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Sammanfattning 

 

Titel: Price is what you pay, value is what you get - A study about the power of value 

investing on the stock market 

Nivå: Företagsekonomi C, kandidatuppsats 

Författare: Robert Brandt & Catarina Jacobsson 

Handledare: Maria Smolander 

Termin: HT 2014 

 

Syfte: Undersöka om det är möjligt att generera en överavkastning på aktier gentemot 

marknadsindex på OMXS Industrials enligt Net Current Asset Value strategin. 

Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka historiska 

aktievärden. Datan som används i undersökningen hämtas från Thomson Reuters 

Datastream och de statistiska värdena bearbetas i Microsoft Office Excel 

Teoretiska utgångspunkter: Studien har sin förklaring med utgångspunkt från 

teorierna om den effektiva marknadshypotesen och CAPM modellen, samt ett avsnitt 

som utreder principerna om hur värderingsstrategier bör följas. 

Resultat: Beroende på längden av innehavsperioden visar studien att det i de samtliga 

fall är fullt möjligt att överträffa marknadsindex, och att den riskjusterade 

avkastningen i de flesta fall är högre än marknadsindex. 

 

Nyckelord: CAPM, Effektiva Marknadshypotesen, marknadsjusterad avkastning, 

NCAV, riskjusterad avkastning, värdeinvestering  
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Title: Price is what you pay, value is what you get - A study about the power of value 

investing on the stock market 

Level: Bachelor of Business Administration, thesis 

Authors: Robert Brandt & Catarina Jacobsson 

Supervisor: Maria Smolander 

Semester: Fall 2014 

 

Objective: To examine whether it is possible to generate an excess return on stocks in 

relation to the market index of OMXS Industrials according to the strategy of Net 

Current Asset Value 

Method: The study is based on a quantitative method to investigate historical stock 

values. The data used in the study is retrieved from Thomson Reuters Datastream and 

the statistical values are processed in Microsoft Office Excel.  

Theoretical usage: The study is explained on the basis of the theory of the efficient 

market hypothesis and the CAPM model, and even a section that investigates 

principles of valuation strategies and how they should be followed. 

Results: Depending on the length of the holding period, the study shows that in all 

cases it is quite possible to outperform market indices, and risk-adjusted returns in 

most cases are higher than the market index.  

 

Keywords: CAPM, Efficient Market Hypothesis, market adjusted return, NCAV, risk-

adjusted return, value investing 
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Definitionslista 
Anomali -   Avvikelse hos en teori 

 

Arbitrage -  En kombination av matchande handelsmöjligheter används för att 

utnyttja obalansen mellan marknaderna 

 

Courtage -   Transaktionskostnader som uppstår vid aktiehandel  

 

Current assets -  Ett företags omsättningstillgångar 

 

Margin of safety -  Säkerhetsmarginal utformad av Graham och Dodd där aktiepriset 

hos ett bolag får utgöra maximalt 67 % 

 

Marknadsindex -  Mäter utvecklingen av ett utvalt antal aktier 

 

Net Current Asset Value - En av strategierna som ingår inom värdeinvestering 

 

OMXS Industrials -  De industribolag som listas på Stockholmsbörsen 

 

Riskaversion -  Investerare som är motvillig att ta på sig risk utan kompensation 

 

Survivorship bias -  Koncentration till de studieobjekt som för närvarande är “levande” 

i en process 

 

Systematisk risk -  Risk som påverkar hela marknaden och som går därmed inte att 

diversifiera bort 

 

Total liabilities -  Ett företags totala skulder 

 

Volatilitet -   Prisrörlighet hos aktie 

 

    

  



 Introduktion 
Att på ett effektivt sätt kunna allokera och använda kapital är viktigt för en investerare. Det 

skrivs ständigt om rekommendationer enligt analytiker, vilka aktier som är värda att investera 

i eller vilka fonder som ger bäst avkastning. Vad som också finns i många varianter är 

utformade investeringsstrategier. Det kan röra sig om att studera statistik från aktiekurser eller 

undersöka finansiella nyckeltal från företags årsrapporter. 

   Värdeinvestering är knappast ett nytt begrepp, men ändå en uppmärksammad strategi som 

ofta förknippas med den moderna tidens mest kända investerare; bland dessa återfinns bland 

annat Warren Buffett. 

 

“Whether we’re talking about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is 

marked down”  

 - Warren E. Buffett (Berkshire Hathaway –letter 2008, s.5) 

 

Vikten enligt anhängare till värdeinvesteringsstrategier ligger i att investera i företag som är 

undervärderade.  

   Genom att utnyttja marknadens felprissättningar och göra det till en fördel, i form av att 

hitta undervärderade företag, är precis vad värdeinvestering går ut på. Strategins idéer och 

utformning har sitt ursprung från det amerikanska 30-talet. Dessa idéer grundades av 

Benjamin Graham som kallades för “The Father of Value Investing”. Dock har strategierna 

fått den största uppmärksamheten under senare delar av 1900-talet, framförallt tack vare 

Warren Buffett som en av de mest framgångsrika investerarna i världen också var elev till 

Graham och använt sig av dessa strategier. 

   Net Current Asset Value strategin, som hädanefter kommer benämnas som NCAV, ingick 

som en av dessa värdeinvesteringsstrategier. Denna strategi grundar sig på framför allt 2 

viktiga antaganden:  

 

 Bolag ska erhålla ett positivt NCAV värde 

 Aktiepriset för varje enskilt bolag får inte överstiga dess NCAV värde, där en 

säkerhetsmarginal utformades så att aktiepriset maximalt bör utgöra högst 67 % av 

NCAV-värdet (Margin of Safety) 

Dessa villkor kommer att grundligt förklaras och utvärderas längre fram i uppsatsen. 



De studier som har gjorts av denna strategi berör främst större marknader som exempelvis 

London, Tokyo och Indien och saknar ett bredare perspektiv, i synnerhet på de nordiska 

marknaderna, vilket gör det till ett intressant undersökningsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

I följande avsnitt får läsaren en introduktion i ämnet investering i form av en kortare historisk 

presentation. Utöver detta redogörs också för de strategier som vanligen används av 

investerare, men också framväxten av nyare strategier, däribland värdeinvestering. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring de problem som råder inom ämnet utifrån tidigare 

forskning. 

1.1Problembakgrund:  

Att investera är något som ligger till grund för att kunna generera en framtida avkastning. Det 

är många människors dröm att genom aktiehandel kunna generera en extra inkomst, eller 

kanske till och med helt och hållet livnära sig på detta. Tack vare den tekniska utvecklingen 

under de senaste åren har aktiehandeln blivit än mer tillgänglig, all aktiehandel bedrivs 

numera via stora datasystem enligt Wilke (2007). Den elektroniska handeln sker mellan kund, 

börsmedlem (Avanza 2014) som agerar som en slags mellanhand, och själva börsen.  

   Trots alla möjligheter som finns är det fortfarande få som gör drömmen till verklighet. Det 

handlar kanske främst om kunskapsbristen om vilka aktier som är värda att investera i. Enbart 

Stockholmsbörsen har för närvarande 305 börsnoterade företag (Nasdaq Stockholm 2014) där 

vem som helst tillåts köpa och sälja tillgångar via en förmedlare såsom Avanza. Dessutom är 

intresset för svenska aktier stort bland utländska investerare, som numera äger en dryg 

tredjedel av den svenska börsen, där koncentrationen för ägandet utgörs i form av de större 

bolagen, Wilke (2007).  

 

Tittar vi tillbaka i tiden så har det funnits extrema situationer som visar på hur mycket 

avkastning som faktiskt kunnat genereras genom aktiehandel. Den som exempelvis hade 

satsat 10.000 kr i H&M 1979 och hållit kvar aktierna, hade 2009 haft ett innehav värt 

motsvarande drygt 13.700.000 kr. Enligt Cervenka (2009) skulle en investering i börsindex 

om 10.000 kr istället varit värda “endast” 414.000 kr år 2009, något som indikerar att det 

skulle ha varit fullt möjligt att överavkasta marknadsindex. 

 

De aktörer som finns på aktiemarknaden har oftast som mål att just överträffa marknadsindex, 

det vill säga lyckas generera en avkastning som överstiger alla företags genomsnittliga 

avkastning. För att åstadkomma detta är det fördelaktigt för en investerare att följa några 

uppsatta riktlinjer enligt Wilke (2007): 
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1. Inga placeringsbegränsningar 

2. Möjligheten att välja aktier i mindre bolag 

3. Möjlighet att “avstå från aktiemarknaden” tidvis 

 

Oavsett syftet, att exempelvis investera långsiktigt eller kortsiktigt, så bör investeraren 

använda sig utav en investeringsstrategi som passar dennes riskbenägenhet. 

  Val av strategi innebär också att den som investerar måste ta hänsyn till faktorer såsom tid, 

vilja och motivation och bör därför välja en sådan strategi som ger den optimala 

kombinationen för personen i fråga.  

   En av de främsta investeringsstrategierna som används för att analysera företag och aktier är 

teknisk analys enligt Torsell och Nilsson (2007). Denna strategi grundar sig framförallt på 

tillgångars (aktier, råvaror, valutor etc.) historiska kursutveckling i form av statistik som 

används för att kunna göra framtida prognostiseringar. I linje med teorin går även Lo’s, 

Mamaysky’s och Wang’s forskning (2000) som undersöker den tekniska analysens 

effektivitet hos aktier från den Amerikanska marknaden. Här finner forskarna under de 31 år 

som undersöks att med hjälp av tekniska indikationer, mått som utreder mönstret för en 

aktiepriskurva, att en sådan strategi kan fungera som underlag vid studiet av historiska 

aktiekurser.  

  

En fundamental analys däremot bestämmer enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) 

värdet på ett värdepapper baserat på dess information om företaget och omvärlden. 

Fundamentala analysen baseras på fyra interagerande element: redovisningsanalys, strategisk 

analys, värdering och finansiell analys. Redovisningsanalysen, strategiska analysen samt 

finansiella analysen kan ses som en prognostisering till framtiden och dessa ligger som grund 

till den faktiska värderingen. Dessutom hävdar författarna att full prognostisering inte är 

möjligt eftersom det saknas tillräckligt med information hos nyckeltalen som studeras. 

  Den fundamentala analysen har också som utgångspunkt att marknaden inte alltid är 

rationell. Utifrån Abarbanells och Bushee’s studie (1997) utreds ifall det finns något 

sammanhängande mönster mellan den fundamentala analysen (utifrån de finansiella värdena 

som presenteras) och framtida avkastning. Precis som teorin menar, finner även dessa 

forskare att analytiker misslyckas i stor utsträckning med att prognostisera framtida värden, 

eftersom de finansiella värdena som studeras onekligen rymmer all information. Ytterligare 

slutsatser är att de flesta investerare faktiskt är medvetna om detta.  
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Trots att användandet av dessa ovannämnda strategier skett i stor utsträckning har det under 

det senaste århundradet utvecklats nya perspektiv på hur investerare bör investera. Bland 

dessa återfinns bland annat Benjamin Grahams “Value Investing”, som liknar fundamental 

analys till stor del, då finansiella nyckeltal studeras för att kunna göra värdefulla 

bedömningar. Dessa strategier, som namnet också avslöjar, handlar framförallt om att hitta 

tillgångars verkliga värde enligt Greenwald et al (2006). Olika sorters 

värdeinvesteringsstrategier har mottagit stor uppmärksamhet under framförallt senare delen av 

1900-talet och har dessutom skapat sig anhängare från den moderna tidens mest välkända 

investerare som använt sig av dessa strategier, särskilt Warren Buffett. Även andra investerare 

såsom Zek Ashton från Centaur Capital menar att de har lyckats göra upprepade 

överavkastningar genom at använda sig av värdeinvesteringens grunder, visar en 

sammanställning av Heins och Tilson (2013).   

1.2 Problemdiskussion:  

“Price is what you pay. Value is what you get.” 

- Warren E. Buffett (Berkshire Hathaway –letter 2008, s.5) 

 

Detta myntade uttryck beskriver precis under vilka förutsättningar som 

värdeinvesteringsstrategier fungerar. Enligt Graham and Dodd (1934) ska ett värdepappers 

pris och dess värde särskiljas med hjälp av en fundamental analys. Detta är ett mycket viktigt 

antagande som ska gälla för samtliga strategier som går under värdeinvestering, att tillgångens 

pris inte är detsamma som dess värde. En investerare ska enbart ägna sig åt de tillgångar vars 

pris är lägre i förhållande till dess värde. 

   En annan uppmärksammad fråga som presenteras inom värdeinvestering är den rörande 

aktieinnehavsperioden, där investeraren uppmanas att hålla sina tillgångar så länge som 

möjligt. Därför sätts ofta aktieportföljer med olika längder, för att se om innehavsperioden 

utgör någon betydelse.   

   De strategier som presenteras har i enligt forskning bevisligen fungerat som framgångsrika 

investeringsstrategier, och har samtliga en enkel utformning så att i princip vem som helst ska 

kunna följa dem, Heins och Tilson (2013).  

“Security Analysis” och “The Intelligent Investor” är de litterära verk som i särklass har 

lyckats med att inspirera människor världen över. Även om den förstnämnda kom ut redan 

1934 kom uppföljaren “The Intelligent Investor” ut redan några år senare, men då med 

förnyelser 1949. Dessa verk anses ändå idag som väldigt aktuella och användbara för 
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investerare. Det är framför allt flera mycket framgångsrika investerare såsom Warren Buffett 

som har använt sig av den strategi som presenteras i denna studie, och bidragit stort till att 

strategin har uppmärksammats stort världen över, C. Fuhrmann (2011).  

   En liknande strategi vars utformning påminner i stora drag om Grahams är den utav 

Damodaran (2012). Värdering går också ut på att finna undervärderade företag, men fokus 

ligger främst på att jämföra olika nyckeltal hos företag, vilket även Graham har gjort i några 

av sina strategier. Det har även gjorts fler studier inom denna strategi som visar på att den 

faktiskt skulle fungera effektivt.  

 

NCAV är en av alla de strategier som går under värdeinvestering och som tas upp av Graham 

och Dodd (1934). Det primära handlar om att finna bolag som ska vara relevanta att investera 

i, vilket beräknas enligt ut genom följande formel: 

 

NCAV = Current assets - total liabilities 

 

Denna uträkning tar reda på vilka bolag som har ett överskott på omsättningstillgångar (vilket 

utgörs av skillnaden mellan omsättningstillgångar och skulder) med utgångspunkt från 

publicerade årsredovisningar.  

   Nästa steg är att undersöka aktiepriset hos de bolag som uppvisar ett positivt NCAV värde. 

Varje enskilt aktiepris bör understiga respektive företags uträknade NCAV värde för att anses 

vara undervärderat, och därmed lönsamt att investera i enligt Graham och Dodd (1934). 

Eftersom många av dessa bolag ibland befinner sig i kris och kan vara nära konkurs, skyddade 

sig Graham med en tilläggsregel som kallades “Margin of Safety”, där han köpte bolag vars 

aktiepris maximalt utgjorde 67 % av NCAV.  I vår undersökning kommer vi använda oss av 

marknadsvärdet, aktiepriset multiplicerat med antal aktier, istället för enbart aktiepriset. Detta 

för att minska på antalet felberäkningar som kan uppstå.  

 

Net Current Asset Value 

1. Vi tänker oss att företag A har omsättningstillgångar på 20.000.000 kronor och totala 

skulder på 15.000.000 kronor.  

För att beräkna företagets NCAV, subtraherar vi omsättningstillgångarna ifrån totala 

skulderna, 20.000.000 - 15.000.000 = 5.000.000  
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2. Företaget har 1.000.000 aktier och aktiekursen låg på 3 kronor.  

Marknadsvärdet på företaget är då 3.000.000, 3kr multiplicerat med 1.000.000. 

 

Företaget A uppfyller det första kriteriet eftersom det uppvisade ett positivt NCAV. Dessutom 

ligger marknadsvärdet under NCAV värdet och därmed uppfylls även det andra kriteriet. 

Grahams Margin of Safety blir också uppfyllt här då aktiepriset är 67 % av NCAV.  

  

Vikten av innehavsperiod för aktier som investeraren väljer är mycket omdiskuterat enligt 

Graham och Dodd (1934), där författarna menar att en investerare inte ska avskräckas från att 

hålla sina aktier under en längre tid. Dessutom kan forskning enligt Arnold och Xiao (2008) 

styrka att avkastningen tenderar att öka vid en längre innehavsperiod. 

   Detta kan också sättas i relation till de avkastningar som Warren Buffett lyckades 

åstadkomma med sina investeringar under en längre tidsperiod, något som ytterligare stärker 

argumenten för att innehavsperioder är av stor betydelse för resultatet. Buffett som använt sig 

av värdeinvestering har ofta lyckats överavkasta marknaden. 
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Figur 1: Skillnaden i avkastning mellan Berkshire Hathaway och index för S&P 500

 

 

Källa: Berkshire Hathaway - letter 2013. 

 

Trots bevis på framgång har värdeinvestering fått möta motsättningar från fler håll. Det är 

främst akademiker som simplifierar teorier för att beskriva hur den verkliga världen fungerar. 

Detta sker bland annat genom den Effektiva marknadshypotesen som, tvärtemot 

värdeinvesteringsteori, hävdar att alla priser reflekteras på ett korrekt sätt via all tillgänglig 

information. Vidare motsätts värdeinvestering av anhängare till CAPM, som menar att det 

finns ett linjärt samband mellan beta och avkastning, att exempelvis en historisk volatil aktie 

skulle anses vara mer riskabel att investera i. Detta är något som värdeinvesterare väljer att 

helt förbigå, med den enkla förklaringen att även volatila aktier kan bli kraftigt 

undervärderade, och därmed betraktas som lågriskinvesteringar, enligt Graham och Dodd 

(1934).  

   Det har gjorts relativt få studier om just NCAV-strategin, och de som återfinns har främst 

undersökt större marknader på ett internationellt plan. Enligt Xiao och Arnolds studie (2008) 

från London framhålls bevis om att aktieköp enligt NCAV kriterier genererar en högre 

avkastning än Londonbörsens marknadsindex. Här undersöktes ingen specifik bransch utan 

företag från hela börsen tas med i urvalet, men resultatet visade trots detta upp en 

överavkastning som motsvarades av 254 % under en undersökningsperiod som sträcker sig 

under totalt 25 år. Detta kan jämföras mot att hela börsen steg med 137 %. Resultaten visar 
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också att avkastningen varierar beroende på en portföljs innehavsperiod, i detta fall valde 

författarna att ha portföljer som hölls mellan 12 månader och upp till 60 månader.   

  Vidare finns det ytterligare forskning som stödjer teorin om NCAV. På den japanska 

marknaden gjordes en liknande undersökning av Bildersee, Cheh och Zutshi (1993) som 

också visar på en överavkastning motsvarande i medeltal 3,4 % per år. Här kan också 

konstateras att avkastningen var något känslig beroende på längden för investeringens 

innehavsperiod, vilket också uppmärksammades i den tidigare nämnda Londonstudien. 

  Det är också en intressant aspekt att undersöka, med stöd från resultat från de tidigare 

undersökningarna, i vilken mån innehavsperioden har betydelse för avkastningen.  

 

Eventuell problematik som uppstår vid valet att undersöka just NCAV handlar framförallt om 

dess strikta kriterier som Graham satte. Det avspeglas också i den tidigare forskning, där det 

blir ett problem att skapa ett rimligt urval. Detta gäller bland andra Xiao’s och Arnold’s studie 

(2008) som istället får ett mycket litet urval då författarna väljer att använda sig utav de 

företag som uppfyllde båda kriterierna. Detta är något som vi som författare måste förhålla 

oss till på rätt sätt för att undvika negativ inverkan på vår studie, och denna begränsning är 

något som kommer att diskuteras längre fram i studien.  

 

Att hitta stora bolag som är undervärderade kan anses vara väldigt problematiskt för en 

investerare eftersom dessa bolag handlas med stora volymer och ofta är väl analyserade. Det 

är just denna problematik som gör det svårt att finna undervärderade inom värdeinvestering.  

   Även om Graham (1949) hade sina egna preferenser angående när ett företag var för litet i 

relation till dess värde på bolaget, måste man också ta i beaktande att detta värde bör vara 

betydligt större idag. Det är även enligt Wilke (2007) betydligt fler personer som investerar 

idag än på den tiden, och med en välutvecklad teknik som har gjort det enklare för investerare 

att analysera i högre grad kan det också leda till svårigheter med att finna undervärderade 

bolag. 

   Det kan dock finnas en tidpunkt då det kan anses vara lönsamt att investera i stora bolag. 

Warren Buffett föredrar att investera då bolaget är i en kris, eftersom priset då inte korrekt 

återspeglas av dess värde.  

 "The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble...We 

want to buy them when they're on the operating table." – Benjamin Graham, Business Insider 

   BP’s aktie störtdök efter en stor oljekatastrof april 2010 ner till $27,02 Avanza (2014). Detta 
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kan anses som ett stort men opopulärt företag eftersom aktien dök. Aktien steg dock kort 

därefter. Redan i januari 2011 var aktien värd $49,25, vilket indikerar att företaget kan anses 

ha varit undervärderat vid skandalen. 

   Således är dessa stora bolag som inte så populära fortfarande ett bra investeringsalternativ 

bland investerare. 

 

Som tidigare nämnt har studier gjorts världen över för att se vad NCAV strategin kan generera 

för avkastning i förhållande till marknadsindex, och ofta har det kunnat uppvisas positiva 

samband i och med användandet av en sådan strategi vid investeringsbeslut. Det diskuteras 

mycket om på vilka basis som en överavkastning är möjlig. Studierna har framförallt gjorts på 

större marknader i bland annat Storbritannien, USA, Indien och Japan. Det förefaller dock att 

det saknas forskning kring marknaderna i övriga Europa och framför allt på de Skandinaviska 

marknaderna, vilket var en bidragande faktor till vårt val av undersökningsområde för vår 

studie. Studien som utförs på Londonsmarknaden av Arnold och Xiao (2008) är en av de 

senare forskningarna som gjorts på NCAV strategins användning, och ligger som ett bra stöd 

för vår studie gällande undersökning kring innehavsperioder och strategins förhållningssätt till 

risk.  

1.2.1 Problemformulering 

Hos investerare infinnner sig i de flesta fall målet att kunna slå marknaden. Det finns också 

tidigare studier som visar att det genom utformade investeringsstrategier är fullt möjligt. 

Problematiken i denna fråga framhävs också ur olika teorier, som menar att det inte alls är 

möjligt att överavkasta marknadsindex. Inom den presenterade investeringsstrategin finns 

idag relativt fåtal studier om hur den fungerar i praktiken. Vi är intresserade av att undersöka 

hur avkastningen kan sättas i relation till risk, och hur olika utformningar av innehavsperioder 

kan påverka resultatet. 

1.3 Syfte:  

Undersöka om det är möjligt att generera en överavkastning på aktier gentemot 

marknadsindex på OMXS Industrials enligt NCAV strategin. 
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1.4 Frågeställningar: 

Hur väl fungerar NCAV-strategin på Stockholms aktiemarknad? 

 Hur skiljer sig lönsamheten i förhållande till innehavsperiodens längd? 

 Kan överavkastning förklaras utifrån ett samband med en högre risk? 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar köp av aktier enligt strategin Net Current Asset Value. I vår studie 

väljer vi att undersöka företagen inom industribranschen som idag är börsnoterade på OMXS 

Stockholm under OMXS Industrials. I Grahams verk kring värdeinvestering förs diskussioner 

kring att bolag från industrisektorn ofta tenderar att vara undervärderade, vilket gör dem till 

intressanta objekt för undersökning. Med utgångspunkt från de månadsvisa historiska 

aktievärdena bland de undersökta företagen skapar vi olika portföljer och utvärderar ifall det 

förefaller lönsamt att investera i dessa. För att kunna göra rimliga antaganden och slutsatser 

undersöker vi en tidshorisont som sträcker sig från 1990 till och med 2013. Denna tidsperiod 

är utvald med hänsyn till att enstaka händelser kan på kortare sikt påverka resultatet, och 

därmed vill vi undvika sådana avvikelser.  
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2. Referensram 

Här presenteras samtliga teorier som alla är viktiga underlag till vår forskning. Flera av 

dessa teorier tas upp med anledning av att dessa är bland de mest omdiskuterade teorierna 

inom de finansiella kretsarna, och några av teorierna motsäger sig möjligheten att kunna 

finna undervärderade tillgångar. Vidare kommer dessa teorier även senare i uppsatsen att 

presenteras med återkoppling till våra frågeställningar.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Enligt den effektiva marknadshypotesen, som utvecklades av Fama (1970), går det inte att 

övervinna marknadens avkastning på lång sikt och det går inte heller att förutse aktiens 

prisrörelse eftersom aktiens pris återspeglar all den information som finns på marknaden. 

Enligt hypotesen är priset på aktien alltid rätt värderad. Författaren menar att aktiepriset inte 

kan förutspås utan det rör sig slumpmässigt. För att en marknad ska anses vara effektiv finns 

det tre kriterier enligt Fama som ska uppfyllas. Dessa presenteras som rationalitet, oberoende 

avvikelser från rationalitet, samt arbitrage. Hur priset återspeglas av informationen sker på tre 

olika sätt. Dessa är svaga formen, semi-starka formen och starka formen. 

 

Figur 2: Här beskrivs en akties reaktion i relation till en nyhet 

 

Källa: Hiller et al (2010) 

 

Svaga formen: Enligt den svaga formen går det inte att förutspå en akties framtida pris 

genom att analysera historiska priser. Det går inte heller att använda sig utav information så 

som vinster, prognoser, nyheter om uppköp och så vidare. Priset på aktien bestäms enligt 

följande formel: 

 

Pt = Pt-1 + Expected return + random errort 
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Från en studie som har gjorts från länder i öst (Japan, Australien och Filippinerna) finner Ang 

och Pohlman  

(1978) att dessa marknader bara anses vara obetydligt effektiva i fråga om den svaga formen. 

Anledningen till detta kan hänföras till den stora förekomsten av extrema avkastningar.  

 

Semi-starka formen: Enligt den semi-starka formen är priset på aktien återspeglat av all 

offentlig information som finns tillgänglig. Den offentliga information är all information som 

en investerare kan få tag på som årsredovisningar, delårsrapporter, förväntade utdelningar och 

pressmeddelanden. Semi-starka formen säger att marknaden inte överreagerar eller under 

reagerar på informationen. Det går inte heller att generera överavkastning med hjälp av 

teknisk eller fundamental analys enligt Fama (1970). 

  En stor undersökning som har gjorts av den effektiva marknadshypotesen är så kallade 

“Event Studies”. Den har till och med blivit en standardiserad metod som går ut på att mäta 

prisreaktioner som kopplas till vissa nyheter eller händelser. Så kallade “Event Studies” har 

använts i främst två syften; dels för att kontrollera att marknaden effektivt återspeglar 

informationen och dels att undersöka effekten av en viss händelse på innehavarnas tillgångar 

(under förutsättning att marknaden är effektiv).  

 

Starka formen: I den starka formen återspeglar all information aktiens pris. Med all 

information avses den offentliga informationen och den privata informationen som insiders 

har tillgång till. Rozeff och Zaman (1988) väljer att studera avkastningen hos insiderhandlare, 

och finner i studien att det inte finns tecken som visar på att insiderhandlare har avkastat 

bättre. Men samtidigt menar forskarna att detta inte utesluter insiderinvesterare från att ha 

tillgång till privat information. Dock menar teorin att en insider inte kan ha information som 

denne kan utnyttja för att generera överavkastning. 

 

Vidare presenterar Shleifer (2000) tre argument som den Effektiva marknadshypotesen vilar 

på beträffande rationalitet hos investerare, men som baseras på allt svagare antaganden. 

 

1. Eftersom investerare förväntas agera rationellt kommer de därför värdera sina tillgångar till 

dess korrekta värde. 

2. Så länge irrationella investerare existerar på marknaden kommer deras handel att ta ut 

varandra, och inte heller påverka prisnivån eftersom dessa är slumpmässiga.  



12 
 

3. Om irrationella investerare förekommer på marknaden, och ifall dessa agerar utifrån ett 

flockbeteende, kommer detta att skapa arbitragemöjligheter. Dessa kommer användas av de 

rationella investerarna och leda till att deras inflytande på prisnivån kommer att elimineras.  

 

I studien av Singh och Kaur (2014) på Indiens marknad diskuteras NCAV utifrån EHM. Här 

kommer författarna fram till att de aktier som valts enligt Grahams krav, och som enbart 

innefattar offentlig information, kan generera en högre avkastning än den förväntade 

avkastningen under studiens period. Detta är något som starkt går emot synen på den 

halvstarka formen som presenterades enligt Fama (1970). En hänvisande förklaring till denna 

överavkastning, och som kritiker till EMH påstår, är att det förekommer anomalier på 

marknad, som investerare kan ha nytta av för att åstadkomma vinster. Såvida marknaden inte 

upptäcker dessa avvikelser och korrigerar priset till det rätta kan alltså en investerare göra 

onormalt höga avkastningar. 

2.2 Capital Asset Pricing Model vs. The Three-Factor model 

En av de mest välkända teorier inom finansiering som hjälper oss att göra antaganden om en 

förväntad avkastning är The Capital Asset Pricing Model och kan ses som en vidareutveckling 

utav portföljteorin, Markowitz (1952). Attraktionen hos detta användbara verktyg ligger i dess 

förmåga att kunna göra dessa antaganden om förväntad avkastning genom att sätta denna i 

relation till risk. I sin enklaste utformning som presenterades enligt Sharpe (1964) och Lintner 

(1965) hävdas det också att CAPM fungerar utifrån givna förutsättningar, bland annat att 

investerare är riskaverta och att de har homogena förväntningar, samt avsaknaden av 

transaktionskostnader.  

  Enligt dessa forskare är risken hos en tillgång i förhållande till en index mätbar i form av ett 

uträknat betavärde, där författarna menar att det går att åstadkomma en större exakthet vid 

kalkylering av risken, vilket kan ses som ett resultat av att de flesta investerare tillhandahåller 

en diversifierad portfölj. 

CAPM’s formel räknar ut en tillgångs avkastning i relation till beta genom: 

  

och där beta räknas ut genom:  
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Precis som går att utläsa i den presenterade formeln, och i enlighet med forskning enligt 

Jagannathan och Wangs (1996)  stödjer detta linjära samband hypotesen om att ett högre 

betavärde, en högre risk, också förväntas ge en större avkastning.  

 

I koppling till CAPM har Arnold och Xiao (2008) gjort analyser kring risktagandet, och hur 

detta förhåller sig till betavärdet. Forskarna har i sin uträkning av betavärdet kommit fram till 

att värdet inte ger stöd i uppfattningen att överavkastning skulle betraktas som en mer 

riskfylld investering gentemot marknaden. I linje med den förstnämnda studien går även 

Oppenheimer’s studier (1986) som framhäver att de utvalda bolagen enligt NCAV innehar ett 

lägre beta i relation till en jämförelseportfölj. Detta indikerar därmed att NCAV bolagen som i 

denna studie också har genererat en högre avkastning gentemot marknaden förvånansvärt nog 

skulle innebära en lägre risk som investering.  

2.3 Värdeinvestering 

Något som har blivit mycket omdiskuterat är Benjamin Grahams fundamentala 

värderingstrategier, som alla har gemensamt att de försöker finna de verkliga värdena hos de 

undersökta tillgångarna. Tidigare forskning har också visat att det genom olika modeller, som 

innefattar att studera olika typer av nyckeltal, faktiskt är fullt möjligt att övervinna 

marknaden. Detta gäller exempelvis Piotroski (2000) som i sin studie kan visa att en 

investerare i snitt kan öka avkastningen med 7,5 % årligen. Detta åstadkoms genom att enbart 

investera i företag med ett högt book-to-market värde.  

  Inom värdeinvestering beskrivs pris som ett föremål för signifikanta och ombytliga rörelser. 

Marknaden där aktierna handlas beskrivs som en kraft där oförutsedda svängningar har effekt 

på priset, Greenwald et al (2006). Men trots dessa kastningar har varje tillgång ett ekonomiskt 

fundamentalt värde som anses någorlunda stabilt, och som kan avläsas av en investerare. 

Därför är det av enorm vikt att särskilja ett pris från värdet, och en investering anses vara 

aktuell då en tillgång kan köpas till ett pris som understiger värdet.  

 

För att konkretisera hur en investerare bör agera enligt värdeinvesteringens villkor ges 

följande exempel: En investerare anser att värdet på företaget A uppgår till 120kr per aktie. I 

själva verket handlas dessa aktier till ett pris av 100 kr. Eftersom det uppskattade värdet 

överstiger priset i detta fall, bör därför investeraren välja företag A till sin portfölj. I en 

omvänd situation, där företag A:s verkliga pris hade överstigit dess uppskattade värde på 100 

kr, hade företaget inte varit relevant för en investerare.  
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En av de strategier som baserar sig på principerna från värdeinvestering, och som det inte har 

gjorts så mycket undersökningar på hittills är NCAV. Genom att undersöka särskilda 

bokföringsposter i företags årsredovisningar är det möjligt att bestämma ifall ett företag är 

över- eller undervärderat, vi kan alltså få en uppfattning om huruvida aktier faktiskt inhandlas 

till rätt pris. 

2.4 Tidigare Forskning 

Mängden tidigare studier som gjorts kring värdeinvestering, och i synnerhet NCAV, är 

relativt begränsad i dagsläget. De studier som finns att tillgå har framförallt undersökt stora 

marknader, bland annat Tokyo och London för att nämna några, utifrån vilka vi utgår då vi 

väljer att undersöka en betydligt mindre marknad som Stockholm.  

NCAV portföljernas marknadsjusterad avkastning och dess förhållande till risk 

Xiao och Arnold (2008) studerar historisk aktiedata mellan åren 1980 till 2005 från Londons 

börs. Författarna undersöker NCAV värden som är relevanta bland urvalets 2 438 bolag. 

Dessutom tar de hänsyn till exempelvis utdelningar och aktiesplit vilket på så sätt kan justera 

avkastningen. Vad som är värt att tillägga är även att forskarna undviker så kallade 

survivorship bias, då de väljer att ta med bolag som under tiden har avnoteras under 

undersökningsperioden. Efter att alla bolag som uppvisar ett positivt NCAV värde, och vars 

aktiepris handlas till maximalt 67 % av detta värde, skapas portföljer av bolagen som köps 

årligen i månaden juli. Vidare utformar forskarna olika innehavsperioder som varierar mellan 

12 till 60 månader. Vad som konstateras här är att ju längre forskarna väljer att hålla sina 

aktier, desto högre avkastning kan portföljen generera. I samtliga fall slår även den 

marknadsjusterade avkastningen från NCAV portföljen marknadens index. Portföljerna, i 

CAPM termer är inte mer riskabla, eftersom samtliga innehavsperioder hade β<1 . 

Standardavvikelsen för portföljen är dock högre än marknadens men där tar de även hänsyn 

till att deras portfölj innehåller färre bolag. 

Bildersee, Cheh och Zutshi (1993) kan likt den tidigarenämnda studien från London visa att 

investera på Tokyos börs enligt anvisningar från värdeinvesteringens principer generar en 

högre avkastning gentemot marknaden. På liknande sätt har dessa författare hämtat all 

statistik från en databas, men undersökningsåren utgörs av 1975 till 1988 och är därmed 

betydligt kortare. Företagen som speglat urvalet har utgjorts av bolag från Tokyobörsen, med 
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undantag av finansbolag. Ytterst nämnvärt är att säkethetsmarginalen, att aktiepriset maximalt 

ska utgöra 67 % av bolagets NCAV värde, har åsidosatts. I en jämförelse mot andra studier är 

den marknadsjusterade avkastning betydligt lägre, troligtvis eftersom forskarna inte följt upp 

detta kriterium. Till skillnad från Xiao och Arnold (2008) har författarna här istället valt att 

utforma innehavsperioder på månadsbasis men även omräknat den till 12 månader. Vid 

uträkning av marknadsjusterad avkastning uppvisar de ett positivt sådant, men till skillnad 

från andra forskningar lyckas de endast överavkasta med 3,4 %. Portföljens β<1 och samtidigt 

var dess standardavvikelse högre för portföljen än för marknaden.  

En av de äldre studierna från den amerikanska marknaden, som gjorts av Oppenheimer 

(1984), visar likt de tidigare presenterade studierna att resultaten är konsekventa. Stora 

likheter med tidigare forskning avspeglas genom att även Oppenheimer kommer fram till att 

NCAV portföljerna presterar betydligt bättre än marknadsindex. I detta fall utgörs hela 

undersökningsperioden mellan 1970 och 1982, och ligger därför närmare den japanska 

studien. Oppenheimer (1984) använde sig av säkerhetsmarginalen att aktiepriset ska utgöra 

67% av NCAV värdet för varje bolag. Innehavsperioden för portföljen fördelades på 12, 24 

respektive 30 månader. Det är även denna studie som ligger till grund för hur vi väljer att 

utforma våra innehavsperioder. Konsekvent följer även här att innehavsperiodens betydelse 

för avkastningen förstärks, eftersom resultaten avslöjar att 30 månader kunde ge den högsta 

avkastningen. Portföljernas beta var i detta fall högre än 1.  

En studie som också berör en större marknad är den genomförts av Sing och Kaur (2013). Här 

utvärderas NCAV strategins effekt på den indiska börsen. Bolagen som undersöks mellan 

åren 1996 – 2010 har Bombays aktiemarknad som utgångspunkt. Vad som går att notera här 

är att författarna gör en eliminering enligt Graham (1949) av de företag som inte är tillräckligt 

stora till dess värde enligt kriteriet. Likt samtliga studier ovan har författarna här årligen 

utformat portföljer av de bolag som uppfyller NCAVS’s krav. Studien visar att portföljerna 

också här överavkastar marknaden, och dessutom med stora marginaler. De portföljer som 

simuleras har innevarandeperiod på antingen 12 månader eller 24 månader.  Portföljernas β<1 

för respektive innehavsperioder. 

 

Dudzinski’s och Kunkel’s (2014) är den senaste forskningen som gjorts inom 

värdeinvestering och som undersöker huruvida NCAV fungerar. Författarna från denna studie 

har, använt sig av ytterligare krav som bolagen måste uppfylla för att anses vara relevanta. Ett 
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av dessa ska återspegla företagsstorleken, där de företag som ansågs vara för små uteslöts från 

studien. Åren då bolagens historiska aktievärden undersöks sträcker sig från 2003-2011 på 

den amerikanska marknaden. I denna studie har författarna valt att göra en innehavsperiod 

som motsvaras av en enda period beståendes av 96 månader. Vidare jämförs portföljernas 

avkastning sedan mot det motsvarande index och de  väljer att studera företagsstorlekens 

betydelse för att kunna dra ytterligare slutsatser och göra jämförelser. Forskarna kommer fram 

till att en överavkastning har genererats, motsvarande 16,8 %. Deras portföljs β>1 samt deras            

standardavvikelse är högre än för marknadens. 
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2.4.1 Sammanställning av tidigare forskning 

 

 

 

 

 

 

Studie Marknad Period NCAV                         Resultat 

Xiao och Arnold      London 1980 – 2005        0,67 En marknadsjusterad 

överavkastning har kunnat 

genereras över samtliga år, där 

12 månaders innehavsperiod 

hade enavkastningen på 10,7 %. 

De slutsatser som går att dra 

angående risken är att portföljens 

β<1 men samtidigt var deras 

standardavvikelse högre än 

marknadens. 

 

Oppenheimer USA 1970 – 1982       0,67 Innehavsperioden på 12 månader 

genererar en marknadsjusterad 

överavkastning på motsvarande 

19 %. Portföljens  β>1. 

 

Bildersee, Cheh och Zutshi       Japan 1975 – 1988        > 0 Resultaten av 12 månaders 

innehavsperiod genererar en 

marknadsjusterad överavkastning 

på 3,4 %. Deras portfölj har ett 

β<1 men samtidigt en högre 

standardavvikelse. 

 

Singh och Kaur          Indien 1996 – 2010         0,67 Lyckades generera en 

marknadsjusterad överavkastning 

med  50 % vid 12 månader. 

Portföljernas β<1 för samtliga 

innehavsperioder. 

 

Dudzinski och Kunkel                    USA 2003 – 2011          ≤ 2 Deras 12 månaders 

innehavsperiod lyckades 

överavkasta marknaden med 16,8 

% gentemot S&P 500. Detta 

förklarar de med ett högre 

betavärde samt 

standardavvikelse.  
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3 Metod 

I detta avsnitt beskriver vi steg för steg hur vi har gått till väga för att göra denna 

undersökning genomförbar. För att göra detta på ett överskådligt sätt delar vi in stegen i 

rubriker, där respektive moment presenteras utförligt. Vi är konsekventa med att lägga fram 

stöd för de olika vägval vi har gjort, detta sker genom att vi utgår ifrån tidigare forskning och 

teoretiska referensramar.  

3.1 Forskningsansats 

Vår studie har deduktiv ansats som utgångspunkt, vilket innebär att forskaren utgår från de 

befintliga teorier som finns och prövar dessa i verkligheten, Denscombe (2009). Från tidigare 

studier, både på hemmamarknaden och internationellt, har det framkommit att det finns ett 

positivt samband mellan NCAV och överavkastning och vi vill testa denna strategi men med 

avgränsning till enbart industribranschen på Stockholmsbörsen.  

3.1.1 Metodval 

Kvantitativ metod lämpar sig bäst för denna studie eftersom underlaget utgörs av historisk 

aktieinformation, vilken inhämtas från en databas. Problem som dock kan uppstå då forskare 

väljer en statistik metod är angående de val av tester, exempelvis huruvida man bör säkerställa 

den data man arbetar utifrån. Väljer inte dessa på ett korrekt sätt finns också risk för att 

resultaten blir felaktiga.  

Vårt val av kvantitativ studie kan till största del motiveras av den enorma tidsbesparingen som 

görs gällande datainsamlingen där vi väljer att utgå ifrån befintlig statistik. Detta möjliggör 

tillfället att rikta fokuset mot utförliga förklaringar utifrån våra teorier och därmed göra en 

omfattande analys. Vi ser även att kvalitativ metod skulle vara bristfällig gällande 

kunskapsnivån kring ämnet, varför vi väljer att tillgå en kvantitativ metod. Till vår fördel 

finns det sekundärdata att utgå ifrån, och den hjälper oss framför allt med tidsbesparing då det 

är problematiskt för oss att finna forskningsbara företag som samtidigt uppfyller de krav som 

ställs enligt NCAV strategin.  

Det är enligt vår mening det bästa alternativet för vår studie, då stor del av forskningen 

baseras på historisk data och som blir relativt lätt att undersöka med hjälp av statistiska 

redskap. De kvantitativa resultaten kommer att hämtas från Thomson Reuters Datastream och 

bearbetas i Microsoft Office Excel.  



19 
 

3.1.2 Arbetsförlopp 

1. Vi väljer att samla in alla relevant data för våra uträkningar från Thomson Reuters 

Datastream, från åren 1990-2013 där all aktieinformation finns dokumenterad. Som 

tidigare nämnts väljer vi ut bolag från OMXS Industrials. För att vara med i vår 

portfölj ska de uppnå kriteriet att NCAV är positivt, där omsättningstillgångarna är 

större än totala skulderna. Vi undersöker alla bolag inom branschen för respektive år 

för att se ifall de uppvisar ett positivt värde. Har de ett positivt värde för föregående år 

köps de första handlingsdagen i april. De bolag som inte uppvisar ett positivt värde 

förkastas. 

 

2. Vi beräknar sedan ut marknadsvärdet för alla bolag med positivt NCAV för respektive 

år. Eftersom vi köper aktierna i början av april och säljer dem i slutet av mars, väljer vi 

att beräkna marknadsvärdet för året mellan april och mars. Vi gör sedan uträkningen 

för respektive bolag för NCAV/MV. 

 

3. Då vi får alla våra bolag som är med i vår undersökning beräknar vi avkastningen för 

varje bolag för respektive innehavsperiod. I avkastningen räknar vi med aktiekursens 

utveckling och utdelningen för perioden. Vi väljer att köpa den första handlingsdagen i 

april och säljer den sista handlingsdagen i mars. Detta görs för att undvika eventuella 

kursutvecklingar som kan uppstå efter publicering av årsredovisningar men även 

eftersom att bolagen ger ut sina årsredovisningar under olika tidpunkter. Vid 24 och 

30 månaders innehavsperiod håller vi dem i respektive månader innan vi säljer dem. 

Portföljerna utformas med hjälp av Microsoft Office Excel för de olika 

innehavsperioderna där avkastningen sedan mäts i relation till OMXS Industrials 

index för att se om någon överavkastning har kunnat genereras för NCAV bolagen.  

 

4. Betavärden för de olika beräknas med hjälp av uträkningarna i Microsoft Office Excel 

för de olika portföljerna för att kunna analysera riskrelationen i förhållande till 

avkastningen. Eftersom vi jämför vår portfölj med marknadsindex, har detta index 

β=1.  

 

5. Riskjusteringsmåtten Jensens Alfa, Sharpekvoten och Treynorkvoten beräknas med 

hjälp av riskfri ränta samt standardavvikelsen. Dessa uträkningar gör vi för att beräkna 
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riskjusterad avkastning för att jämföra diverse portföljerna i förhållande till vilken risk 

som tagits.  

 

6. För att kunna jämföra våra resultat med tidigare forskning inom NCAV beräknar vi 

marknadsjusterad avkastning. Uträkningen sker genom att subtrahera marknadsindex 

avkastning från vår NCAV portföljs avkastning.  

3.2  Datainsamling 

Data till vår studie utgörs främst av sekundärdata som kan bidra med en praktisk 

genomförbarhet. Det bör dock finnas i åtanke att denna data kan vara begränsad eller till och 

med vara felaktig. Det faller sig dock väldigt naturligt för oss att hämta all information med 

utgångspunkt från en databas utifrån studiens karaktär och upplägg. Databaser kan anses vara 

av hög kvalitet, då kända finansiella aktörer använder sig av dessa, och detta gäller inte minst 

för Thomson Reuters som vi använt oss utav. Med hjälp av informationen som ges från 

Thomson Reuters Datastream kan detta sedan bearbetas med hjälp av Microsoft Office Excel.  

3.2.1 Val av bransch 

I vår undersökning utgår vi ifrån börsnoterade bolag som är verksamma inom industrisektorn. 

Detta val kan understödjas av forskning enligt Damodaran (2012) där cykliska bolag 

definieras som de bolag som är beroende av en ekonomis hälsa, de tenderar att följa efter 

svängningarna i ekonomiska recessioner. Vid ekonomiska recessioner tenderar bolag att vara 

undervärderad och är därmed attraktiva för en värdeinvesterare.  

   I Security Analysis, Graham och Dodd (1934) diskuteras att bolag med höga 

omsättningstillgångar är relevanta för strategin, vilket industribolag oftast har.  

  Det faktum att industribolag skulle lämpa sig för värdeinvestering, eftersom dess bundenhet 

till ekonomisk aktivitet kan generera enorma värdeökningar till skillnad från icke-cykliska 

bolag, påvisas med en grafisk jämförelse ur en artikel som skrivits av Societe General Private 

Banking. 

  Vi anser därmed att detta ger oss tillräckligt starka incitament att utgå från just 

industribranschen, som vi tror blir mycket attraktiv för vår undersökning. 
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3.2.2 Aktieurval 

De aktier som har använts i denna studie är alla valda från OMXS Industrials, tillhörande de 

bolag som för närvarande är börsnoterade på Nasdaq Stockholm.  

  Samtliga aktier som används i beräkningarna ingår i marknadsindex under den tidsperioden 

då de undersöktes. För att aktiekurserna inte ska påverkas eller på något sätt störas alltför 

mycket av tillfälligheter som kan uppstå dagligen har vi valt att undersöka dessa på 

månadsbasis, framför allt för minimera störningar hos tillförlitligheten i undersökningen.    

   Vi har valt att avstå ifrån transaktionskostnader (courtage), främst med anledning av att det 

är svårt att avgöra hur höga de bör vara då vissa bolag har högre courtage än andra, samt att 

dessa har ändrats under årens lopp. Detta kommer innebära att de aktiepriser vi studerar inte 

reflekteras fullständigt i och med avsaknaden av transaktionskostnaderna.  

   Vad vi inte heller tar i beaktande är de företag som har både a- och b-aktier. Detta gjordes 

med anledning av att det inte är självklart vilken av de nämnda aktiekurserna som ska 

undersökas, och då blev valet att ha dessa bolag som bortfall. Detta har även gjorts i tidigare 

undersökningar, vilket också ses som en indikation.  

3.3 Mätmetod och eventuella problem 

Vi väljer att köpa våra aktier första handelsdagen i april varje år, detta på grund av att 

årsredovisningen, som vår strategi utgår från, publiceras i början av året och därmed är vi 

säkra på att informationen har nått ut till marknaden och att eventuella avvikelser har 

korrigerats. Aktierna säljs därefter den sista handelsdagen i mars varje år. 

  För att ett företag skall komma med i portföljen, måste dess NCAV vara positivt 

redovisningsåret innan. Market Value räknas ut från april till mars för varje år. Utdelningen 

för varje aktie är inräknad i avkastningen för varje företag.  

För att beräkna avkastningen har vi använt oss av följande formel: 

   R=PS-PB  +   D 

           PB        PB 

 

Där PS = sälj kursen, PB = köp kursen och D = utdelningen 

 

För att komma fram till portföljens avkastning för respektive år, räknar vi ut en 

jämviktsfördelad portfölj, där alla företag har lika stor vikt. Detta eftersom vi inte tar hänsyn 

till vilken aktie som är mer handelsbar eller har högre sannolikhet för högre avkastning utan 

vi utgår endast ifrån strategin.  
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3.4 Index för jämförelse 

Vi kommer att utgå ifrån ett marknadsindex från industribranschen, OMXS Industrials. De 

avkastningar vi kommer fram till enligt NCAV strategin ska sedan jämföras mot index. Data 

för index hämtas med fördel från Thomson Reuters Datastream för att studera marknadens 

utveckling historiskt.  

3.5 Portföljindelning 

Det har framkommit från tidigare forskning, Bildersee, Cheh och Zutshi (1993), att det 

uppstått problem med att hitta företag som uppfyller Grahams säkerhetsmarginal, och för att 

minska risken med ett för litet urval har de valt att en mildare syn på det sistnämnda kriteriet. 

Detta innebär att alla företag som kan uppvisa ett positivt NCAV värde blir relevanta för 

studien. Även vi upptäcker att det är svårt för företag att uppfylla dessa krav kommer även vi 

att förkasta kriteriet på MV/NCAV<0,67 och istället endast ha kriteriet ett positivt NCAV. 

   Vad gäller innehavsperioden av aktierna som undersöks så kommer också dessa att delas 

upp i portföljer som kommer att hållas i 12, 24 respektive 30 månader, där vi är intresserade 

av att jämföra dessa perioder mot varandra i termer av lönsamhet. Enligt värdeinvesterings 

rekommendationer bör aktieinnehavet hållas så länge som möjligt, och vi vill därför 

undersöka om olika innehavsperioder kan visa på markanta skillnader. Vidare vill vi även 

kunna jämföra våra resultat med tidigare forskning samt Graham (1949) föreslog att hålla 

aktierna i 2,5 år, 30 månader. 

3.5.1 Tidsspannet 

Vi väljer att undersöka en tidshorisont som sträcker sig från år 1990 till 2013, eftersom det är 

en relativt lång tidsperiod bör det eliminera chansen att mindre händelser har haft en inverkan 

på vårt resultat. Vi vill även få med så många kriser som möjligt i vår undersökning för 

utvärdering och jämförelse, och fördelen med detta tidsspann är att det rymmer flera slags 

kriser. Vårt första köp kommer att ske i 1991 men eftersom de ska ha haft ett positivt NCAV 

året innan börjar vårt tidsspann 1990. Vidare kommer vi att sälja vår portfölj sista gången 

2013. Med hänförning till studien från London av Arnold och Xiao (2008) som vi förhåller 

oss till mest, har vi försökt att ta så många år som möjligt. Det finns också en risk att många 

bolag faller bort ur urvalet då vi väljer att gå längre tillbaka i tiden, vilket gjorde att vi satte en 

gräns vid 1990.   
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3.6 Uträkningar 

Uträkningar har gjorts i Microsoft Office Excel och uträknande av forskarna själva.  

3.6.1  Beräkning av avkastning 
Net Current Asset Value: Beräknas genom relationen mellan ett företags totala 

omsättningstillgångar (såsom pengar, inventarier) och dess totala skulder (som även 

inkluderar preferensaktier och långfristiga skulder). Detta räknar vi fram för att se vilka 

företag som blir relevanta för vår undersökning, och det blir endast de företag som kan 

uppvisa ett positivt NCAV-värde. 

 

Net Current Asset Value = Current Assets - Total liabilities  

 

Till vår datainsamling från Thomson Reuters har vi utgått från posterna Total Current Assets, 

Total Liabilities, Preferred Stocks, Minority Interest, Dividends samt Market Value.  

3.6.2 Riskfri ränta 
För att beräkna riskjusterad avkastning behöver vi använda oss av riskfri ränta. En riskfri 

ränta är en avkastning en placerare erhåller utan att ta risk enligt Birgham och Ehrhardt 

(2010). Vi ville använda oss av en ränta som är lika lång som vår innehavsperiod men på 

grund av att Sveriges statsskuldväxel för 12 månader har upphört (riksbanken 2014) bestämde 

vi oss för att använda den 2-årige statsobligationen. Den stämmer dock bra in vid 

innehavsperioderna 24 och 30 månader. Vi hämtade årliga genomsnittliga statsobligationen 

från riksbankens hemsida. För att bättre kunna hänföra vår riskfria ränta till 12 månaders 

innehavsperiod omvandlade vi obligationen till ett år genom följande formel: 

    (Rf-2år)1/2 

3.6.3 Utvärderingsmått 
Samtidigt som teorin om CAPM växte kom också en samtida utveckling av metoder där det 

används olika mått. Dessa mått har som uppgift att utvärdera resultat från riskjusterade 

utföranden. Jack Treynor, William Sharpe och Michael Jensen är alla namn som kopplas till 

CAPM och hur dess utföranden ska utvärderas, Bodie et al (2014). Vid riskjusterad 

avkastning beräknas en tillgångs avkastning i förhållande till risken som tas. I fall man endast 

jämför två portföljers avkastning, bör även portföljernas risk tas med som en faktor eftersom 

detta också har en stor betydelse för vilken portfölj som är att föredra. För att avgöra vilken 
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portfölj som presterar bäst, med den tagna risken, som presterar bäst beräknas riskjusterad 

avkastning. Ju högre värde vi får på samtliga desto högre avkastning i förhållande.  

 

Jensens Alfa 

Detta beskriver den genomsnittliga avkastningen hos en portfölj, utöver CAPM, givet den 

genomsnittliga marknadsavkastningen och portföljens beta. Uppvisas ett positivt Alfa är det 

en indikation på att portföljen har övervunnit marknaden i avkastning, i förhållande till risken. 

Formeln ser ut enligt följande: 

 

 

Sharpekvoten 

Denna kvot räknar ut en portföljs avkastning minus riskfri ränta. Detta divideras sedan med 

standardavvikelsen avkastning under den period som mäts. Kvoten berättar ifall avkastningen 

beror på bra investeringsstrategi eller ifall avkastningen beror på för ett högt risktagande. Ju 

högre tal på kvoten desto bättre är dess riksjusterad avkastning. Formeln följer: 

 

 

Treynorkvoten 

Kvoten räknar ut portföljens avkastning minus den riskfria räntan. Värdet divideras sedan 

med portföljens betavärde.  

Treynorkvoten använder den systematiska risken, istället för den totala risken som 

Sharpekvoten gör. Formen lyder: 

 

3.7 Sammanfattning av tillvägagångssätt 

I undersökningen studeras 78 börsnoterade industriföretag under åren 1990 till 2013 för att 

jämföra avkastningen hos de företag som uppvisar ett positivt NCAV gentemot 

marknadsindex. Företagen hämtas från OMXS Industrials från Nasdaq Stockholm (2014) och 

utifrån de resultat vi kommer fram till kopplas detta till teorin i en diskussion.  
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3.8 Reliabilitet  

Reliabiliteten ska spegla en mätnings pålitlighet, enligt Denscombe (2009). Vi strävar efter att 

få en så hög reliabilitet som möjligt, och vår viktigaste utgångspunkt är informationen om 

aktiekursen som hämtats ur Thomson Reuters, och det är på denna databas som 

tillförlitligheten vilar på. En klar fördel och som talar för en stark reliabilitet är att sådan 

registerdata redan är sammanställd och med lätthet kan hämtas. Däremot kan forskaren också 

bli låst vid den data som finns och dess tillgång.      

   För att ytterligare öka vår reliabilitet har vi valt att göra en teoretisk återkoppling, genom att 

förklara våra värden utifrån respektive teori, och inte enbart analysera statistiken i sig.  

3.9 Validitet 

Validitet uttrycks som kopplingen mellan den teoretiska definitionen och den operationella 

definitionen, att det faktiskt mäts det som avses mätas. Det kan också beskrivas som en 

undersöknings giltighet enligt Ejvegård (2009). I frågan om våra uträkningar har vi utfört 

liknande som vid tidigare forskningar, vilket gör att vi på ett bättre och enklare sätt kan 

jämföra dem. Detta bidrar med att förhöja vår validitet. Dessutom är de variabler som vi 

undersöker i uppsatsen väl använda variabler från aktiemarknaden och utvalda med 

noggrannhet, vilket också hjälper oss att hålla en hög validitet.  

3.10 Källkritik 

Vår tillförlitlighet ägnas helt åt Thomson Reuters Datastream, och det är eventuell felaktig 

data här som kan utgöra ett problem för oss. Dock anser vi att risken för inrapporterade fel är 

liten, databasen har ett mycket gott rykte och används av många finansiella aktörer. Skulle det 

trots detta finnas fel hos vår insamlade data ger detta en negativ inverkan på vår studie.  

  Att använda sig utav sekundärdata kan också innebära att felen är svåra att kontrollera eller 

inte alls går att kontrollera. Vi har i möjliga mån försökt undvika fel av sådan karaktär genom 

att utföra stickproven utifrån vår insamlade data och jämföra dessa siffror mot företagens 

årsredovisningar för att se om dessa stämmer överens.   

   Något som går emot vår studie är också bristen på data för vissa år, detta förekom 

visserligen inte i någon större utsträckning. Det var några enstaka år där data för de relevanta 

företagen saknades, och därmed bidrar med en negativ effekt.  

  Vi har i många fall använt oss utav tidigare forskning som underlag för vår studie, och 

tillsammans med den litteratur som vi har utgått från bör vi hålla en hög standard.  
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3.11 Övrig metodkritik 

I vår undersökning utgick vi enbart från de bolag som för tillfället var börsnoterade på OMX 

Stockholm. Det betyder att vi inte har tagit någon hänsyn till de bolagen som under 

tidsperiodens gång av olika anledningar har blivit avnoterade från marknaden, vilket ger 

upphov till ett så kallat survivorship bias och därmed också möjlighet till felaktiga resultat.  

  Det går dock också att påstå att det varit felaktigt att ta hänsyn till survivorship bias, med 

förklaring att det marknadsindex som vi jämför mot har utformats specifikt för de bolag som 

vi har undersökt.   

  Vår undersökning är i största utsträckning replikerbar med underliggande hänvisning till all 

data, med undantagsfall av åtkomsten till Thomson Reuters databas som är begränsad och inte 

alltid kan användas kostnadsfritt. 
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4.0 Resultat 

Nedan följer de statistiska sammanställningar som vi använder oss av för att kunna analysera 

våra simulerade portföljers prestation enligt NCAV strategin. För att presentera 

lättöverskådliga resultat har denna data bearbetats i Microsoft Office Excel. 

4.1 Ackumulerad avkastning 

Genom att beräkna den ackumulerade avkastningen kan vi på ett enklare sätt påvisa hur vår 

portfölj har presterat gentemot marknaden. Vi återinvesterar alla pengar från den föregående 

tidsperiodens avkastning. Då vi beräknar vår avkastning med ränta-på-ränta effekten märker 

vi att efter dessa 22 år överavkastade vår portfölj marknaden. Det går även att utläsa från 

grafen att portföljen ofta, och under en längre tidsperiod, har överavkastat marknaden. Ifall vi 

hade investerat 1000 kr år 1991 i vår portfölj och placerat enligt vår NCAV strategi hade vi 

haft 40.830,94 kr år 2013. Hade vi istället investerat 1000 kr i vårt marknadsindex, OMXS 

Industrials, hade de varit värda 27.200,05 kr år 2013. I varje år har bolagen i portföljen setts 

över och eventuellt bytts ut. De två kurvorna visar likartade mönster men vår portfölj stiger 

kraftigare än marknaden speciellt efter 1993 och 2009. Detta kan i efterhand förklaras med 

kriserna som har varit i Sverige under de tidsperioder, eftersom bolagen då varit 

undervärderade enligt värdeinvestering.  

 

Figur 4: Total avkastning för samtliga NCAV-bolag gentemot OMXS Industrial index. 

 

Källa: Skapad av forskarna 

 

 

 



28 
 

4.1.1 12 månaders innehavsperiod 

Vid beräkning av avkastningen på 12 månaders innehavsperiod har vår portfölj den högsta 

avkastningen men samtidigt lägre minsta avkastningen än vad marknaden har. Dessa värden 

inträffade samma år, 1994 respektive 2009. Detta förklaras av att krisen tog slut 1994 och 

aktiepriset gick upp på liknande sätt sjönk aktierna kraftigt då krisen kom till Sverige 2008. 

Årlig medelavkastningen är ändå väldigt när varandra, då de endast skiljer sig med ungefär 3 

%. Marknaden har dock fler år negativ avkastning än vad vår portfölj har, då marknaden har 

åtta perioder i jämförelse mot att portföljen har sju.  

  Vid beräkning av standardavvikelsen för vår portfölj och marknaden kommer vi fram till att 

marknaden har en lägre standardavvikelse. Detta innebär att marknaden är mindre volatil än 

vår portfölj och därmed mer säker och stabil än portföljen 

 

Figur 5: Medelavkastning för 12 månaders innehavsperiod 

NCAV/MV > 0 - bolag OMXS Industrials index 

Maximum: 118 % Maximum: 98 % 

Minimum: -38 % Minimum: -44 % 

Medel: 25 % Medel: 22 % 

Standardavvikelse:42 % Standardavvikelse:38 % 

Källa: Skapad och sammanställd av forskarna 

 

4.1.2  24 månaders innehavsperiod 

Vid 24 månaders innehavsperiod köper vi aktierna och håller dem i två år, vi har inte 

annualiserat dem. Vid beräkningen kommer vi fram till liknande resultat som vid 12 månaders 

innehavsperiod, vår portfölj har en högre maximum avkastning men även en lägre minsta 

avkastning. Den högsta avkastningen inträffar inte samma år till skillnad från den lägsta 

avkastningen som gjorde det, år 2009, samma som vid 12-månaders innehavsperiod. 

Medelavkastningen för perioden är betydligt högre för vår portfölj än för marknaden, då 

portföljen har ungefär 51 % i jämförelse mot marknaden som har 42 %. Det innebär att 

medelavkastningen för portföljen är nästan 9 % högre för vår portfölj. I likhet med 12 

månaders innehavsperiod har vår portfölj färre perioder med negativ avkastning än vad 

marknaden har, med sex perioder för portföljen och sju för marknaden.  
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  Standardavvikelsen här påvisar liknande resultat som vid 12 månaders innehavsperiod, 

marknaden har en lägre standardavvikelse än vår portfölj. Även om vår portfölj har en 

betydligt bättre avkastning än marknaden har den även en betydligt högre standardavvikelse, 

70 % mot 59 %.  

 

Figur 6: Medelavkastning för 24 månaders innehavsperiod 

NCAV/MV > 0 - bolag OMXS Industrials index 

Maximum: 188 % Maximum: 128 % 

Minimum: -49 % Minimum: -53 % 

Medel: 51 % Medel: 42 % 

Standardavvikelse:70 % Standardavvikelse:59 % 

Källa: Skapad och sammanställd av forskarna 

4.1.3  30 månaders innehavsperiod 

30 månaders innehavsperiod utförs på liknande sätt som vid 24 månaders. På liknande sätt 

som vid tidigare innehavsperioder har vår portfölj högre maximum avkastning men även en 

lägre minsta avkastning. Vår portfölj har dock en lägre minimum avkastning än marknaden, 

vilket är den enda gången i våra innehavsperioder som det gör det. Den högsta och den lägsta 

avkastningen inträffar inte vid samma tidsperiod. Medelavkastningen för vår portfölj 

överkastar återigen marknaden, med 57 % mot 47 %. Detta påvisar samma resultat som vid de 

tidigare innehavsperioderna. Det som dock är värt att notera att under detta tidsspann har vår 

portfölj sju negativa tidsperioder, i jämförelse med marknaden som endast har fem.  

  Standardavvikelsen för 30 månaders innehavsperiod påvisar samma mönster som vid de 

tidigare innehavsperioden, den är högre för vår portfölj än för marknaden.  
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Figur 7: Medelavkastning för 30 månaders innehavsperiod 

NCAV/MV > 0 - bolag OMXS Industrials index 

Maximum: 229 % Maximum: 182 % 

Minimum: -44 % Minimum: -31 % 

Medel: 57 % Medel: 47 % 

Standardavvikelse: 78 % Standardavvikelse:59 % 

Källa: Skapad och sammanställd av forskarna 

 

 

4.2 Marknadsjusterad avkastning 

Vid beräkning av marknadsjusterad avkastning räknar vi ut skillnaden mellan avkastningen 

från vår portfölj med avkastningen från marknaden vid respektive innehavsperiod. Här är 

innehavsperioden inte annualiserad utan i beräknade av sina innehavsperiod. Denna 

avkastning är även en medelavkastning för hela tidsspannet. Vid denna uträkning kommer vi 

fram till att 30 månaders innehavsperiod presterade bäst utifrån alla innehavsperioder, med 

nästan 10,5% i marknadsjusterad avkastning.  

  Antal år som berörs av positiva marknadsjusterad avkastning för 12-, 24-, samt 30 månaders 

innehavsperioder är 14, 11 respektive 11. 

 

Figur 8: Marknadsjusterad avkastning 

 

12 månaders 24 månaders 30 månaders 

Avkastning 3,3 % 8,7 % 10,5 % 

Källa: Skapad och sammanställd av forskarna 
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4.3 Riskjusterad avkastning 

Vid riskjusterad avkastning beräknas Jensens alfa, Sharpekvot samt Treynorkvot. Vi kommer 

även att redovisa portföljens betavärde här.  

4.3.1 Beräkning av Beta och Jensens Alfa 

Vid beräkning av portföljens beta får vi ett värde högre än ett på samtliga portföljers 

innehavsperioder, vilket indikerar att vår portfölj är mer volatil än marknaden. I regel rör sig 

avkastningen för portföljen i samma riktning som marknadens, men den multipliceras med 

betavärdet för portföljen. 

  Vid beräkning av riskjusterad avkastning beräknas först Jensens alfa. I våra uträkningar 

kommer vi fram till ett positivt värde för samtligt innehavsperioder. Detta betyder att vi får en 

högre avkastning än den förväntade avkastningen och att vi har överavkastat marknaden med 

vår strategi. Ju högre alfa värde desto bättre presterar vår portfölj gentemot den förväntade 

avkastningen. I våra innehavsperioder kan vi konstatera att 24 månaders innehavsperiod 

presterar bäst vid riskjustering. 

 

Figur 9: Riskjusteringsmått 

 

12 månaders 24 månaders 30 månaders 

Beta 1,065971773 1,11071374 1,185539978 

Jensens Alfa 0,019595151 0,04426261 0,025782069 

Källa: Skapad och sammanställd av forskarna 

4.3.2 Sharpekvot 

Även om vi kan konstatera att vår portfölj överavkastar marknaden så måste vi även 

undersöka ifall den överavkastar i förhållande till den risk som tas. Denna beräkning görs 

enligt Sharpekvoten. I samtliga innehavsperiod får vår portfölj högre värde än marknaden 

vilket indikerar att vår portfölj har högre avkastning än marknaden då man riskjusterar den. Ju 

högre värde Sharpekvoten har desto bättre, vilket resulterar i att vår portfölj för 30 månaders 

innehavsperiod presterar bäst i beaktande av risken.  
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Figur 10: Riskjusteringsmått 

innehavsperiod NCAV – bolag OMXS Industrials 

12 månader 0,555593 0,526472 

24 månader 0,666720 0,651746 

30 månader 0,678981 0,721191 

Källa: Skapad och sammanställd av forskarna 

 

4.3.3 Treynorkvot 

Treynorkvot är liknande som Sharpekvoten men istället för att beräkna total risk tar man 

endast med marknadsrisken, beta. I likhet med Sharpekvoten lyckas vår portfölj överavkasta 

marknaden vid en riskjustering gentemot marknadsrisken. På liknande sätt är ju högre värde 

desto bättre, och det innebär att vår portfölj för 30 månaders innehavsperiod presterar bäst. 

 

Figur 11: Riskjusteringsmått 

innehavsperiod NCAV - bolag OMXS Industrials 

12 månader 0,219276 0,200893 

24 månader 0,425063 0,385213 

30 månader 0,447732 0,425985 

Källa: Skapad och sammanställd av forskarna 
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5 Analys 

I följande avsnitt kommer vi föra ett längre resonemang kring de resultat vi kommit fram till, 

dels med hjälp av den statistik vi har framställt utifrån de historiska aktievärdena, men även 

med en återkoppling utifrån de teorier som presenterades i vår referensram. 

 

Som går att utläsa av det presenterade resultatet i föregående kapitel förekommer det i alla fall 

att våra utvalda NCAV bolag har lyckats överavkasta marknaden i de olika utformade 

innehavsperioderna, vi har fått en positiv marknadsjusterad avkastning. Denna avkastning 

gäller för våra samtliga innehavsperioder, där innehavsperioden om 30 månader utmärkte sig 

med störst marginal. Av resultatet kan vi också avläsa att portföljen presterade bättre efter 

kriser, vilket kan ha sin förklaring i värdeinvesteringsteorin som menar att det efter en sådan 

period skulle vara lättare att finna undervärderade bolag. Precis som vid tidigare forskning 

som vi har som underlag tycks resultaten peka på att desto längre hållningsperiod ju högre 

avkastning går att generera, vilket också överensstämmer med våra resultat. Vad vi också kom 

fram till var att lyckades generera en högre riskjusterad avkastning gentemot marknadsindex, 

som också är i likhet med tidigare studier. 

  Något som är anmärkningsvärt med vår studie, och som särskiljer den från tidigare forskning 

på området, är dels val av marknad. Den svenska marknaden som vi har utgått från är mycket 

mindre än de marknader som undersökts i tidigare studier. Vad som ytterligare är utmärkande 

för vår studie gentemot tidigare forskning är att vi dessutom förhåller oss enbart till en 

specifik bransch, för att kunna göra säkrare antaganden.  

5.1Teoretisk återkoppling 

Utifrån de teorier som tidigare presenterades under referensramen kommer resultaten från 

undersökningsfrågorna att kopplas och även till tidigare forskning. 

5.1.1 EMH 

I enlighet med teorin om att marknaden är effektiv, Fama (1970), ska det inte vara möjligt att 

under en längre tidsperiod kunna överavkasta marknaden. Dessutom hävdar teorin att 

investerare alltid tenderar att handla rationellt och inte låta sig styras av sina känslor.  

  De resultat som presenteras i från vår studie, och som går i linje med Oppenheimer (1984); 

Xiao’s och Arnold’s (2008); Bildersee’s, Cheh’s och Zhutsi’s (1993); Singh’s och Kaur’s 

(2013) samt Dudzinski’s och Kunkel’s (2014) studie på att det är möjligt att överavkasta 
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marknadsindex. I och med detta uppstår då en risk att marknaden genomsyras av viss 

irrationalitet. 

   

I relation till den effektiva marknadshypotesen har vi enbart utgått från den offentliga 

informationen som ges ut ifrån bolagen i form av årsredovisningar, och det gäller för 

Oppenheimer (1984); Xiao och Arnold (2008); Bildersee, Cheh och Zhutsi (1993); Singh 

Kaur (2013) forskningar vilket också förstärker argumentet om att marknaden inte fullt ut är 

effektiv. 

   

 

För att kunna investera enligt värdeinvesteringens principer måste felprissättningar på 

marknaden förekomma, vilket motsätter sig uppfattningen om att priset på aktier reflekteras 

korrekt, Fama (1970). Tvärtemot Fama’s resonemang hävdar Barker (2001) att det kan 

förekomma vissa tillgångar på marknaden vars pris inte reflekteras fullständigt, och det kan 

ytterligare styrkas av de motståndare till EMH som menar att anomalier kan förekomma på 

marknaden, och därmed ökar möjligheten att felprissättningar faktiskt uppstår. Genom att vi 

från vissa tidsperioder har lyckats genererat en högre avkastning än marknaden, och från vissa 

tidsperioder har vi genererat en lägre avkastning än marknaden. Detta påvisar att det uppstår 

anomalier och felprissättningar på marknaden som vi har lyckats ta del av. Vi måste dock 

komma ihåg att det inte går att överavkasta marknaden på en längre tidsperiod, enligt Fama 

(1970), och då är det diskuterbart vad som definierar en längre tidsperiod. Vår tidsperiod 

sträcker sig 22 år, och vi har i medeltal överavkastat marknaden med 3,3 % vid 12 månaders 

innehavsperiod. 

 

Utifrån de resultat som har satts i relation till teorin om en effektiv marknad kan vi dra 

slutsatsen att vi inte helt kan motsäga oss teorin, då vara resultat inte har varit helt 

konsekventa och kunnat bortförklara alla resonemang. Vi ser dock att marknadshypotesen 

genomsyras av vissa bristfälligheter som våra resultat, men även tidigare forskning, kan 

stödja. Därför vill vi hävda att den svenska marknaden inte är fullt ut är effektiv.  

5.1.2 CAPM 

Sharpe (1964) och Lintner (1965) presenterar CAPM som en modell utifrån vilken avkastning 

kan beräknas, utifrån det underliggande resonemanget att ett positivt linjärt samband finns 

mellan betavärde och avkastning. Utifrån vår studie kan vi också påvisa att detta resonemang 



35 
 

stämmer, då vår avkastning ökar då betavärdet ökar. Vi påvisar ett β>1 och det har även 

forskning enligt Oppenheimer (1986) och Dudzinski och Kunkel (2014) gjort.  

  Resonemanget kring hur en högre avkastning enbart kan hänföras till ett högre risktagande, 

CAPM, leder till att mer riskavert investerare inte kan erhålla högre avkastningar, vilket 

stämmer överens med våra forskning. De lyckades överavkasta marknaden där portföljens 

betavärde i flesta fall var >1, vilket implicerar att det är möjligt att göra en överavkastning 

oftast görs med en högre risk. Detta stämmer överens med teorin om riskaverta investerare, 

endast de som är villiga att ta på sig en högre risk också kan förvänta sig en högre avkastning.  

  Vidare härrör denna modell också från portföljteorin som också förutsätter att en viss 

diversifiering ska upprätthållas för att kunna rättfärdiga sambandet mellan beta och 

avkastning. I vårt fall saknas diversifiering i större utsträckning, eftersom våra portföljer 

endast består av bolag från en och samma bransch. Vi har ändå genom våra resultat bevisat att 

sambandet mellan beta och avkastning existerar.  

  På grund av de empiriska svårigheter som har uppstått med CAPM modellen utarbetades fler 

faktorer som skulle kunna förklara risken, och inte enbart utifrån betavärdet. Dessa faktorer 

presenteras, enligt Fama och French (1992), The Three Factor Model. Med stöd från 

forskning av Xiao och Arnold (2008) går det att förklara risk, men inte fullt ut, med hänsyn 

till dessa faktorer i enlighet med denna Three Factor Model. 

  Dessa är faktorer som vi inte har utrett i vår undersökning. Därför är vi något försiktiga med 

att motstrida teorin, med förklaringen att analysera enbart betavärdet blir för bristfälligt. Vår 

upptäckt att högre risk kan sammankopplas med högre avkastning kan ju sannerligen bero på 

någon av dessa tilläggsfaktorer, eller till och med helt lämnas åt slumpen.   

 

Sammanfattningsvis är vi försiktiga i vårt bemötande mot CAPM, framförallt i och med vår 

brist i förklarande faktorer som stödjer uppfattningen om att risk och avkastning beror i en 

viss riktning, och även med förklaring i att vår diversifiering inte håller den standard som 

underlättar uppkomsten av ett sådant samband. 

5.1.3 Värdeinvestering 
Uppkomsten av värdeinvesteringens förhållningssätt som investeringsmetod kan spåras 

tillbaka till början av 1900- talet, Graham och Dodd (1934). Kärnan till hur modellen fungerar 

baseras på de felprissättningar som, enligt författarna, uppstår på marknaden och kan utnyttjas 

av investerare. Detta tankesätt är något som helt motsätter sig resonemanget som förs av 

anhängare till den effektiva marknadshypotesen. Vår forskning, samt Oppenheimer (1984); 
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Xiao’s och Arnold’s (2008); Bildersee’s, Cheh’s och Zhutsi’s (1993); Singh’s och Kaur’s 

(2013) samt Dudzinski’s och Kunkel’s (2014), kan dock ge starka empiriska stöd åt 

värdeinvestering som teori, eftersom det bevisligen går att överträffa marknadsindex. 

  Som med de flesta teorier finns det alltid kryphål att upptäcka, och med tanke på att 

värdeinvesteringens mål är att hålla sina aktier i så långa perioder som möjligt så finns också 

risk för att ekonomiska recessioner och uppgångar som förekommer inom en ekonomi har 

haft stor inverkan på resultatet och därför kan vara en förklaring till att strategin har fungerat i 

sådan utsträckning. Inom värdeinvestering, och i synnerhet NCAV strategin som vi använt oss 

av, är bolagen oftast undervärderade då hela marknaden är lågt värderad. Detta kan vi även 

konstatera att så är fallet för vår forskning då vår portfölj avkastar mest efter en krisperiod, 

eller då marknaden varit låg eller rentav undervärderad. Detta faller även i linje med att 

Graham även själv använde sig av strategin på 1930-talet, vid den stora depressionen. Våra 

resultat överensstämmer även med värdeinvesteringen att hålla aktierna så länge som möjligt, 

då vi har kunnat påvisa en högre marknadsjusterad avkastning ju längre vi hållit dem. 

5.2 Utvärderingsmåtten 

Beträffande de utvärderingsmått som används för avkastningen i vår studie sammanfaller 

dessa med tidigare forskningar. I Oppenheimer’s (1984); Singh Kaur (2013); Dudzinski’s och 

Kunkel’s (2014) och Bildersee’s, Cheh’s och Zutshi’s (1993) forskningar överavkastade 

NCAV bolagen marknaden vid riskjusteringen. Det stämmer överens med vårt resulutat, 

vilket innebär att vi kan vara säkra på att vi har överavkastat marknaden med vår val av 

strategi enligt Jensens alfa och att det inte beror på slumpen.  

  Våra uträkningar stämmer även, i nästan alla fall, överens med värdeinvesteringsprincipen 

om att hålla aktierna så länge som möjligt. Vid beräkning av Sharpe- och Treynorkvoten kan 

vi konstatera att ju längre vi håller portföljen, desto högre värde får vi, med andra ord desto 

bättre avkastning i förhållande till risken.  

   

I samtliga av våra innehavsperiod har vi lyckats få en positiv marknadsjusterad avkastning. 

Detta kan jämföras med tidigare forskning av Oppenheimer (1984); Xiao’s och Arnold’s 

(2008); Bildersee’s, Cheh’s och Zhutsi’s (1993); Singh’s och Kaur’s (2013) samt Dudzinski’s 

och Kunkel’s (2014) som även de lyckades erhålla en positiv marknadsjusterad avkastning för 

samtliga innehavsperioder. Dock bör nämnas att ingen av de tidigare forskningar vi använt 

oss av hade exakt samma innehavsperioder i sina forskningar som oss. 
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5.3 Årtal som skiljer sig ifrån mängden 

Av alla undersökningsår som var med i vår studie kunde vi göra specifika antaganden om 

några utav dessa. Detta gäller främst de åren som följer efter finanskrisen som har sin start 

från och med år 2009. Vad vi kan utläsa från diagrammet stiger vår överavkastning gentemot 

marknadens markant åren som följer efter krisen, vars förklaring vi anser främst ligger i att 

bolag som är intressanta för värdeinvesterare tenderas att upptäckas lättare vid sådana 

tidpunkter.  

  Detta mönster följer också under åren som följer från 1994, år som också präglades av finans 

i Sverige, och ökningen stiger ändra fram till något år in på 2000-talet.  

  Det är således utmärkta lägen för värdeinveserare att göra fynd i bolag som de anser kommer 

att kunna generera höga avkastningar baserat på företagets värde. 

5.4 Utvärdering av forskningsfrågor 

Utifrån de resultat vi fått kan vi dra slutsatsen att NCAV fungerar effektivt på den svenska 

börsen och kan ge avkastningar som skiljer sig från marknadsindex. Detta kan dels förklaras 

av att valet av tidsperiod för undersökningen innefattar en nedgång i ekonomin som kan ge 

upphov till fler undervärderade bolag. Dessutom konstaterar vi också att den svenska 

marknaden åtminstone inte fullt ut är effektiv, varpå det är möjligt att göra vinster på 

felprissättningar. 

   I våra uträkningar kan vi också påvisa att ju längre innehavsperiod av våra aktier, dess bättre 

blir också avkastningen, vilket stämmer överens med Graham och Dodd (1934).  

  Enligt empiriska bevis från våra egna resultat tyder ett högre betavärde och högre 

standardavvikelse på en korrelation med en högre avkastning. Vi skall dock ha i åtanke att vår 

portfölj innehåller färre bolag än marknaden, och därmed kan den högre standardavvikelsen 

för portföljerna förklaras. Vidare kan våra riskjusterade avkastning uträkningar bevisa att vi 

har lyckats få en högre avkastning i beaktande av risken än vad marknaden har gjort, och 

denna avkastning förbättrades ju längre innehavsperiod.  
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5.5 Avslutande diskussion 

Genom att använda sig av ränta-på-ränta effekten, eller ackumulerad avkastning, är vi 

medvetna om att det kan leda till ett missvisande utfall. I verkligheten bör en investerare inte 

sälja sina aktier i ett företag ifall denne tänkte behålla dem nästa år, vilket vi gör i vårt 

exempel. Vidare vid beräkning av ränta-på-ränta effekten tar vi inte hänsyn till ekonomisk 

nedgång eller recession som inträffar. Vid en eventuell recession bör en investerare minska på 

sitt köp, trots det har vi ändå valt att köpa för hela vårt innehav. Dessutom är investerare olika 

riskbenägna och har olika preferenser i fråga om hur länge aktierna ska behållas. I vår 

undersökning väljer vi enbart företag som uppvisar ett positivt NCAV värde, men det säger 

inget om att aktien kunde ha givit hög avkastning ändå, vilket vi inte tog hänsyn till. Vi har 

dock inte fokuserat mycket på vilken avkastning vi skulle ha fått ifall vi placerade 1991 och 

följde kriterierna till 2013, utan istället på andra faktorer som medelavkastningen för hela 

tidsperioden då detta ger en mer rättvis bild av hur diverse portföljerna klarade sig då man 

inte tar hänsyn till ränta-på-ränta effekten som ger en missvisande bild.  

 

I vår undersökning väljer vi att göra en förmildrad syn angående aktieprisets förhållande till 

NCAV värdena. Det är rekommenderat att aktiepriset ska utgöra maximalt 67 % av NCAV 

värdet enligt Margin of Safety enligt Graham och Dodd (1934). Det blir dock problematiskt 

för oss, i likhet med Bildersee, Cheh och Zutshi (1993), att finna företag som levde upp till 

det här kravet. I likhet med deras forskning uppvisar vi en betydligt sämre marknadsjusterad 

avkastning, och det kan bero på säkerhetsmarginalen på 67 %. Trots detta åsidosättande 

presenteras resultaten från denna forskning, och i enlighet med vår egen studie, att det 

fortfarande går att överavkasta marknaden. Vi kan dock inte konstatera att vi hade fått en 

bättre eller sämre avkastning ifall vi hade fullföljt säkerhetsmarginalen.  

 

Övriga saker som kan ha orsakat missvisande resultat från vår studie är val av köp- och sälj-

perioden. Vi väljer att köpa första handlingsdagen i april och säljer den sista handlingsdagen i 

mars för varje år. Detta är missvisande från verkliga handeln där man köper och säljer vid det 

tillfälle man anser vara bäst tidpunkt enligt egna analyser samt preferenser. Vad som avgör 

ifall an aktie är undervärderad är varje människas åsikt, och kan därför variera kraftigt. Hade 

vi ha valt en annan tidsperiod kan vi ha fått fler eller färre bolag som uppvisar ett positivt 

NCAV värde och andra värden på våra resultat. Detta beror på att aktiepriset varierar från dag 
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till dag vilket är svårt att förutspå. Det är dock omöjligt för oss att avgöra ifall vårt val av 

tidsperiod har påverkat resultatet positivt eller negativt.  

   Vi väljer även att åsidosätta courtage då vi beräknade avkastningen för samtliga 

uträkningar. Detta gör vi eftersom det blir svårt att välja vilket courtage som ska användas, då 

olika banker och olika länder använder sig av olika courtage. Då vi inte har det i våra 

uträkningar innebär det att vi fick högre avkastning än vad man hade fått ifall man hade 

handlat på börsen. Det ger en missvisande bild vilket vi är medvetna om.  

 

Då den svenska marknaden förhåller sig som liten till de marknader som undersökts i tidigare 

studier ökar risken för ett skevare resultat, inte minst för att urvalet blir betydligt mindre. Vi 

anser att det är av vikt att vara medveten om att avvikelser troligen förekommer vid ett mindre 

urval, i synnerhet eftersom det ofta är problematiskt att hitta företag som uppfyller kriterierna 

enligt NCAV strategin eftersom de är så pass strikta. De resultat som vi kommer fram till i vår 

undersökning, och som fullt ut stödjer tidigare forskning, är diskuterbart med tanke på att vår 

marknadsjusterad avkastning är betydligt lägre och en lägre riskjusterad avkastning än vad de 

tidigare forskningar kommit fram till. Detta resultat kan bero på vårt val av bransch, och att vi 

endast förhåller oss till en bransch. Vi har inte heller diversifierat i samma utsträckning som 

dem, och har därmed troligen fått en högre risk. Hade vi valt en annan bransch, alternativt 

hela Stockholmsbörsen, hade vi möjligtvis kunnat få en bättre marknadsjusterad avkastning. 

 

Sammanfattningsvis kan analysen avslutas med reflektioner kring hur vår studie i viss mån 

har kunnat motsätta sig större och mer etablerade teorier så som CAPM och den effektiva 

marknadshypotesen. Detta bör göras som tidigare nämnt med stor försiktighet då vi saknas 

belägg för vissa motiveringar, speciellt gällande relationen mellan risk och avkastning. 

Dessutom är vi medvetna om att de val som berör exempelvis aktieinköp skulle skilja sig från 

det verkliga livet, då investerares beslut till stor del fattas av personen i fråga. Därav uppstår 

också risken att våra resultat kan vara något missvisande.  
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6. Slutsats 

Vår studie har utgått ifrån följande frågeställning med följande forskningsfrågor: 

Hur väl fungerar NCAV-strategin på Stockholms aktiemarknad? 

 Hur skiljer sig lönsamheten i förhållande till innehavsperiodens längd? 

 Kan överavkastning förklaras utifrån ett samband med en högre risk? 

 

Kärnan i undersökningen var att se eventuellt hur och varför NCAV strategin fungerar 

gentemot marknadsindex med utgångspunkt från den svenska marknaden. 

  Studien visar att med framställda portföljer utifrån NCAV bolag från industribranschen är 

det möjligt att överavkasta marknadsindex, OMXS Industrials index, under tidsperioden 

1990-2013. Vi har genom vår forskning kunnat påvisa en positiv marknadsjusterad avkastning 

för samtliga innehavsperioder; 3,3 % för 12 månaders, 8,7 % för 24 månaders samt 10,5 % för 

30 månaders innehavsperiod. Likaså har vår portfölj genererat en högre riskjusterad 

avkastning än marknaden vid beräkning av Sharpekvot, Treynorkvot samt Jensens alfa.  

  Ett sätt att utvärdera NCAV strategins prestationer är att undersöka hur avkastningarna 

förhåller sig till risken som tas. Detta gjordes utifrån teorin om CAPM, där våra resultat också 

går i linje med teorin, som menar att det föreligger en positiv koppling mellan risk och 

avkastning. 

   Vi kom fram till att även ju längre innehavsperiod vi höll vår portfölj i genererade en högre 

avkastning. I vårt fall var den portfölj som hölls under 30 månader också den portfölj som gav 

oss högst avkastning i relation till marknaden. 

   Med utgångspunkt från CAPM kan vi tillägna teorin ett bra stöd med de bevis har funnit 

angående relation mellan beta och avkastning, men samtidigt finns ytterligare faktorer som 

kan påverka avkastningen som lades till i the Three Factor Model som blev en förnyad 

version av CAPM. Eftersom vår undersökning inte tar med dessa faktorer i uträkningarna, är 

vi fortfarande något återhållsamma med att tillägna CAPM vårt fulla stöd utifrån våra resultat.  

  Utifrån teorin om att marknaden är effektiv har vi till viss del kunnat motbevisa detta, 

eftersom en överavkastning annars inte skulle vara möjlig att åstadkomma, och vi anser att 

denna investeringsstrategi fångar upp de anomalier som stundvis förekommer på marknaden.  
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6.1 Förslag till framtida studier 

Utifrån denna studie har historiska aktievärden studerats för att undersöka hur välfungerande 

NCAV strategin är. Fördelen med den data som hämtas från Thomson Reuters Datastream är 

att databasen tillhandahåller aktieinformation från flertalet andra länder, varpå metoden både 

möjliggör och underlättar för en liknande studie med utgångspunkt från en annan marknad. 

  Denna studie har varit mycket intressant och lärorik att genomföra, trots den problematik 

som kan uppstå med ett ämne som är relativt outforskat, och som därmed kan begränsa 

studien på fler sätt. Trots detta skulle vi vilja uppmuntra till framtida forskning på området, 

där vi anser att det behövs ytterligare studier på de mindre marknaderna, varpå de nordiska 

marknaden skulle vara ett utmärkt exempel.  

  Vad vi kom fram till i vår arbetsprocess var att det uppstod mycket problematik kring att 

finna bolag som uppfyllde säkerhetsmarginalen om 67 %, varpå vi valde att förmildra detta 

kriterium för våra bolag. Det hade dock varit mycket intressant och även av stor relevans att 

undersöka vilken betydelse detta kriterium faktiskt har för värdeinvestering, i synnerhet 

eftersom vi kunde finna liknande drag som den japanska studien då vi båda hade förkastat 

säkerhetsmarginalen. Förslagsvis kan olika portföljer utformas, där bolag som helt uppfyller 

säkerhetsmarginalen mäts mot de som kanske har valts med ett mildare kriterium, och sedan 

utvärdera dessa. Detta förutsätter nästan också att ett större urval tas med i undersökning, där 

hela aktiemarknaden för ett land för ett land bör undersökas. Detta skulle också likna de 

tidigare studier som gjorts. En branschspecifik undersökning som vi gjorde inom detta ämne 

eliminerar chansen att undersöka NCAV strategin utifrån kriteriet om säkerhetsmarginalen på 

67 %.  
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Appendix 

 

Antal bolag i portföljen och index 

År NCAV-bolag OMXS Industrials Procent 

1991 5 17 29,4% 

1992 4 19 21,1% 

1993 4 19 21,1% 

1994 6 19 31,6% 

1995 8 21 38,1% 

1996 13 23 56,5% 

1997 12 24 50,0% 

1998 15 25 60,0% 

1999 13 32 40,6% 

2000 21 35 60,0% 

2001 22 41 53,7% 

2002 23 43 53,5% 

2003 25 47 53,2% 

2004 23 48 47,9% 

2005 29 49 59,2% 

2006 30 52 57,7% 

2007 31 53 58,5% 

2008 29 55 52,7% 

2009 26 57 45,6% 

2010 29 59 49,2% 

2011 30 59 50,8% 

2012 30 59 50,8% 
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Avkastning för respektive innehavsperiod 

År 12 månaders 24 månaders 30 månaders 

1992 15% 
  

1993 19% 32% 66% 

1994 21% 67% 92% 

1995 18% 81% 106% 

1996 2% 45% 39% 

1997 5% -10% -26% 

1998 -16% -21% -16% 

1999 -7% -26% -23% 

2000 -4% -17% -5% 

2001 -13% -1% -18% 

2002 -9% -17% -16% 

2003 -14% -4% -14% 

2004 4% -3% -19% 

2005 8% 14% 26% 

2006 11% 28% 22% 

2007 -5% -8% -19% 

2008 3% -8% -8% 

2009 5% 4% 1% 

2010 0% 6% 4% 

2011 8% 4% 2% 

2012 1% 9% 2% 

2013 21% 7% 22% 

Medelavkastning 3,3% 8,7% 10,5% 
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Riskfri ränta 

 
 

 

Bolag som ingår i vår forskning 
Addtech 

Alfa Laval 

Arcam 

Assabloy 

B&B Tools 

Beijer Alma 

Beijer Electronics 

Beijer Ref 

Bong 

BTS Group 

Concordia Maritime 

Consilium 

CTT Systems 

Duroc 

Elanders 

E-Work Scandinavia 

Fagerhult 

Fingerprint Cards 

Geveko 

Gunnebo 

Hexagon 

Image Systems 

Indutrade 

Intellecta 

Itab Shop Concept 
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Lagercrantz 

Lindab International 

Loomis 

Malmbergs Elektriska 

Mycronic 

Nederman Holding 

Nibe Industrier 

Nolato 

Note 

OEM International 

Opus Group 

Partnertech 

Peab 

Poolia 

Precis Biometrics 

Pricer 

Proffice 

Rederi AB Transatlantic 

Rejlers 

Rörvik Timber 

Saab 

Sandvik 

Securitas 

Semcon 

Sensys Traffic 

Intercast 

Skanska 

Studsvik 

Svedbergs i Dalstorp 

Systemair 

Trelleborg 

Uniflex 

Xano Industri 

ÅF 
 


