aktierekommendationer som 

investeringsstrategi, dvs. aktiv investerings strategi är tilltalande för vissa, medan andra 

föredrar en passiv investeringsstrategi.  Behaviour finance  (BF) som är det område som 

handlar om psykologisk inflytande på beteendet hos finansiella aktörer, är en teori som jag 

ansåg kan vara bra att ha med i denna uppsats. Denna teori tar upp den psykologiska delens 

inverkan på aktiekurserna, samt hjälper oss att förstå den mer.  

 

Begränsat arbitrage och psykologi är två huvudmoment som Nicholas Barberis och Richard 

Thaler anser att BF består utav. De anser att eftersom investerare köper de aktier som verkar 

mest lovande och attraktiva, innebär detta att den aktie som skiljer sig från sitt fundamentala 

värde inte behöver vara en attraktiv investering.
90

 Med anledning av psykologiska aspekter 

menar Barberis och Thaler att det inte finns några garantier om riskfri avkastning. Dessutom 

menar de att en ”riskfri” avkastning inte är samma sak som att aktien avviker från sitt 

fundamentala värde.
91

  

 

Kenneth Fisher, som är förespråkare av EMH, menar att genom att hela tiden ligga före 

analytiker genom att förutspå dess prognoser och ha tillgång till unik information som än inte 

                                                 
88

 Bodie mfl. (2008) s360 
89

 Ibid s.358 
90

 Thaler & Barberis (2003) s.1055-1056 
91

 Sturesson A , Björinge T (2009) 
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har offentliggjorts är nyckeln för att vara en lönsam investerare.
92

 Sedan har vi personer som 

Sanford som anser att en effektiv marknad inte existerar. Enligt Stanford så är det inte 

marknadsjämvikt då ingen tillgänglig information antas existera därför att priset då tas för 

givet av investerare. Investerarna skulle förmodligen aldrig köpa aktierekommendationer om 

det inte hade något värde för de, dvs. om de får bättre avkastning.  

 

Det är väldigt intressant att jämföra och se hur denna uppsats resultat skiljer sig ifrån tidigare 

forskning som gjorts inom detta område då denna uppsats resultat skall diskuteras.  Som jag 

tidigare nämnde i tidigare studier har flera undersökningar gjorts genom tiderna om 

aktierekommendationer har nått värde och om det går att förutspå framtida kursförändringar. 

Kent Womack kom fram till att det finns starka signaler på ett samband mellan aktiekurser 

och rekommendationer, vilket skiljer sig ifrån denna uppsats där det inte finns något samband.  

Dessutom upptäckte han att nya köprekommendationer var mindre förutsägbara än nya 

säljrekommendationer med anledningen av risker och kostnader för den som rekommenderar. 

Det är viktigt att ha i beaktning att courtage, skatt, utdelningar samt transaktionskostnader inte 

har räknats med i de beräkningar som gjorts i denna studie. Men det finns risk att 

överavkastningen avlägsnas ut av kostnaderna, och att det t o m ger en lägre avkastning.  

 

Womack ansåg för övrigt att kurserna påverkas såväl långsiktigt som kortsiktigt efter en 

rekommendation.
93

 Det man kan säga utifrån t-testerna för samtliga köp- respektive 

säljrekommendationer, är att aktiekurserna påverkades åtta veckor efter publicering av 

säljrekommendation samt tio veckor efter publicering utav köprekommendation.  

 

En annan studie som gjordes av Alfred Cowels visade däremot en motsats sida, dvs. han kom 

fram till att i det flesta fall så är analytikernas referenser inte så pass resultatrika då de inte 

lyckades generera bättre avkastning än index. De gav istället i de flesta fall sämre avkastning 

än genomsnittsaktien.
94

 Cowels studie har ett mer liknande resultat med denna uppsats, då det 

visat sig att aktierekommendationer inte lyckats generera högre avkastning och därav inte har 

något värde för investerarna. Därmed kan man säga att marknaden är effektiv och att 

möjligheten till arbitrage är väldigt små. Burton som talar för att effektiva marknader finns 
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 Rutter & Phillips (2003) 
93

 Womack (1996) s. 164 
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 Cowles (1933) s. 323-324 
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håller med om denna mening. Han anser dessutom att en passiv sparstrategi är förnuftig 

eftersom priset på aktien är utan fördröjning justerat vid ny information.
95

 Enligt Burton är 

den bästa strategin en passiv strategi trots att det kan råda ineffektiva marknader. Denna 

uppsats kom fram till samma resultat, dvs. att det råder en effektiv marknad, då 

aktierekommendationerna inte kan påverka aktiepriset och därmed är det inte lönsamt för 

investerare att följa rekommendationer.  

 

Sedan finns det studier som anser att aktiepriser anpassar sig långsamt till ny information, 

vilket är något Fama diskuterat och därmed finns ytterligare en infallsvinkel som bör 

beaktas.
96

  Med tanke på att denna uppsats har observerat utvecklingen av aktiekursen under 

tolv veckors tid, har marknadens ineffektivitet därför kunnats mäta med tanke på att det krävs 

en längre tidsperiod för observation.  Av den anledningen har denna uppsats utfall blivit 

annorlunda i jämförelse med de tidigare studierna eftersom de behandlat dagarna efter att en 

rekommendation utgetts.  

 

Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till storleken på Dagens Industri då man jämför tidigare 

studier med denna uppsats. Detta är för att de tidigare studierna har utgått ifrån 

rekommendationer som publicerats i större medier som Wall Street Journals, som når ut till 

fler människor i världen och till följd därav mer kapital som i sin tur leder till att fler köper 

aktier vilket bidrar till att aktiepriserna påverkas lättare.  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar samt en redogörelse av de viktigaste 

slutsatserna . 

 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida aktierekommendationer publicerade 

i en svensk finanstidning har någon effekt på aktiemarknaden och är av något värde för 

investerare.   Uppsatsens frågeställningar löd på följande vis: 

 

- Har aktierekommendationer något värde för privata investerare? 

- Är det möjligt att generera högre avkastning genom att följa dessa 

rekommendationer?  

 

Utifrån de resultat som presenterats av hypotestesterna i denna uppsats kan man konstatera att 

det inte råder något signifikant samband med att aktierekommendationer genererar högre 

avkastning. Sammanfattningsvis tyder denna studie på att marknaden är effektiv vilket 

innebär att arbitrage möjligheten är tämligen liten. Därmed kan marknaden anses vara en 

blandform utav den starka och den mellanstarka formen av marknadseffektivitet, av den 

orsaken att det finns en liten möjlighet till överavkastning. 

 

 Då marknaden anses vara effektiv i denna uppsats, kan man i och med det besvara uppsatsens 

andra frågeställning, som klart tyder på att aktierekommendationer inte har något värde för 

privata investerare, då det påtagligen inte är vinstgivande att följa dessa.  

Däremot, som jag tidigare nämnt, anses slumpen ha en betydande roll då vissa anser att 

kursrörelserna på aktiemarknaden är slumpartade och att de modeller samt verktyg som 

används för att analysera och förutspå marknadsrörelser är helt odugliga. Slutsatsen till detta 

kan vara att en investerare kan ha turen på sin sida vid flera tidpunkter, vilket kan leda till att 

de alstrar, som jag nämnt tidigare i denna uppsats, vinster på detta sätt istället.   

 

Andra aspekter som bör tas hänsyn till är att analytikernas individuella prestationer inte har 

behandlats i denna uppsats. Om så var fallet skulle det säkerligen ge ett annorlunda utfall, då 

vissa analytiker är bättre än andra när det gäller att hitta de vinnande aktierna och därmed ger 
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bättre rekommendationer som genererar högre avkastning i jämförelse med andra.  Därmed 

bör man vid skrivandet av slutsatsen ha det i tankarna. 

 

Andra faktorer som kan förklara varför inget samband hittades angående hur kursdrivande 

köp- och säljrekommendationer är, kan vara att aktierekommendationer inte når ut till de 

investerare som vid publiceringsdagen har kapital nog att investera i dessa aktier. I och med 

det kan utvecklingen av aktiekursen vid publicering av rekommendation komma att påverkas.  

Läsaren bör dessutom tänka på att denna studie utgår ifrån rekommendationer som är 

kostnadsfria, vilket kan innebära att rekommendationerna redan har exponerats för betalande 

investerare. Därmed kan aktiekursen komma att anpassas redan vid publiceringsdagen av 

rekommendationen.  

 

Sammanfattningsvis, då rekommendationerna som används i denna uppsats inte har uppvisat 

på en bättre utveckling än index, går det därmed att säga att det skulle ha lönat sig bättre för 

en investerare om denna valt att vara passiv och inte följa dessa rekommendationer.   

Antagandet för denna uppsats är att rekommendationerna ska ha ett värde för investerarna, 

men enligt den effektiva marknaden så har marknaden redan inneslutit informationen 

effektivt. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vid vidare forskning borde man ta reda på om publicering av en aktierekommendation har en 

inflytande roll på aktiepriset dagarna efter en publicering, till skillnad ifrån denna uppsats som 

endast undersökt aktieutvecklingen en vecka samt tolv veckor framåt. På det sättet kan man ta 

reda på om aktierekommendationer har en kursdrivande effekt. Vid effektiva marknader har 

all avgörande information tagits med i beräkningen i de aktuella aktiepriserna. Priset på 

aktierna skall av den orsaken inte ändras vid det tillfället en rekommendation publiceras.  

 

I denna studie så har fyra aktier i OMXS30 och dess aktierekommendationer både köp som 

sälj analyserats. För en vidare forskning skulle jag nog rekommendera en mer utförlig studie 

med samtliga aktier som finns i index OMXS30. Händelsefönstret bör vara några dagar innan 

rekommendationen publiceras samt några dagar framöver. Detta är för att se hur den 

procentuella förändringen ser ut under en kort period men även för att studien ska bli mer 

trovärdig och kunna jämföras bättre med de tidigare studierna.  
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8 Bilaga 

 

8.1 Avkastningen på aktien veckovis för samtliga aktier  

Tabellerna nedan visar avkastningen för respektive aktie. Då det är 4 aktier som har valts att 

observeras i denna uppsats, har det gjorts 8 tabeller nedan som visar uträckningen av 

avkastningen för vardera aktien. Köp- respektive säljrekommendationer har delats upp, vilket 

har lett till två tabeller av avkastning för varje aktie.  

 

8.2 Köprekommendationer 

AstraZeneca Köp 
           Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0123 0,0112 -0,0022 -0,0104 0,0319 0,0046 -0,0102 0,0103 -0,0037 -0,0022 -0,0009 -0,0031 

Rek 2 -0,0500 -0,0173 -0,0123 0,0112 -0,0022 -0,0104 0,0319 0,0046 -0,0102 0,0103 -0,0037 -0,0022 

Rek 3 -0,0447 -0,0547 -0,0123 -0,0209 -0,0134 0,0364 -0,0236 0,0102 0,0224 -0,0034 0,0037 -0,0019 

Rek 4 0,0099 -0,0027 -0,0125 0,0456 0,0399 -0,0447 -0,0547 -0,0123 -0,0209 -0,0134 0,0364 -0,0236 

Rek 5 -0,0015 -0,0165 -0,0046 0,0229 -0,0239 -0,0230 -0,0141 -0,0016 -0,0048 -0,0096 0,0355 -0,0315 

Rek 6 0,0309 -0,0100 -0,0144 -0,0015 0,0381 -0,0254 -0,0304 -0,0015 -0,0165 -0,0046 0,0229 -0,0239 

Rek 7 0,0452 0,0014 -0,0317 0,0179 0,0278 0,0057 -0,0396 -0,0191 -0,0135 -0,0076 0,0061 -0,0030 

Rek 8 0,0794 0,0130 -0,0413 0,0163 0,0409 -0,0154 -0,0128 -0,0520 0,0152 -0,0150 0,0137 -0,0120 
Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende AstraZeneca köprekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 

 

 
Ericsson B Köp  

           Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 0,0359 -0,0197 0,0132 -0,0273 0,0372 0,0447 -0,0013 -0,0234 0,0120 -0,0105 0,0319 0,0393 

Rek 2 0,0132 -0,0124 0,0035 0,0083 -0,0206 0,0477 0,0589 -0,0284 -0,0397 0,0291 -0,0105 0,0313 

Rek 3 -0,0397 -0,0021 -0,0422 -0,0202 0,0029 -0,0279 0,0098 0,0022 0,0254 0,0000 0,0298 0,0007 

Rek 4 -0,0014 -0,0368 -0,0028 -0,0057 0,0357 -0,0152 0,0559 -0,0397 -0,0021 -0,0422 -0,0202 0,0029 

Rek 5 0,0496 -0,0223 0,0484 0,0122 0,0147 -0,0119 -0,0120 0,0541 -0,1142 0,0217 -0,0326 -0,0029 

Rek 6 0,0237 0,0174 0,0256 0,0417 0,0227 0,0274 -0,0508 0,0214 0,0183 -0,1080 -0,0058 -0,0072 

Rek 7 -0,0015 -0,0164 0,0729 -0,0099 0,0443 0,0151 0,0202 -0,0119 -0,0147 0,0679 -0,0903 -0,0098 

Rek 8 -0,0279 -0,0060 0,0426 0,0087 0,0694 0,0176 -0,0027 0,0133 -0,0434 0,0426 0,0211 -0,0968 
Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende Ericsson B köprekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 
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Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende Hennes & Mauritz köprekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 

 

 

Swedbank A Köp 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,1028 0,0095 0,0055 0,0148 0,0023 0,1011 0,0083 -0,0138 -0,0119 0,0602 -0,0040 0,0154 

Rek 2 -0,0229 -0,0476 -0,0075 -0,0098 -0,0015 0,0114 0,0459 0,0352 0,0000 -0,0208 0,0348 0,0596 

Rek 3 -0,0172 -0,0119 -0,0680 0,0183 -0,0456 0,0016 0,0281 0,0790 0,0049 0,0154 -0,0152 0,0315 

Rek 4 -0,0321 -0,0297 0,0051 0,0413 0,0070 -0,0180 -0,0077 -0,0816 -0,0054 -0,0264 0,0574 0,0264 

Rek 5 -0,0361 -0,0037 -0,0789 0,0857 -0,0301 -0,1116 0,0672 0,0711 0,0061 0,0129 0,0592 0,0276 

Rek 6 -0,0100 -0,0777 0,1172 -0,1115 -0,0258 -0,0417 -0,0395 0,0782 -0,0229 -0,0859 0,0615 0,0531 
Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende Swdbank A köprekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 

 

 
8.3 Säljrekommendationer 

 

AstraZeneca Sälj 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0685 -0,0063 0,0000 -0,0123 0,0303 -0,0316 0,0102 0,0253 -0,0089 0,0112 0,0006 -0,0129 

Rek 2 0,0152 -0,0150 0,0137 -0,0120 -0,0350 -0,0063 -0,0317 0,0164 0,0000 0,0048 0,0080 0,0137 

Rek 3 0,0371 0,0114 0,0145 0,0063 0,0693 0,0309 -0,0100 -0,0144 -0,0015 0,0381 -0,0254 -0,0304 
Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende AstraZeneca säljrekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 

 

 

Hennes & Mauritz Köp 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 0,0039 -0,0005 -0,0002 -0,0135 0,0227 0,0390 0,0284 0,0218 -0,0098 0,0407 -0,0081 -0,0055 

Rek 2 0,0854 0,0039 -0,0005 -0,0002 -0,0135 0,0227 0,0390 0,0284 0,0218 -0,0098 0,0407 -0,0081 

Rek 3 -0,0074 -0,0005 0,1225 -0,0320 -0,0209 0,0223 0,0067 0,0321 0,0208 0,0322 0,0025 -0,0036 

Rek 4 -0,0378 0,0301 0,0331 0,0012 0,0037 0,0375 0,0300 -0,0468 0,0019 -0,0178 -0,0355 -0,0139 

Rek 5 0,0278 -0,0284 0,0153 -0,0137 0,0694 -0,0052 0,0183 0,0474 0,0184 0,0084 -0,0226 0,0000 

Rek 6 -0,0174 -0,0354 0,0452 -0,0176 0,0096 -0,0245 0,0922 -0,0281 0,0224 0,0360 0,0286 0,0254 

Rek 7 -0,0438 -0,0236 0,0256 0,0028 0,0318 -0,0402 0,0796 -0,0103 0,0065 0,0364 0,0426 0,0313 
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Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende Ericsson B säljrekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 

 

 
 

Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende Hennes & Mauritz säljrekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 

 

 

 

Swedbank A 
            

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0054 -0,0264 0,0574 0,0264 0,0639 0,0152 -0,0490 0,0336 0,0699 -0,0226 -0,0139 -0,0322 

Rek 2 -0,0075 -0,0098 -0,0471 0,0598 0,0459 0,0352 0,0000 -0,0208 0,0348 0,0596 0,0032 -0,0503 

Rek 3 0,0000 -0,0903 0,1176 -0,0888 -0,0361 -0,0037 -0,0789 0,0857 -0,0301 -0,1116 0,0672 0,0711 

Rek 4 0,1469 -0,0395 0,0959 0,0792 0,1544 0,0000 -0,0903 0,1176 -0,0888 -0,0361 -0,0037 -0,0789 

Rek 5 0,2128 -0,1226 0,0819 0,0624 -0,0294 0,2311 -0,0570 0,0698 0,0913 0,1753 0,0169 -0,0267 

Rek 6 -0,0466 -0,0933 -0,1137 -0,1372 0,2128 -0,1226 0,0819 0,0624 -0,0294 0,1015 0,0539 0,0698 

Rek 7 0,0499 0,2758 -0,1215 -0,0184 -0,1005 -0,1775 0,1269 -0,0518 0,0903 0,0261 -0,0658 0,2330 
Tabell: Avkastning på aktien veckovis - Avseende Swedbank A säljrekommendationer –  R1=(P1-P0)/PO 

Ericsson B Sälj 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 0,0424 -0,0136 -0,0124 -0,0125 0,0113 0,0515 0,0523 -0,0346 -0,0339 0,0250 0,0046 0,0413 

Rek 2 0,0007 0,0424 -0,0136 -0,0124 -0,0125 0,0113 0,0515 0,0523 -0,0346 -0,0339 0,0250 0,0046 

Rek 3 0,0298 0,0007 0,0424 -0,0136 -0,0124 -0,0125 0,0113 0,0515 0,0523 -0,0346 -0,0339 0,0250 

Rek 4 -0,0030 -0,0231 0,0214 0,0000 0,0404 0,0230 0,0098 0,0132 -0,0124 0,0035 0,0083 -0,0206 

Rek 5 0,0000 -0,0022 -0,0112 0,0129 -0,0007 0,0299 0,0269 0,0049 0,0457 -0,0276 -0,0145 0,0161 

Rek 6 0,0217 -0,0326 -0,0029 -0,0147 0,0224 0,0599 0,0124 -0,0014 -0,0368 -0,0028 -0,0057 0,0357 

Rek 7 -0,0015 -0,0164 0,0729 -0,0099 0,0443 0,0315 0,0040 -0,0119 -0,0147 0,0679 -0,0903 -0,0098 

Rek 8 -0,0532 0,0380 -0,0322 0,0832 -0,0251 0,0315 0,0292 0,0283 -0,0223 -0,0094 0,0434 -0,1000 

Rek 9 -0,0984 -0,0675 0,0385 0,0237 0,0174 0,0256 0,0417 0,0227 0,0274 -0,0508 0,0214 0,0183 

Rek 10 -0,0879 -0,0248 0,0314 -0,0058 0,0496 -0,0223 0,0484 0,0122 0,0147 -0,0119 -0,0120 0,0541 

Hennes & Mauritz Sälj 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0091 0,0000 0,0242 -0,0259 0,0409 0,0273 0,0294 0,0050 -0,0036 0,0346 -0,0022 0,0016 

Rek 2 -0,0133 0,0007 0,1074 -0,0236 0,0011 -0,0085 0,0171 0,0496 0,0293 -0,0006 -0,0108 0,0036 

Rek 3 0,0179 0,0112 -0,0079 0,1120 -0,0327 -0,0014 -0,0092 0,0197 0,0344 0,0211 0,0267 0,0000 

Rek 4 0,0163 0,0110 -0,0151 -0,0118 0,0374 -0,0133 0,0007 0,1074 -0,0236 0,0011 -0,0085 0,0171 

Rek 5 -0,0337 -0,0236 -0,0127 0,0168 0,0114 0,0251 -0,0416 0,0038 0,0382 0,0000 0,0020 0,0235 

Rek 6 -0,0082 -0,0123 0,0278 -0,0284 0,0153 -0,0137 0,0694 -0,0052 0,0183 0,0474 0,0184 0,1526 
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8.4 Avkastningen veckovis för samtliga index 
Här nedan beskriver tabellerna avkastningen för indexet för de enskilda aktierna.  En jämförning av 

indexens stänkningskurs med samtliga aktierekommendationers publiceringsdag har gjorts för att 

sedan ha det i användning för att räkna ut abnormal returns för varje aktie.  Varje datum 

överensstämmer med observationerna för respektive aktie samt index, som gjorts för att få 

avkastningen för respektive aktie. Observationer på 12 veckor har gjorts från det att en köp- samt 

sälj rekommendation utgetts.  
 

Förkortningarna  

OMXS30/K =Avkastning på Indexet veckovis- avser köprekommendation 

OMXS30/S= Avkastning på Indexet veckovis- avser säljrekommendationer 
 

OMXS30/K AstraZeneca 
           Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 0,033 0,013 0,038 0,010 0,008 0,005 0,019 0,002 -0,005 0,024 -0,008 -0,051 

Rek 2 -0,0303 -0,0160 0,0333 0,0129 0,0383 0,0101 0,0078 0,0052 0,0188 0,0022 -0,0050 0,0238 

Rek 3 -0,0176 0,0122 -0,0052 0,0035 -0,0068 0,0466 0,0250 0,0092 0,0149 0,0035 -0,0002 0,0159 

Rek 4 0,0158 -0,0102 0,0148 0,0162 -0,0280 -0,0176 0,0122 -0,0052 0,0035 -0,0068 0,0466 0,0250 

Rek 5 -0,0134 -0,0283 0,0740 -0,0182 -0,0013 0,0118 -0,0014 0,0005 -0,0406 0,0392 0,0339 -0,0249 

Rek 6 -0,0382 0,0660 -0,0261 0,0034 0,0731 0,0132 0,0474 -0,0134 -0,0283 0,0740 -0,0182 -0,0013 

Rek 7 -0,0270 0,0112 0,0046 -0,0207 0,0879 0,0342 0,0127 0,0115 -0,0173 0,0423 0,0066 -0,0310 

Rek 8 -0,0344 0,0013 0,0171 -0,0183 0,0583 0,0590 0,0084 -0,0061 0,0172 -0,0027 0,0175 -0,0251 
Tabell: Avkastning på Indexet veckovis - Hänsyn till AstraZeneca köp rekommendationer – 

Rm=(P1-P0)/PO 

 

OMXS30/K Ericsson B  
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 0,0246 -0,0340 0,0071 0,0007 0,0391 0,0325 0,0124 0,0015 -0,0058 0,0213 0,0086 -0,0088 

Rek 2 0,0028 -0,0187 -0,0049 0,0278 -0,0103 0,0535 0,0201 0,0021 0,0070 0,0181 -0,0014 0,0054 

Rek 3 0,0421 0,0068 0,0011 -0,0121 -0,0004 -0,0046 0,0135 0,0042 0,0014 0,0024 0,0067 -0,0339 

Rek 4 0,0041 -0,0211 -0,0121 0,0125 0,0439 -0,0139 -0,0110 0,0421 0,0068 0,0011 -0,0121 -0,0004 

Rek 5 0,0279 -0,0322 0,0254 -0,0447 0,0555 -0,0141 0,0124 0,0730 0,0003 0,0316 -0,0175 0,0105 

Rek 6 -0,0128 -0,0040 0,0214 -0,0167 0,0123 0,0386 -0,0445 0,0559 0,0389 0,0060 0,0191 0,0026 

Rek 7 -0,0465 0,0061 0,0092 -0,0078 0,0379 -0,0564 0,0428 0,0046 -0,0207 0,0879 0,0342 0,0127 

Rek 8 -0,0439 0,0155 0,0031 -0,0042 0,0485 -0,0344 0,0013 0,0171 -0,0183 0,0583 0,0590 0,0084 
Tabell: Avkastning på  Indexet veckovis - Hänsyn till Ericsson B köp rekommendationer – 

Rm=(P1-P0)/PO 
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Avkastning på  Indexet veckovis - Hänsyn till Hennes& Mauritz Köp rekommendationer - Rm=(P1-P0)/PO 

 

 
Tabell: Avkastning på Indexet veckovis - Hänsyn till Swedbank Köp rekommendationer – 

Rm=(P1-P0)/PO 

 

 

 

Säljrekommendationer 

 

OMXS30/S AstraZeneca 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0187 -0,0049 0,0278 -0,0103 0,0535 0,0201 0,0021 0,0070 0,0181 -0,0014 0,0054 0,0158 

Rek 2 0,0172 -0,0027 0,0175 -0,0251 0,0424 0,0080 -0,0238 -0,0261 0,0194 0,0354 0,0005 0,0133 

Rek 3 -0,0045 -0,0124 0,0407 -0,0390 0,0184 -0,0382 0,0660 -0,0261 0,0034 0,0731 0,0132 0,0474 
Tabell: Avkastning på Indexet veckovis - Hänsyn till AstraZeneca säljrekommendationer – Rm=(P1-P0)/PO 

 

 

 

 

 

 

 

OMXS30/K Hennesa & Mauritz 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 0,0122 -0,0052 0,0035 -0,0068 0,0466 0,0250 0,0092 0,0149 0,0035 -0,0002 0,0159 -0,0142 

Rek 2 -0,0176 0,0122 -0,0052 0,0035 -0,0068 0,0466 0,0250 0,0092 0,0149 0,0035 -0,0002 0,0159 

Rek 3 -0,0042 -0,0272 0,0213 -0,0303 -0,0160 0,0333 0,0129 0,0383 0,0101 0,0078 0,0052 0,0188 

Rek 4 -0,0356 0,0367 0,0312 0,0049 0,0133 -0,0034 0,0276 -0,0164 0,0010 0,0152 -0,0187 -0,0135 

Rek 5 0,0279 -0,0322 0,0254 -0,0447 0,0555 -0,0141 0,0124 0,0730 0,0003 0,0316 -0,0175 0,0105 

Rek 6 -0,0045 -0,0124 0,0407 -0,0390 0,0184 -0,0382 0,0660 -0,0261 0,0034 0,0731 0,0132 0,0474 

Rek 7 -0,0465 0,0061 0,0092 -0,0078 0,0379 -0,0564 0,0428 0,0046 -0,0207 0,0879 0,0342 0,0127 

OMXS30/K Swedbank A 
           Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0176 0,0122 -0,0052 0,0035 -0,0068 0,0466 0,0250 0,0092 0,0149 0,0035 -0,0002 0,0159 

Rek 2 -0,0042 -0,0272 0,0213 -0,0303 -0,0160 0,0333 0,0129 0,0383 0,0101 0,0078 0,0052 0,0188 

Rek 3 0,0024 0,0067 -0,0339 0,0306 -0,0278 -0,0111 0,0083 0,0314 0,0297 0,0195 0,0099 -0,0071 

Rek 4 -0,0177 -0,0145 0,0310 -0,0015 0,0103 -0,0029 -0,0202 0,0028 -0,0187 -0,0049 0,0278 -0,0103 

Rek 5 0,0050 -0,0284 -0,0126 0,0487 0,0125 -0,0167 0,0139 0,0289 0,0014 0,0057 -0,0147 -0,0127 

Rek 6 0,0175 -0,0251 0,0424 0,0080 -0,0238 -0,0261 0,0194 0,0354 0,0005 0,0133 0,0047 0,0277 
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OMXS30/S Ericsson B 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 0,0306 -0,0278 -0,0111 0,0083 0,0314 0,0297 0,0195 0,0099 -0,0071 0,0227 0,0005 0,0084 

Rek 2 -0,0339 0,0306 -0,0278 -0,0111 0,0083 0,0314 0,0297 0,0195 0,0099 -0,0071 0,0227 0,0005 

Rek 3 0,0067 -0,0339 0,0306 -0,0278 -0,0111 0,0083 0,0314 0,0297 0,0195 0,0099 -0,0071 0,0227 

Rek 4 -0,0177 -0,0145 0,0310 -0,0015 0,0103 -0,0029 -0,0202 0,0028 -0,0187 -0,0049 0,0278 -0,0103 

Rek 5 0,0320 -0,0102 -0,0082 0,0176 -0,0015 0,0152 -0,0042 -0,0272 0,0213 -0,0303 -0,0160 0,0333 

Rek 6 0,0316 -0,0175 0,0105 0,0492 -0,0301 0,0193 0,0082 0,0100 -0,0211 -0,0121 0,0125 0,0439 

Rek 7 -0,0465 0,0061 0,0092 -0,0078 0,0379 -0,0564 0,0428 0,0046 -0,0207 0,0879 0,0342 0,0127 

Rek 8 0,0050 -0,0045 -0,0124 0,0407 -0,0390 0,0184 -0,0382 0,0660 -0,0261 0,0034 0,0731 0,0132 

Rek 9 0,0398 -0,0642 0,0476 -0,0128 -0,0040 0,0214 -0,0167 0,0123 0,0386 -0,0445 0,0559 0,0389 

Rek 10 0,0423 -0,0175 0,0258 -0,0196 0,0279 -0,0322 0,0254 -0,0447 0,0555 -0,0141 0,0124 0,0730 
Tabell: Avkastning på Indexet veckovis - Hänsyn till Ericsson B säljrekommendationer – 

Rm=(P1-P0)/PO 

 

 

OMXS30/S Hennes & Mauritz 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0187 -0,0049 0,0278 -0,0103 0,0535 0,0201 0,0021 0,0070 0,0181 -0,0014 0,0054 0,0158 

Rek 2 -0,0179 -0,0113 0,0246 -0,0340 0,0071 0,0007 0,0391 0,0325 0,0124 0,0015 -0,0058 0,0213 

Rek 3 0,0024 0,0067 -0,0339 0,0306 -0,0278 -0,0111 0,0083 0,0314 0,0297 0,0195 0,0099 -0,0071 

Rek 4 0,0155 0,0020 -0,0102 0,0148 0,0095 -0,0179 -0,0113 0,0246 -0,0340 0,0071 0,0007 0,0391 

Rek 5 -0,0085 0,0386 -0,0326 0,0551 -0,0033 0,0050 -0,0284 -0,0126 0,0487 0,0125 -0,0170 0,0142 

Rek 6 0,0258 -0,0196 0,0279 -0,0322 0,0254 -0,0447 0,0555 -0,0141 0,0124 0,0730 0,0003 0,0316 
Tabell: Avkastning på Indexet veckovis - Hänsyn till publicering dag utav Hennes& Mauritz säljrekommendationer – 

 Rm=(P1-P0)/PO 

 

 

OMXS30/S Swedbank A 
           

Rek.publiceras V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 

Rek 1 -0,0187 -0,0049 0,0278 -0,0103 0,0535 0,0201 0,0021 0,0070 0,0181 -0,0014 0,0054 0,0158 

Rek 2 0,0213 -0,0303 -0,0160 0,0333 0,0129 0,0383 0,0101 0,0078 0,0052 0,0188 0,0022 -0,0050 

Rek 3 0,0386 -0,0326 0,0551 -0,0033 0,0050 -0,0284 -0,0126 0,0487 0,0125 -0,0170 0,0142 0,0289 

Rek 4 0,0389 0,0060 0,0191 0,0026 -0,0085 0,0386 -0,0326 0,0551 -0,0033 0,0050 -0,0284 -0,0126 

Rek 5 0,0254 -0,0447 0,0555 -0,0141 0,0124 0,0730 0,0003 0,0316 -0,0175 0,0105 0,0492 -0,0301 

Rek 6 0,0258 -0,0196 0,0279 -0,0322 0,0254 -0,0447 0,0555 -0,0141 0,0124 0,0730 0,0003 0,0316 

Rek 7 -0,0040 0,0050 -0,0045 -0,0124 0,0407 -0,0390 0,0184 -0,0382 0,0660 -0,0261 0,0034 0,0731 
Tabell:Avkastning på Indexet veckovis - Hänsyn till Swedbank A säljrekommendationer –Rm=(P1-P0)/PO 

 

 

 

 


