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Sammanfattning 
 
Södertörns Högskola 

Vårterminen 2016 
Författare: Joachim Öberg och Niclas Karlsson 
Titel: Köp- och säljrekommendationers pålitlighet - En eventstudie på den svenska 

aktiemarknaden 

Nivå: C-nivå 

Ämne: Företagsekonomi 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur avkastningen på aktier påverkas av 

köp - och säljrekommendationer i media, och om det är möjligt att uppnå en abnormal 

avkastning genom att följa dessa. 
 
Forskningsfrågor: 

●   Är det möjligt att använda rekommendationer för att nå en abnormal avkastning? 
● Går det att se ett signifikant samband mellan rekommendationer och avkastningen 

på aktier? 

● Finns det några skillnader i hur avkastningen reagerar beroende på om det är köp - 

eller säljrekommendationer? 
 
Metod: Studien använder en kvantitativ metod, där en eventstudie kommer att 

genomföras på 51 svenska börsnoterade bolag. En hypotesprövning används för att kunna 

bekräfta eller förkasta att det finns ett samband mellan publiceringen av 

rekommendationer och avkastningen på aktier. 
 
Teori: Studien utgår från den effektiva marknadshypotesen, utöver denna behandlas även 

behavioral finance (cognitive biases, arbitrage, cognitive dissonance theory och herding 

behavior). 
 
Resultat/Slutsats: De aktier som blivit köprekommenderade har i genomsnitt haft 2,32 

procent överavkastning under eventfönstret. De aktier som blivit säljrekommenderade har 

i snitt haft en underavkastning på 1,26 procent. De starkaste reaktionerna kunde man se 

under eventdagen. Sedan anpassade sig aktierna snabbt till den nya informationen. 
 
För den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för köp- respektive 

säljrekommendationer kunde inte något signifikant samband bekräftas. 
 
Nyckelord: Rekommendationer, effektiva marknadshypotesen, OMX Stockholm, 

hypotestest, behavioral finance, aktieanalys, abnormal avkastning



2  

Abstract 
 
Södertörns University 

Spring Term 2016 
Author: Joachim Öberg and Niclas Karlsson 
Title: The reability of share recommendations - An event study on the stock market in 

sweden 

Level: C-Level 

Subject: Business and Economics 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate the possibility to reach an abnormal 

return on the stock market by follow recommedations given by media. 
 
Research questions: 

●   Is it possible to use stock recommendations to achieve an abnormal return? 
● Is it possible to see a significant correlation between the recommendations and the 

return on equities? 

● Are there any differences in how the proceeds will react depending on whether it 

is a buy - or sell recommendation? 
 
Methods: This study is based on a quantitative approach and use an event study. The 

event study include 51 swedish stock companies. A hypotesis test is used to investigate if 

there is any connection between the recommendations in media and the return on the 

share price. 
 
Theoretical framework: This study is based on the efficient market hypothesis and 

behvioral finance (cognitive biases, arbitrage, cognitive dissonance theory och herding 

behavior). 
 
Results/Conclusion: The shares that have been recommended as “buy” on average had 

2.32 percent of returns during the event window. For the shares that have been 

recommended as “sell” have on average had a negative return of 1.26 percent. The 

strongest reactions could be seen during the eventday. The shares adapted quickly to the 

new information. 
 
For the average cumulative abnormal return any significant relationship could not be 

confirmed. 
 
Key words: Recommendations, efficient market hypothesis, OMX Stockholm, 

hypothesis testing, behavioral finance, stockanalysis, abnormal return
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1. Inledning 
 
I inledningen beskrivs bakgrunden till problemet som denna studie ska undersöka. Syftet 

presenteras samt vilka frågor som skall besvaras för att göra detta. Slutligen beskrivs 

avgränsningarna samt dispositionen för denna studie. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
“Danske: Därför är skidanläggningsföretaget köpvärt” (Affärsvärlden.se 2015) 

 
Så lyder rubriken för en artikel i Affärsvärlden. Artikeln handlar om att Skistar, som äger 

de största skidanläggningarna i Sverige, är på väg mot en stabil säsong. Ett högt 

rapporterat bokningsläge, svag svensk krona och gynnsamma kalenderdagar är några 

faktorer som talar för en bra säsong. Danske Bank har även studerat skuldsättningsratio 

och kassaflöde, där man ser potential för en högre utdelning. Andra faktorer som gör att 

banken ser ljust på aktien är att den handlas under sitt historiska snitt, attraktiva tillgångar 

på balansräkningen och en defensiv karaktär med ett beta på 0,4. Danske banks 

rekommendation för Skistars aktie är “köp”. 
 
Går det att se något samband mellan denna typ av rekommendationer: “Danske: Därför 

är skidanläggningsföretaget köpvärt” och avkastningen på Skistars aktie? 
 
Media spelar en stor roll i dagens samhälle, när det kommer till att nå ut med information 

till en bred publik. Enligt Fang och Peress (2009) spelar media en särskilt stor roll för 

privata investerare på aktiemarknaden. I USA säljs dagligen 55 miljoner tidningar och 

dess läsarkrets är större än så. När det kommer till affärsnyheter och analyser är media 

den kanal som når överlägset flest läsare. Med detta i åtanke ställer sig Fang och Peress 

(2009) frågan hur stor påverkan detta har på aktiemarknaden. 
 
I dagens samhälle är det många som väljer att handla med aktier som ett sätt att spara och 

förvalta sina pengar på. Många banker har börjat satsa på detta och erbjuder numera ett 

stort utbud av olika aktier och fonder, både nationellt och internationellt. Bankerna 

erbjuder även sina kunder tjänster där man enkelt kommer åt nyheter om marknader i 

stort och även ingående nyheter om specifika bolag. Avanza som är en framstående 

svensk internetbank inom detta område uppnådde år 2013, 300 000 kunder. Året efter 

öppnade ytterligare 50 000 nya kunder konton hos banken, vilket är den största ökningen 

någonsin under ett och samma år. Avanza fortsätter kontinuerligt att presentera nya 

siffror som visar på en fortsatt ökning för användandet av aktiemarknaden i stort och 

Avanza som bank generellt. (Avanza.se 2016) 
 
Inom forskningsområdet “behavioral finance” studerar man hur investerare tänker när de 

investerar. Inom forskningsområdet utgår man ifrån psykologin när man drar slutsatser. 

Det finns mycket forskning som menar på att människor ofta tänker “fel”. Till exempel 

att människor är för självsäkra, lägger för stor vikt på tidigare erfarenheter och så vidare. 

Dessa beteenden kan man även se hos investerare på aktiemarknaden. (Ritter 2003) 
 
Inom “behavioral finance” förklaras avvikande avkastningar på aktiemarknaden som en 

reaktion på att investerare inte tänker rationellt i sitt handlande (Scheufele, Haas & 

Brosius 2011). Enligt erfarna investerare måste man kunna kontrollera sina känslor när
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man gör investeringar (Koppenheffer 2015): 

 
"It's an easy game if you can control your emotions" - Warren Buffet 

 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Finansiella analytiker har länge ansetts vara en del av den finansiella marknaden. Inom 

forskningsområdet behavioral finance har man bevisat att individuella investerare inte 

alltid tar rationella beslut. Majoriteten av individuella investerare har inte heller förmåga 

eller tid att analysera aktiebolag. Finansiella analytiker har tillgång till mer information, 

finansiella analysverktyg och har bättre kunskap om den finansiella marknaden. (Allie 

2015) Därför kan det finnas ett värde i att som individuell investerare följa 

rekommendationer från analytiker. 
 
Aktieanalytiker samlar in information om olika aktier som de sedan bearbetar för att 

kunna förutspå aktiens framtid och avkastning. Analytikernas åsikter och 

rekommendationer delas sedan med investerare i syfte att underlätta investeringsbeslut. 

(Devos et al. 2015) Enligt Devos et al. (2015) har aktieanalytiker två roller, de ska samla 

informationen och sedan tolka den. Analytiker har en förmåga att hitta information som 

inte än är tillgängligt för marknaden. När de sedan tolkar informationen kan de tillföra ett 

mervärde i form av sina färdigheter, komparativa fördelar och inneboende förmåga att 

analysera vissa aktier baserat på specifik information. Investerare förlitar sig framförallt 

på analytikers förmåga att hitta information som annars kanske inte blivit offentlig, samt 

deras förmåga att tolka information som investerarna själva har svårt att tolka. 

 
Köprekommendationer är betydligt vanligare än säljrekommendationer, antagligen för att 

de är mer positiva till sin natur och därför säljer mer lösnummer. Eftersom en 

köprekommendation ses som positiv behövs ofta inte så mycket mer 

bakgrundsinformation och är lättare att ta fram. En säljrekommendation kräver mer 

bakgrundsarbete och ses inte som lika intressant för läsarna. (Liden 2004) 

 
Det som ligger till grund för rekommendationerna är någon form av analys av 

marknaden. Enligt Graham & Dodd (2009) finns det två typer av marknadsanalys. Den 

fundamentala och den tekniska analysen. Den tekniska analysen grundar sig på tidigare 

historisk data och händelser. Den fundamentala analysen grundar sig på alla möjliga 

ekonomiska faktorer som kan påverka aktiemarknaden. Ofta är det vanligt att man 

använder sig av en kombination av båda metoderna. 

 
Den tekniska analysen kan beskrivas som att marknaden själv är bäst på att förutspå 

marknaden. Den tekniska analysen studerar tabeller, diagram för historiska händelser för 

att hitta medelvärden som kan förklara framtiden. Det är alltså historiska aktiekurser som 

studeras för att förutspå framtida aktiekurser. Till skillnad från den fundamentala 

analysen som studerar värden i företaget som skulle kunna generera framtida vinst. 

Graham & Dodd (2009) kritiserar den tekniska analysen bland annat eftersom den inte 

kan ses som vetenskaplig och inte har bevisats vara en pålitlig metod för att gå med vinst. 

Den tekniska analysen kan inte ses som vetenskaplig, för i sådana fall skulle alla kunna 

studera tabeller för historisk data för att förutspå marknaden korrekt. Då skulle vem som 

helst kunna tjäna pengar på att hela tiden köpa och sälja vid rätt tidpunkt. De menar att 

det är omöjligt att med hjälp av teknisk analys förutspå marknaden när investerare 

handlar irrationellt. 
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Tanken med den fundamentala analysen är att aktievärdet på lång sikt borde spegla de 

fundamentala värdena i företaget. Den ursprungliga modellen som utvecklats av Graham 

& Dodd på 1930-talet byggde på synliga värden i företaget så som maskiner, varulager, 

kundfordringar och likvida medel. Modellen har dock utvecklats och innefattar idag fler 

faktorer vid den fundamentala analysen. Idag innefattar analysen även goodwill, 

forskning, kompetens, utveckling, varumärke och så vidare. Till skillnad från den 

tekniska analysen fokuserar man på potential för framtida vinster istället för historiska 

händelser. (Bernhardsson 2002) 
 
Li et al. (2014) beskriver att det finns två utgångspunkter för hur investerare reagerar på 

rekommendationer och artiklar. Antingen reagerar de på ett fundamentalt sätt och baserar 

sitt investeringsbeslut på vilken information som artikeln behandlar. Det kan vara 

kvalitativ eller kvantitativ information som behandlar den ekonomiska värderingen av 

företaget. Den andra utgångspunkten är att de reagerar känslomässigt på informationen. 

Om det gäller en rekommendation är det möjligt att det inte finns någon information som 

gör att man kan fatta sitt beslut på fundamentala grunder. Ett scenario är att investerare 

litar på att den fundamentala analysen redan är gjord av analytikern, alternativt baseras 

beslutet på känslomässiga grunder. 

 
Vissa studier tyder på att privata investerare tar beslut utifrån spekulationer och 

psykologiska faktorer, och att deras handelsverksamhet tillför volatilitet aktiekurserna. 

Andra studier visar på motsatsen, att privata investerare förmedlar fundamental 

information och att deras investeringsbeslut bidrar till marknadseffektivitet. De privata 

investerarnas handelsverksamhet bidrar till att aktiepriserna blir mer exakta, de bidrar till 

att förbättra aktiernas likviditet genom att minska informationsasymmetrin. Privata 

investerare har ofta inte all nödvändig information själva, men informationen som de 

sitter på tillsammans kan vara väldigt exakt och värdefull. (Wang & Zhang 2015) 
 
Liden (2004) ställer sig frågan vem som har störst intresse av att publicera köp- och 

säljrekommendationer i media. Analytikerna delar oftast den nya informationen med sina 

klienter innan informationen når affärstidningarna. Klienterna uppnår sedan bra 

avkastning på investeringen när informationen når andra investerare. Det kan vara en 

förklaring till varför man ofta ser reaktioner på marknaden innan publiceringsdagen. När 

affärstidningarna sedan publicerar rekommendationen så är det “second-hand” 

information. Naiva investerare försöker sedan att tjäna pengar på samma information. Det 

kanske framförallt är analytikerna och deras klienter som har störst intresse av att 

publicera rekommendationerna i media. När informationen når affärstidningarnas läsare 

kanske det redan är för sent. 
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Det finns ett egenintresse hos aktieanalytiker och deras klienter att publicera köp -och 

säljrekommendationer i media. Privata investerare når ofta informationen senare än 

analytikerna, ofta i form av artiklar i framstående affärstidningar. Finns det då något 

värde i att som privatinvesterare följa rekommendationer som är publicerade i media. 

 

  
1.4 Undersökningsfrågor 

 
Är det möjligt att använda rekommendationer för att nå en abnormal avkastning? 

 



9  

Går det att se ett signifikant samband mellan rekommendationer och avkastningen på 

aktier? 
 
Finns det några skillnader i hur avkastningen reagerar beroende på om det är köp - eller 

säljrekommendationer? 
 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur avkastningen på aktier påverkas av köp - 

och säljrekommendationer, och om det är möjligt att uppnå en abnormal avkastning 

genom att följa dessa. 
 

 
1.6 Avgränsningar 

 
Författarna kommer att studera bolag som finns noterade på Nasdaq OMX Stockholms 

large- mid- och small- cap. Totalt rör det sig om 51 bolag och 172 observationer. Bolagen 

finns noterade inom 10 olika branscher. För att göra studien tydlig väljer författarna att 

avgränsa studien till endast köp- och säljrekommendationer. Med detta menas en artikel 

som uttryckligen rekommenderar “köp” eller “sälj” för ett bolag. Studien kommer inte 

beaktat utdelningar. Andra medier än de som författarna valt att använda kan ha 

publicerat information om samma händelse. Även andra händelser som till exempel 

politiska eller ekonomiska kan påverka kursen, men inte heller det är något som kommer 

att tas i beaktande i studien. 
 
 

1.7 Disposition 
 
Kapitel 1: I det första kapitlet ges en bakgrund till denna studie. Tankarna som ligger till 

grund för syftet samt vilka frågeställningar författarna vill besvara. 
 
Kapitel 2: I det andra kapitlet ges en redogörelse över de teorier som använts för att ge en 

ökad förståelse för det problem som författarna valt att analysera. Det ges även en 

redogörelse över den tidigare forskning som finns inom detta område. 
 
Kapitel 3: I det tredje kapitlet diskuteras de metodval som gjorts för att genomföra 

studien. Forskningsansats och design presenteras. Författarna beskriver en eventstudie, 

ställer upp hypoteser och beskriver hur dessa ska testas. I detta kapitel presenteras även 

tillvägagångssättet. 
 
Kapitel 4: I det fjärde kapitlet presenteras den data som samlats in. Det ges en 

redogörelse över de resultat som studien kommit fram till. Detta sker med hjälp av 

diagram, tabeller och förklarande text. Slutligen presenteras hypotestesten. 

 

Kapitel 5: I det femte kapitlet analyseras de resultat som presenterades i 

föregående kapitel. Dessa analyser kommer göras med hjälp av teorier och tidigare 

forskning som beskrevs i det andra kapitlet. 
 
Kapitel 6: I detta kapitel besvaras de undersökningsfrågor som ställdes upp i det första 

kapitlet. Detta görs med hjälp av den kunskap och data som samlats in under studiens 

gång. En redogörelse för vad som skulle vara intressant till vidare forskning ges också.
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2. Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som använts för genomförandet av denna studie. I 

början ges en genomgång av den effektiva marknadshypotesen för att ge en ökad 

förståelse hur en marknad fungerar samt reagerar på ny information. Efter detta 

presenteras behavioral finance för att förklara hur investerare tänker vid 

investeringsbeslut. Slutligen redovisas cognitive biases, arbitrage, cognitive dissonance 

theory och herding behavior som alla är delar inom behavioral finance. 
 
 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
 
Enligt Fama (1970) definieras en effektiv marknad genom att priset på en aktie fullt ut 

ska reflekteras i den tillgängliga information som finns att tillgå. Enkelt förklarat skulle 

detta innebära att en eventuellt positiv nyhet skulle återspeglas i aktiekursen på ett 
positivt sätt. På samma sätt skulle en dålig nyhet om företaget reflekteras i att aktiekursen 
på ett negativt sätt. Till detta påstående ställer sig dock Fama frågan vad som egentligen 
menas med att priset ska reflekteras “fullt ut” i den informationen som finns. Eftersom 
olika investerare har olika tankar och förväntningar på en aktie kan detta leda till att ny 
information och nyheter kan tolkas på olika sätt. Fama har valt att dela in den påverkan 
som olika typer av information kan ha och hur de påverkar olika investerare.  Dessa typer 
är svag, halv-stark och stark. Den svaga formen syftar till att förklara hur historisk 
information, t.ex. historiska priser (aktiekursen) påverkar. Vilket betyder att denna 
information är ett svagt “argument” för investering. Den halv-starka formen innefattar 
huruvida priset speglas i den “offentlig informationen” som finns tillgänglig. Slutligen 
bygger den starka formen på ifall en grupp investerare sitter på “monopolistic 
access”(offentlig och privat information) till information. (Fama 1970) Detta leder till att 
investerare med sådan information skulle kunna fatta beslut på andra grunder än vad 
övriga investerare gör. 

 
Många forskare har försökt studera detta ämne för att kunna bevisa den effektiva 

marknadshypotesen. Eftersom den effektiva marknadshypotesen syftar till att priset ska 

återspegla all tillgänglig information. Med andra ord går det inte att “vinna” över 

marknaden genom att använda redan tillgänglig information. (Berk & DeMarzo 2011) 

Således skulle aktiemarknaden snabbt anpassa sig efter ny information som 

offentliggjorts via till exempel en artikel. 
 

En av byggstenarna i modern ekonomi är den effektiva marknadshypotesen. Den effektiva 

marknadshypotesen hävdar att konkurrensen mellan investerare som söker abormala 

vinster driver priserna till deras "rätta" värde. Den effektiva marknadshypotesen 

förutsätter inte att alla investerare är rationella, men den förutsätter att marknaden är 

rationell. Den effektiva marknadshypotesen antar inte att marknaden kan förutse 

framtiden, men den förutsätter att marknaden gör objektiva prognoser för framtiden. 

(Ritter 2003) 

 

Om den effektiva marknadshypotesen helt skulle stämma överens med verkligheten 

skulle man endast se en reaktion under själva händelsen (Fama 1970). Marknaden skulle 

därefter direkt ha anpassat sig till den nya informationen. Liden (2004) beskriver att det 

finns två förklaringar till detta. Den ena är att rekommendationerna skapar en prispress 

när naiva investerare försöker tjäna pengar på dem. Den andra är att rekommendationerna 

avslöjar relevant och potentiellt lönsam information som skapar fundamentala omvärderingar 

av aktiekurserna. (Ritter 2003) 
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2.2 Behavioral finance 
 
I inledningen nämnde författarna behavioral finance. Behavioral finance är ett 

forskningsområde som syftar till att ifrågasätta traditionella antaganden när det kommer 

till investeringsbeslut. Traditionella antaganden är att investerare strävar efter att 

maximera sin vinst genom rationella beslut. Enligt Jay Ritter (2003) bygger Behavioral 

finance på två grundstenar, den första är kognitiv psykologi, hur människor tänker. Den 

andra är att en marknad inte alltid är effektiv. (Ritter 2003) 
 
Problemet ligger i att många investerare tror att de vet mer än vad de gör, de har en 

övertro på sin egen förmåga. Det är vanligt att människor investerar för mycket i företag 

som de känner till, utan att veta om det verkligen är en bra investering. Det kan handla 

om att man väljer att endast investera i nationella eller lokala företag. (Ritter 2003) 

Investerare fattar beslut utan att ha fullständig information, vilket i sin tur leder till icke- 

rationella beslut. Författarna kommer nu presentera fyra olika delar inom behavoiral 

finance som syftar till att förklara hur människor resonerar inför ett beslutsfattande. 

Dessa teorier ska sedan bidra till att förklara resultatet av denna studie. 
 
 

2.2.1 Cognitive Biases 
 

Otuteye och Siddiquee (2015) skriver att när investerare har begränsad kompetens, 

behöver behandla komplicerad data och det finns en hög osäkerhet så använder de sig av 

förenklingsmetoder för att göra beslutsprocessen lättare. Dessa metoder kallas för 

kognitiva bias och leder ofta till dåliga beslut. För att minimera chansen att ta dåliga 

beslut på grund av kognitiva fördomar kan man specificera beslutsfattandet i förväg, till 

exempel sätta upp regler, som man håller sig till utan att blanda in egna känslor. 

 

Ritter (2003) har beskrivit några av dessa kognitiva bias, som presenteras här nedan:  

 

Heuristics - Många följer tumregler vid investeringsbeslut. Det gör 

beslutsfattandeenklare men kan ofta leda till beslut som inte är helt optimala. Ritter 

(2003) beskriver att många följer den så kallade 1/N regeln. Om det till exempel 

finns tre fonder när man ska investera sina pensionsbesparingar, så går en tredjedel 

av investeringen in i varje fond. 

 
Overconfidence - Många investerare tror att de vet mer än vad de gör, de har en övertro 

på sin egen förmåga. Det är vanligt att människor investerar för mycket i företag som de 

känner till, utan att veta om det verkligen är en bra investering. Det kan handla om att 

man väljer att endast investera i nationella eller lokala företag. (Ritter 2003) Investerare 

fattar beslut utan att ha fullständig information, vilket i sin tur leder till icke-rationella 

beslut. 

 
Mental accounting - Människor separerar ibland beslut som i stället hade kunnat 

kombineras. Ett exempel kan vara att många har en hushållsbudget för mat, nöje och så 

vidare. Hemma kanske man väljer att äta fiskgryta istället för hummer eftersom att det är 

billigare. Hummern kanske de äter på en restaurang. Hade de istället gjort tvärt om hade 

de kunnat spara pengar. 

 
Framing - Framing kan till exempel vara hur man presenterar olika erbjudanden. 

Restauranger kan ge rabatt under dagen när man har som minst kunder, istället för att 

lägga på en avgift under högtryck. Frukosterbjudanden, “after work” priser och så vidare. 
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Restaurangerna kan tjäna mer på den strategin, och det känns psykologiskt bättre för 

kunderna. 

 
Representativeness - Människor tenderar att underskatta långsiktiga fördelar. De lägger 

istället för mycket vikt på de senaste erfarenheterna. Till exempel om aktierna har gett 

hög avkastning under en lång tid så börjar folk tro att det är normalt. 

 
Conservatism - När saker ändras brukar människor vara långsamma med att svara på 

dessa ändringar. De lutar sig hellre tillbaks på hur saker har varit. När saker ändras så 

tenderar människor att underreagera, men när de vant sig vid ändringen så kan de istället 

överreagera. 

 

Disposition effect - Människor försöker hela tiden maximera sin vinst och begränsa sin 

förlust. Till exempel om någon köper en aktie för 300 kr som sedan faller till 220 kr 

innan den går upp till 280 kr igen, så vill de flesta inte sälja aktien igen förens den har 

gått upp över 300 kr. 

 
Ritter (2003) beskriver att den största kritiken mot behavioral finance beror på att man 

redan har bestämt dessa kognitiva bias eller beteenden på förhand. Alltså om man ser 

reaktioner på aktiekursen efter en händelse så är det lätt att hitta ett passande beteende 

som förklarar reaktionen i efterhand. Det är dock svårt att innan händelsen kunna 

förutspå hur investerarna kommer att bete sig. 

 
Kognitiva bias styr i stor utsträckning hur människor beter sig. Med hjälp av dessa finns 

det möjlighet att nå generella förklaringar till varför reaktionerna blir som den blir på den 

finansiella marknaden. 
 
 

2.2.2 Arbitrage 
 

Enligt den effektiva marknadshypotesen så reflekteras priset på tillgången det 

fundamentala värdet. Priset bestäms av rationella investerare, som har tillgång till all 

tillgänglig information. I en effektiv marknad så kan ingen investeringsstrategi generera 

överskott på riskjusterad genomsnittlig avkastning. Det går inte att nå högre avkastning 

som garanterat är högre än risken. (Barberis & Thaler 2002) 

 
Behavioral finance menar att priset på tillgången ofta skiljer sig från det fundamentala 

värdet. Detta beror på att investerare inte är fullt rationella. (Barberis & Thaler 2002) 

Friedman (1953) menar samtidigt att rationella investerare snabbt skulle se möjligheter 

till arbitrage och på så sätt skulle priset snabbt återgå till det fundamentala värdet. Om 

till exempel en grupp irrationella investerare blir pessimistiska till priset på en aktie, så 

kommer aktiepriset att gå ner på grund av att de säljer aktien. De rationella 

investerarna ser då en möjlighet att köpa den undervärderade aktien till ett bra pris. För 

att skydda sig mot risken, säljer de på samma gång en aktie som är likvärdig med den 

nya som de köper. Köppressen på den nya aktien som de köper pressar upp priset igen 

till dess fundamentala värde. 

 
De rationella investerarna i Friedmans (1953) exempel blev kallade “arbitrageurs” på 

grund av tron att en felaktigt prissatt tillgång genast skapar en möjlighet till riskfri 

avkastning. Barberis & Thaler (2002) håller dock inte med Friedman (1953). När dessa 

möjligheter dyker upp, så finns det ofta begränsningar i arbitrage. Strategierna för att 

rätta till den felaktiga prissättningen kan ofta både vara kostsamma och riskfyllda. Detta 

gör att investerare ser aktierna oattraktiva och den felaktiga prissättningen kvarstår. 
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2.2.3 Cognitive dissonance theory 
 
Cognitive dissonance theory är en del inom behavioral finance som behandlar de känslor 

som uppstår hos människor efter att ett beslut fattats. Enligt Goldberg och Von Nitzsch 

(2001) uppstår en konflikt efter att ett beslut mellan olika alternativ fattats. Detta 

eftersom alternativet som valdes oftast har negativa aspekter samtidigt som det 

alternativet som valdes bort har positiva aspekter. Detta är också något som inträffar när 

det kommer till investeringsbeslut, investerade man i rätt bolag eller hade ett annat bolag 

varit mer lönsamt. Goldberg och Von Nitzsch menar dock att denna konflikt endast 

uppstår när beslut tas frivilligt. Hade beslutet varit på order av exempelvis en chef hade 

denna konflikt inte uppstått, eftersom beslutet inte var frivilligt, det finns ingen 

känslomässig koppling. (Goldberg & Von Nitzsch 2001) 
 
Enligt Goldberg och Von Nitzsch (2001) existerar denna konflikt i stor utsträckning när 

det kommer till den finansiella marknaden, detta eftersom investerare gör sina 

investeringar på frivilliga grunder. För att begränsa denna konflikt skulle ett alternativ 

vara att använda sig av de rekommendationer som publiceras. Investeringsbesluten som 

fattas görs på frivilliga grunder dock görs de på inrådan av experter på området. 
 
 

2.2.4 Herding behavior 
 

Herding behavior är ett mänskligt beteende som gör att individer anpassar sig efter större 

gruppers beteende. Detta är något som är aktuellt på den finansiella marknaden, framför 

allt bland individer som har en lägre utbildning samt mindre kunskap. Upptäcker 

individer att en större grupp köper eller säljer aktier i ett specifikt bolag anar de att de 

antagligen finns en anledning till detta. Individen agerar då genom att följa detta 

beteende trots att individen saknar kunskap för att kunna fatta ett välgrundat beslut. 

(Dazhi, Huimin & Xiaowei 2015) 
 

Bikhchandani, Hirshleifer och Welch (1992) förklarar detta beteende genom begreppet 

“localized conformity”. De menar att amerikaner vill bete sig som amerikaner och att 

engelsmän vill bete sig som engelsmän. Som individ strävar man efter att passa in och få 

bekräftelse av en större grupp. Bikhchandani, Hirshleifer och Welch (1992) menar också 

att individen inte behöver veta varför gruppen beter sig på ett specifikt sätt. Detta kan 

förklara varför en individuell investerare följer mönster på aktiemarknaden. När 

individen märker att en större grupp investerare väljer att agera på ett visst sätt följs detta 

agerande utan att individen egentligen vet varför. På aktiemarknaden skulle en köp- eller 

säljrekommendation bidra till denna effekt. Om en rekommendation publiceras och får 

till effekt att en grupp väljer att följa denna, kan detta enligt herding behavioral leda till 

att flera väljer att följa detta mönster. Att följa ett mönster på detta sätt utan att söka 

ordentligt med information är vanligt bland investerare vars utbildning och kunskap är 

begränsad. Detta eftersom dessa individer i större utsträckning tenderar att följa större 

gruppers beteenden. (Dazhi, Huimin & Xiaowei 2015) 
 
 

2.3 Tidigare forskning 
 
Det finns tidigare forskning som har undersökt hur avkastningen påverkas av 

uppmärksamhet i media. En artikel som är skriven av Azuma, Okada och Hamuro (2014) 

ställer sig frågan, “is no news good news?”, artikeln undersöker om aktier som inte 

bevakats i media har högre avkastning än de aktier som har bevakats i media. Fang och 

Peress (2009) har även de undersökt detta ämne och kommit fram till slutsatsen att 

mediabevakning ofta leder till sämre avkastning. 
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Gemensamt för studierna är att man på något sätt studerat hur media påverkar 

avkastningen på aktier. Dock har man använt sig av olika variabler och använt sig av 

olika typer av information. Fang och Peress (2009) har till exempel valt att enbart 

undersöka om aktien bevakats i media eller inte, och inte gått in mer på djupet av vilken 

typ av information som bevakats. Azuma, Okada och Hamuro, (2014) har undersökt 

andra variabler och gått in mer på djupet för att ta reda på vilken typ av information som 

påverkar avkastningen mest. De slutsatserna som de kom fram till var att 

rekommendationer som innehåller information om företagsledningen och företagsförvärv 

hade störst påverkan på aktiemarknaden. 
 
Chang och Chan (2008) skriver i sin artikel om samspelet mellan analytiker och 

investerare. Analytiker har som uppgift att med hjälp av nyheter och övrig information ta 

fram rekommendationer till sina kunder (investerare). Rekommendationerna ska i sin tur 

fungera som ett understöd för investerarna men det som påpekas i artikeln är att de måste 

finnas en skillnad mellan rekommendation och investeringsbeslut. Rekommendationerna 

är ingen garanti för en abnormal överavkastning, investerarna måste fatta ett eget beslut 

utifrån den information som ges. (Chang & Chan 2008) 
 
Altinkilic och Hansen (2009) har valt att undersöka ämnet från ett liknande perspektiv 

som denna studie syftar till att göra, nämligen hur köp- och säljrekommendationer 

påverkar aktiekursen. Altinkilic och Hansen har i sin studie valt att fokusera på effekterna 

av att en rekommendation publiceras. Rekommendationerna delas in i tre delar, köp, 

neutral samt sälj. Tidigare studier har visar på att bolag som fått en nedgraderad 

rekommendation, från köp till neutral eller från neutral till sälj, i genomsnitt tappar 4 

procent på sin aktiekurs. En motsatt situation där ett bolag får en uppgraderad 

rekommendation sker en ökning med i genomsnitt 3 procent på aktiekursen. Det som 

Altinkilic och Hansen kommer fram till i sin forskning skiljer sig mot de siffror som 

tidigare studier kommit fram till, då de inte uppnår en lika kraftig abnormal avkastning. 

Altinkilic och Hansen menar på att detta kan ha att göra med att rekommendationer 

baseras på nyheter om bolagen. Dessa nyheter kan i sin tur redan nått investerarna innan 

rekommendationen publiceras, i dessa fall bör marknadens anpassning efter den nya 

informationen redan ha skett innan rekommendationen publiceras. (Altinkilic & Hansen 

2009) 
 
En annan artikel skriven av Barber et al. (2001) väljer ett liknande perspektiv där de 

undersöker om det är möjligt att nå en abnormal avkastning genom att följa analytikers 

köp- och säljrekommendationer. Den slutsats som fastställs i artikeln är att den 

abnormala avkastningen som nås är ytterst liten, samtidigt som det krävs en daglig 

förändring i portföljen. Artikeln utesluter inte att det är möjligt att uppnå en hög 

abnormal avkastning genom en liknande strategi men de är inget det kan bekräfta genom 

sin forskning. (Barber et al. 2001)



15  

3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras undersökningens metodval. Möjliga metoder diskuteras, där 

kvalitativ- och kvantitativ metod behandlas. Val av forskningsansats och 

forskningsdesign presenteras. Sedan beskrivs hur en eventstudie genomförs, hur 

datainsamling går till och vilka formler som används för beräkningar av avkastningen. 

Undersökningens trovärdighet beskrivs genom en metoddiskussion där reliabilitet och 

validitet tas upp. Kapitlet avslutas med metod- och källkritik. 
 
 

3.1 Metodval 
 
“Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan bevakning i media och 

avkastning på ett bolags aktie.” 
 
Utifrån syfte och vad författarna vill undersöka har ett metodval gjorts. Undersökning 

kommer vara av kvantitativ karaktär med deduktiv ansats. En tvärsnittsdesign har valts i 

form av en eventstudie, eftersom syftet är att hitta ett samband mellan olika variabler. 

Författarna kommer utöver detta även att genomföra hypotesprövning där olika hypoteser 

testas med hjälp av ett T-test. 
 
 

3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
I denna studie kommer författarna att använda sig av en kvantitativ metod, som utgår från 

befintlig sekundärdata. Jämförelser kommer att göras mellan köp- och 

säljrekommendationer som tagits från tidningarna Dagens Industri och Affärsvärlden. För 

att hitta aktiekursen för det berörda bolaget och den berörda tidpunkten kommer 

författarna använda sig av historiska aktiekurser som finns att hitta på 

www.nasdaqomxnordic.com. 
 
Anledningen till att en kvantitativ metod valdes var för att författarna syftar till att mäta 

avkastningen på bolags aktiekurs. Till skillnad från en kvalitativ metod fokuserar den 

kvantitativa metoden på att mäta resultat med hjälp av siffror, medan den kvalitativa 

fokuserar på att ställa frågor inom ett mindre men mer specificerat område. (Körner & 

Wahlgren 2005) En kvalitativ metod hade passat bättre om syftet hade varit att skapa en 

förståelse angående hur investerare går till väga för att fatta sina beslut. I det fallet hade 

det varit mer passande att göra ett fåtal mer ingående intervjuer men eftersom syftet är att 

studera påverkan på aktiekursen föll valet på en kvantitativ metod. 
 
Ett annat problem som hade kunnat uppstå om författarna valt en kvalitativ metod hade 

varit att hitta lämpliga respondenter. Med lämpliga respondenter menas investerare som 

har en bred kunskap som ska kunna ge de svar som efterfrågas för att kunna ge en bra 

helhetsbild. I denna studie anser därför författarna att det bästa och mest generaliserbara 

resultatet uppnås genom kvantitativa metoder. Kvalitativa intervjuer skulle dock kunna 

vara ett bra komplement för att nå en djupare förståelse. 

 

 
3.3 Forskningsansats och forskningsdesign 

 
Utgångspunkten för denna undersökning är deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 

utgår från en eller flera teorier som man sedan utvecklar hypoteser ifrån. Dessa teorier 

och hypoteser testas sedan genom studien på verkligheten för att sedan kunna bekräftas 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
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eller förkastas beroende på vilka resultat man får ifrån datainsamlingen. Skulle teorierna 

förkastas avslutar man med att omformulera dessa. 
 
Den induktiva ansatsen utgår från att man ska formulera en ny teori utifrån de 

observationer som gjorts och den data som samlats in. Den induktiva ansatsen är ofta mer 

relaterad till den kvalitativa metoden, då studien görs mer på djupet, genom färre men 

längre intervjuer, snarare än på bredden. Eftersom författarnas mål med denna studie är 

att studera ett större antal observationer anses en deduktiv ansats lämpa sig bäst. (Bryman 

& Bell 2013) 
 
Den forskningsdesign som har valts till denna studie är tvärsnittsdesign eftersom fler än 

ett fall vid en viss tidpunkt. Tvärsnittsdesignen är vanligast vid enkätundersökningar men 

även vid strukturerade observationer så passar en tvärsnittsdesign bra. Tillämpar man en 

tvärsnittsdesign så är man intresserad av variation och sambandsmönster. Det kan vara 

mellan individer, familjer, organisationer. I den här undersökningen så är det intressant 

att se samband mellan olika händelser och avkastningen på aktier. För att kunna studera 

samband mellan olika variabler så krävs det att det en systematisk och standardiserad 

metod för att kunna bedöma resultaten. (Bryman & Bell 2013) 
 
 

3.4 Eventstudie 
 
Författarna ar valt att använda sig av en eventstudie för att uppnå syftet med denna studie. 

Anledningen till att detta val gjorts är för att en eventstudie beskrivs som en effektiv 

metod att mäta effekterna av specifika händelser på. Eventstudie är en metod som ofta 

används för forskning på finansiell data. Enligt MacKinlay (1997) användes eventstudie 

redan under tidigt 30-tal för att studera specifika händelsers effekt på berörda bolags 

värde och aktiekurs. Det centrala med en eventstudie är att mäta en eventuell 

överavkastning. (MacKinlay 1997) 
 
Eftersom syftet med denna studie är att ta reda på om det går att uppnå en överavkastning 

genom medias köp- och säljrekommendationer anses eventstudie vara en lämplig metod. 

Författarna kommer använda sig av en mängd observationer under en längre tidsperiod 

och även i detta fall ter sig eventstudie som en lämplig metod. Rent konkret så är det ett 

event/händelse (rekommendation) som kommer användas för att studera effekten på 

bolagets aktiekurs. 
 
 

3.4.1 Eventfönster 
 
Eventfönstret innefattar dagarna innan och efter händelsen. Dagen då händelsen sker 

betecknas dag 0. Dag 0 är i detta fall dagen då rekommendationen publicerats. Syftet är 

att undersöka vad som händer med aktiekursen efter att nyheten har släppts och för att 

kunna räkna på detta så har eventfönstret dragits ut till fem dagar efter att artikeln 

publicerats. Det är inte möjligt att vara helt säkra på att nyheten inte har läckt ut innan 

publicering av artikeln så därför dras eventfönstret även ut till fem dagar före 

händelsen. Enligt MacKinlay (1997) är det fördelaktigt att bredda eventfönstret för att 

på så sätt vara säker på att få med de eventuella effekterna av händelsen som undersöks. 
 
 

3.4.2 Estimeringsfönster 
 
Eftersom syftet med denna studie är att ta reda på om det är möjligt att nå en 

överavkastning genom att följa medias köp- och säljrekommendationer måste den 
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förväntade avkastningen fastställas. Detta görs genom ett estimeringsfönster. Storleken 

på estimeringsfönstret varierar men enligt Norman Strong (1992) bör det ligga 

någonstans mellan 60 och 600 observationer (dagar). Till denna studie har författarna valt 

att använda sig av ett estmeringsfönster som motsvarar 100 dagar. Anledningen till detta 

val är att 100 dagar anses vara tillräckligt lång tid för att ge en representativ bild av vad 

som kan anses som förväntad avkastning. 
 

 
 

Figur 1. Tidslinje för estimeringsfönster och eventfönster. Egen figur. 

 
 

 
 
 

●   Estimeringsfönstret sträcker sig från T-105 till t-5, alltså ett estimeringsfönster på 

100 dagar. 

● T-5 till T5 är eventfönstret. Alltså fem dagar innan och fem dagar efter 

händelsedagen. 

●   T0 är själva händelsedagen. 
 
 

3.5 Eventstudiens genomförande  
 

Först beräknas den normala avkastningen per dag för samtliga företag. Första dagens slutpris 

subtraheras med föregående dags slutpris. Sedan divideras detta med föregående dags slutpris. 

Sedan beräknas den normala avkastningen för marknaden. Index för dagen subtraheras med 

föregående dags index, som sedan divideras med föregående dags index. Marknadsindex i 

detta fall är stängningsindex per dag för OMX30.  
  

Formel för normal avkastning för företag (Strong 1992):  
 

Rit = 
(𝑃𝑖𝑡−(𝑃𝑖𝑡−1))

𝑃𝑖𝑡−1
 

 

Där Rit står för normal avkastningen för företaget under perioden t, i detta sammanhang får vi 

fram normal avkastningen för varje dag.  Pit står för dagens slutpris på aktien. Pit-1 står för 

föregående dags slutpris.  
 

Formel för normal avkastning för marknaden (Strong 1992):  
 

Rmt = 
(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 − (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 −1))

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥− 1
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Där Rm står för normal avkastning för perioden t, i detta fall får vi normal avkastning per dag 

för marknaden. Index står för dagens index, “index-1” är föregående dags index.  
 

För att räkna ut den förväntade avkastningen används marknadsmodellen. Marknadsmodellen 

är en statistisk modell som relaterar avkastningen för en aktie till avkastningen för marknaden. 

(MacKinlay 1997) 
 

Formel för marknadsmodellen:  
  

E(Rit) = 𝛼i + 𝛽i Rmt + 𝜀it 

 

E(Rit) står för förväntad avkastning för företaget, 𝛼i (alfa) är den avkastningen som är 

oberoende av den systematiska risken 𝛽i  (beta), Rmt står faktisk avkastning för marknaden, 

och 𝜀it är regressionsfelet. (MacKinley 1997) 
 

För att räkna ut värdena för alfa och beta används en linjär regressionsanalys. Detta görs med 

hjälp av dataprogrammet Excel. Alfa beräknas genom funktionen intercept och beta beräknas 

genom funktionen slope. Den data som använts för beräkningarna i Excel är avkastningen för 

de enskilda aktierna och avkastningen för marknaden. Avkastningen för aktierna och 

marknaden är hämtat från estimeringsfönstret, alltså data för 100 dagar innan eventfönstret.  

 

Formel för beräkning av intercept (Microsoft office 2016):  

 

𝑎 =  �̅� − 𝑏𝑥̅̅ ̅ 
 

Formel för beräkning av slope (Microsoft office 2016): 

 

𝑏 =  
Σ (𝑥 − �̅� )(𝑦 − �̅�)

Σ (𝑥 − �̅�)2
 

 
Där x och y står för medelvärden av kända x- och y-värden. I denna studie är dessa värden 

avkastningen för enskilda aktier och avkastningen för marknaden.  

 

När den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen räknats fram, så kan vi räkna 

ut den abnormala avkastningen. Det görs genom att subtrahera den normala avkastningen med 

den förväntade avkastningen. Uträkningen sker för varje dag under eventfönstret.  
 

Formel för abnormal avkastning (MacKinley 1997): 
  

ARit = Rit – E(Rit) 

 

Där ARit står för den abnormala avkastningen, Rit för den faktiska avkastningen och E(Rit) står 

för den förväntade avkastningen. 
 

När den abnormala avkastningen räknats fram så kan genomsnitt på alla observationer tas 

fram.   
 

Genomsnittlig abnormal avkastning beräknas (MacKinley 1997): 
 

AARt = 𝛴𝐴𝑅𝑖𝑡𝑛  
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För att lättare kunna se den totala abnormala avkastningen under hela eventfönstret så räknas 

den kumulativa abnormala avkastningen ut. CARt beräknas genom att summera alla AR för 

perioden t, CAR blir alltså summan av den abnormala avkastningen under eventfönstret.  
  

CAR beräknas genom formeln (MacKinlay 1997):  
 

CAR (T1,T2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡𝑇2
𝑇=𝑇1  

 

 CAAR beräknas genom formeln (MacKinlay 1997):  
  

CAAR (T1,T2) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑖𝑡𝑇2
𝑇=𝑇1  

 
     

3.5.1 Statistisk analys 
  
För att kunna studera om det finns ett sambandsmönster mellan händelserna och kursen på 

aktierna så behöver vi testa om AAR och (CAAR) skiljer signifikant från noll. T-testet 

används för att kunna bekräfta eller förkasta hypoteserna. (Körner & Wahlgren 2005) 

  

Z-värdet får vi fram genom beräkningen: 

Z = 
𝑥  −𝜇0

𝑆/√𝑛
 

Där (x̄ - μ0) är den abnormala avkastningen, och (S/√𝑛) är standardavikelsen.  
 

Under kapitel 3.7 ges en vidare förklaring på hur författarna använder z-värdet för att 

bekräfta eller förkasta hypoteserna. 
 

 

3.6 Hypotesprövning 
 
En hypotes beskrivs som ett antagande och som något man använder sig av när man testa 

ett resultat från sitt urval på populationen. Det centrala för en hypotesprövning är att 

formulera en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). Resultatet av hypotesprövningen 

leder till att nollhypotesen antingen förkastas eller accepteras, skulle nollhypotesen 

förkastas innebär det att mothypotesen accepteras. (Körner & Wahlgren 2005) 
 
Det finns två olika typer av hypotestest, ensidigt- eller tvåsidigt hypotestest. I denna 

studie kommer författarna använda sig av ett tvåsidigt hypotestest. Med detta menas att 

det inte finns ett specificerat värde i mothypotesen, utan att utfallet både kan bli positivt 

och negativt i jämförelse med nollhypotesen. (Körner & Wahlgren 2005) 
 
Enligt Körner och Wahlgren (2005) används tre olika nivåer för att bedöma signifikans. 

Med signifikans menas hur stor risken är att en nollhypotes felaktigt förkastas. De olika 

nivåerna det handlar om är 0.1 %, 1 % och 5 %. (Körner & Wahlgren 2005, s. 122) 

Författarna har valt att använda sig av en signifikansnivå på 5 procent, då detta ses som 

tillräckligt trovärdigt för att kunna fastställa ett samband. När en tvåsidig mothypotes 

används med en signifikansnivå på 5 % landar gränsvärdet på -1.96 samt 1,96. Detta 

betyder att nollhypotesen ska förkastas om värdet Z-värdet är mindre än -1,96 eller större 

än 1,96. (Körner & Wahlgren 2005) 
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Hypotes 1: 
H0: CAAR = 0 Inget samband mellan publicerad köprekommendation och avkastningen 
på aktien. 
H1: CAAR ≠ 0 Ett samband mellan publicerad köprekommendation och avkastningen på 
aktien. 

 
Hypotes 2: 
H0: CAAR = 0 Inget samband mellan publicerad säljrekommendation och avkastningen 
på aktien. 
H1: CAAR ≠ 0 Ett samband mellan publicerad säljrekommendation och avkastningen på 
aktien. 

 

 

3.7 Urvalskriterier 
 
Urvalskriterierna för denna studie var att de skulle vara företag som är noterade på OMX 

Stockholm. Information om historiskt index måste vara tillgängligt. Historisk information 

om aktiekurser för valda företag måste vara tillgängligt för estimeringsfönstret och 

eventfönstret. Minst två rekommendationer behövdes för varje företag. De företag som 

inte hade tillgänglig historisk data föll bort. Dagens industri och Affärsvärlden valdes 

som källa för rekommendationerna. Dessa två tidningar valdes då författarna ansåg att de 

är två etablerade och pålitliga tidskrifter. 
 
Studien har använt sig av två olika tidsintervall. Det första är från april 2012 till 

september 2013, vilket representerar en lågkonjunktur. Den andra tidsperioden är 

september 2013 till och med maj 2016, detta representerar en högkonjunktur. 

(Ekonomifakta.se 2016) Detta val gjordes i syfte att uppnå ett representativt 

resultat. 
 
 

3.8 Datainsamling 
 
Denna undersökning är baserad på sekundärdata. Den data som använts för 

beräkningarna av den abnormala avkastningen är indexkursen för OMX Stockholm och 

aktiekurser för valda företag. Indexkursen och aktiekurserna är hämtade från 

www.nasdaqomxnordic.com. Företagen har valts från Large-, mid-, och smallcap på 

OMX Stockholm. Observationerna behandlar 172 stycken rekommendationer för 51 

olika företag. Rekommendationerna är uppdelade i 124 köprekommendationer och 48 

säljrekommendationer. Rekommendationerna är hämtade från Affärsvärlden och 

Dagens industri. Både professionella analyshus och journalister har utfärdat 

rekommendationerna.

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Tabell 1. köp- och säljrekommendationer. Egen tabell. 
 

Branscher/företag 
Energi 

Köp  Sälj  

Africa oil  2  1 
Lundin petroleum  3  0 
Tethys Oil  4  0 

Dagligvaror     
Axfood  1  3 
Betsson  4  0 
Clas Ohlson  3  1 
H&M  3  2 
SAS  2  2 
Skistar  3  0 
ICA  2  1 
MQ  4  0 

Hälsovård     
Astra Zeneca  2  2 
Cella Vision  3  0 
Probi  3  0 
Elekta  2  0 

Finans och fastighet     
Avanza  2  3 
Collector (bortfall)  3  0 
Fabege  3  2 
Handelsbanken  1  2 
Investor  3  0 
Kinnevik  4  0 
JM  3  1 
ABB  3  1 
Alfa laval  2  1 
Assa Abloy  3  0 
Fingerprint  1  3 
NCC  3  0 
Nobina (bortfall)  2  0 
Peab  3  1 
ÅF  3  0 
Fagerhult  1  2 

Informationsteknik     
DORO  2  1 
Ericsson  2  2 
Softronic  2  0 
Tieto  2  1 

Kraftförsörjning     
Arise  2  1 
Etrion  2  1 

Material     
Billerud Korsnäs  2  0 
Boliden  2  1 
Holmen  2  0 
SSAB  1  3 

Sällanköpsvaror och tjänster     
Autoliv  3  2 
Björn Borg  2  1 
Cloetta  2  0 
Electrolux  1  1 
Husqvarna  3  0 
Mekonomen  3  1 
Swedish Match  4  1 

Telekomoperatörer     
Millicom  2  2 
Tele2  2  1 
Telia  2  1 

Total antal rek.  124  48 
Antal företag.  51   
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3.9 Metoddiskussion 
 
 

3.9.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett begrepp som syftar till att mäta tillförlitligheten, med vilket det menas 

att en studie ska kunna få upprepade resultat vid framtida undersökningar (Johansson 

2015). Under genomförandet av denna studie har data om historiska aktiekurser 

hämtats från nasdaqnordic.com. Nasdaq är världens största börsföretag med 3500 

listade bolag med spridning över sex kontinenter (nasdaqomxnordic.com 2016). Detta 

anser författarna stärka reliabiliteten. Aktiekurserna finns redan angivna, någon som 

gör att personliga tolkningar utelämnas. 
 
Det som författarna anser skulle kunna tala emot reliabiliteten är populationen och 

urvalet. Urvalet är relativt stort (51 bolag) men de är tagna från en stor population (327 

bolag). Det är svårt att svara på om resultatet blivit annorlunda ifall 51 nya företag valts 

ut för undersökningen. 
 
 

3.9.2 Validitet 
 
Med validitet menas om studien verkligen mäter det som den ska mäta (Johansson 2015). 

Under eventstudien valde författarna att använda sig av ett eventfönster som sträckte sig 

från fem dagar innan rekommendationen publicerades tills fem dagar efter publiceringen. 

På samma sätt valdes estimeringsfönstret till 100 dagar före eventfönstret. Problemet med 

att välja eventfönster är att man kan missa relevant fakta. Enligt McKinlay (1997) är ett 

av problemen med eventstudie att definiera händelsedagen. Därför är det fördelaktigt att 

förlänga eventfönstret. Författarna anser att ett eventfönster som stäcker sig från fem 

dagar före till fem dagar efter händelsen samt ett estimeringsfönster på 100 dagar före 

eventfönstret är relevant. 
 
Studien har valt att undersöka händelser som inträffat under både en lågkonjunktur samt 

en högkonjunktur, detta för att öka generaliserbarheten i studien. Med anledning av detta 

anser författarna att validiteten har stärkts. 
 

 
3.9.3 Bortfall 

 
Under studiens gång har det varit få bortfall. För vissa bolag har det funnits fler 

rekommendationer att tillgå medan det funnits färre för andra. Två bolag har författarna 

dock blivit tvungna att kategorisera som bortfall. Vilka bolag det är och varför de 

kategoriseras som bortfall beskrivs nedan. 
 

● Collector - Introducerades på börsen den 10 juni 2015. De rekommendationerna 

som författarna hittade släpptes för nära inpå att bolaget introducerades på börsen, 

av denna anledning var det inte möjligt att räkna ut en förväntad avkastning 

(estimeringsfönstret) 
 

●   Nobina - Introducerades på börsen den 18 juni 2015. De rekommendationerna 

som författarna hittade släpptes för nära inpå att bolaget introducerades på börsen, av 

denna anledning var det inte möjligt att räkna ut en förväntad avkastning 

(estimeringsfönstret) 
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3.10 Metod- och källkritik 
 
Enligt Mckinley (1997) finns det några brister med eventstudier. När man genomför en 

eventstudie med ett mindre antal observationer kan resultaten påverkas av ett eller två 

företag. I några av de valda branscherna har författarna ett mindre antal företag och det 

genomsnittliga resultatet för dessa branscher kan påverkas väldigt mycket av enskilda 

företag. Det kan även vara problematiskt att genomföra en eventstudie när det är svårt att 

identifiera eventdagen. Hämtas information från tidskrifter som i denna studie, kan det 

vara problematiskt att veta om marknaden redan är informerad när informationen 

publiceras i tidskriften. Risken att missa eventdagen genom detta problem kan minskas 

genom att förlänga eventfönstret. 
 
Det går inte att utesluta att andra utomstående faktorer har påverkat aktiekurserna, eller 

hur mycket av den abnormala avkastningen som kanske beror på andra faktorer än 

rekommendationerna. 
 
Författarna har använt sig av vetenskapliga artiklar som alla är vetenskapligt granskade 

och på så sätt anses pålitliga. Data som samlats in, aktiekurser och index, är hämtade från 

Nasdaq som är världens största börsföretag (nasdaqomxnordic.com 2016). Tidningarna 

som använts under studien är Dagens industri och Veckans affärer, dessa anses vara 

etablerade och pålitliga. I denna studie har inte författarna tolkat innehållet i artiklarna, 

med andra ord kan exempelvis den ena köprekommendationen varit mer positiv än den 

andra, vilket kan ha påverkat resultatet till viss del. Beroende på vad syftet är att 

undersöka hade en djupare analys av rekommendationerna varit lämplig att genomföra. 
 
Ett par av de artiklar som använts som stöd till undersökningen är lite äldre, exempelvis 

Fama (1970) och McKinley (1997). Ett rimligt antagande hade varit att befintlig 

forskning behövs uppdateras och förnyas med jämna mellanrum. Dessa artiklar är dock 

etablerade och ligger dock till grund för en stor del av dagen forskning inom det berörda 

området. Detta gör att dessa anses vara relevanta och pålitliga under denna studie. 
 
Under uppsatsens gång har studentlitteratur använts vid ett par tillfällen, exempelvis 

Bryman och Bell (2013) samt Körner och Wahlgren (2005). Författarna är medvetna om 

att studentlitteratur inte ses som det mest pålitliga att använda sig av. Dessa ses dock som 

etablerade och pålitliga i den utsträckning de används under denna studie.
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4. Resultat 
 

I detta kapitel kommer en sammanställning av empirin att presenteras. Kapitlet är 

uppdelat i fyra underkapitel. Först kommer AAR och CAAR presenteras för samtliga 

företag. Där efter jämförs resultatet för köp- och säljrekommendationer. Sedan jämförs 

avkastningen för de olika branscherna. Sist i kapitlet presenteras ett T-test där 

hypoteserna förkastas eller bekräftas. 
 
 

4.1 Köprekommendationer 
 

 

Diagram 1 visar AAR och CAAR för undersökningens köprekommendationer. Dagarna 

T-5 till T-1 är dagarna före händelsedagen. Händelsedagen betecknas 0. Dagarna T1 till 

T5 är dagarna efter händelsen. Dessa dagar är inkluderade för att se om marknaden 

reagerar tidigare än dagen då nyheten publicerats. 
 
För köprekommendationer kan man avläsa att AAR ligger på 1,99 procent på 

händelsedagen. Dagarna efter så närmar sig den abnormala genomsnittliga avkastningen 

index igen. Den ackumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen ökar som mest 

under händelsedagen. Värdet för CAAR under händelsefönstrets första dag, alltså T-5, är 

0,02 procent. Värdet för händelsedagens sista dag T5 ligger på 2,32 procent. Detta 

betyder alltså att de aktier som blivit köprekommenderade har haft 2,32 procents 

överavkastning under eventfönstret. 
 
 

Diagram 1. AAR och CAAR köprekommendationer. Eget diagram. 

 
 

 

4.2 Säljrekommendationer 
 

Diagram 2 visar AAR och CAAR för undersökningens säljrekommendationer. Dagarna 

T-5 till T-1 är dagarna före händelsedagen. Händelsedagen betecknas 0. Dagarna T1 till 

T5 är dagarna efter händelsen. 
 
Diagrammet visar att värdet för AAR för säljrekommendationerna ligger på -1,33 procent 

under händelsedagen. Det är den största förändringen som går att utläsa under 

eventfönstret. Dagarna efter händelsedagen kan man inte utläsa någon större reaktion. 
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Dag T1 ligger värdet för AAR på -0,12 procent. Värdet för CAAR under eventfönstrets 

första dag ligger på 0,03 procent. Under eventfönstrets sista dag är värdet på den 

ackumulativa abnormala avkastningen på -1,26 procent. Där kan författarna se samma 

trend som för köprekommendationerna. De aktier som blivit säljrekommenderade har 

haft en underavkastning på 1,26 procent under eventfönstret. 
 

Diagram 2. AAR och CAAR säljrekommendationer. Eget diagram. 

 
 

 

4.3 Jämförelse av köp- och säljrekommendationer 
 
Diagram 3 och 4 visar AAR och CAAR för köp- och säljrekommendationer. I diagram 3 

kan man tydligt se hur den genomsnittliga abnormala avkastningen för 

köprekommendationerna stiger kraftigt under eventdagen för att sedan plana ut. Om 

denna reaktion jämförs med säljrekommendationerna går det att utläsa ett tydligt 

mönster. Den genomsnittliga abnormala avkastningen för säljrekommendationerna 

reagerar tvärt emot köprekommendationerna och sjunker kraftigt under eventdagen. Den 

genomsnittliga ackumulativa abnormala avkastningen för köprekommendationerna som 

utläses i diagram 4 ökar under eventdagen och fortsätter sedan ytterligare uppåt. På 

samma sätt kan författarna se att kurvan för säljrekommendationerna sjunker under 

eventdagen för att sedan sjunka ytterligare under dagarna efter.



 

Diagram 3. AAR jämförelse köp- och säljrekommendationer. Eget diagram. 

 
 
Diagram 4. CAAR jämförelse köp- och säljrekommendationer. Eget diagram. 

 
 

 

4.4 Hypoteser 
 
Hypotes 1: 
H0: CAAR = 0 Inget samband mellan publicerad köprekommendation och avkastningen 
på aktien. 
H1: CAAR ≠ 0 Ett samband mellan publicerad köprekommendation och avkastningen på 
aktien. 

 
Hypotes 2: 
H0: CAAR = 0 Inget samband mellan publicerad säljrekommendation och avkastningen 
på aktien. 
H1: CAAR ≠ 0 Ett samband mellan publicerad säljrekommendation och avkastningen på 
aktien. 

 



 

 

4.4.1 Hypotestest 1 
 
Z-värdet för den kumulativa genomsnittliga avkastningen för köprekommendationerna 

ligger på 1,1119. Z-värdet ligger alltså under det kritiska värdet på 1,96 och författarna 

måste bekräfta nollhypotesen och förkasta mothypotesen. Det finns alltså inget 

signifikant samband mellan köprekommendationerna och avkastningen på aktierna. 
 
 

Tabell 2. T-test hypotes 1. Egen tabell. 

 
 
 

4.4.2 Hypotestest 2 
 

Z-värdet för den kumulativa genomsnittliga avkastningen för säljrekommendationerna 

ligger på -0,6317. Z-värdet ligger alltså över det kritiska värdet på -1,96 och författarna 

måste bekräfta nollhypotesen och förkasta mothypotesen. Det finns alltså inget 

signifikant samband mellan säljrekommendationerna och avkastningen på aktierna. 
  

Tabell 3. T-test hypotes 2. Egen tabell. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel sker tolkning och analys av empirin. Detta görs med hjälp av teorier och 

tidigare forskning. 
 
Under studien har 51 olika bolag noterade på den svenska aktiemarknaden analyserats för 

att fastställa om det finns ett samband mellan köp- och säljrekommendationer som 

publicerats i media och den faktiska avkastningen på bolagets aktie. Teorierna som 

författarna använt sig av är den Effektiva marknadshypotesen och behavioral finance 

(Cognitive biases, Arbitrage, Cognitive dissonance theory och Herding behavior). 
 

 

5.1 Analys av resultat 
 
Det man kan utläsa från diagram 1 är att det sker en tydlig reaktion under eventdagen. 

Detta tolkas som att en publicerad köprekommendation har en tydligt positiv effekt på 

avkastningen. Liden (2004) beskriver att informationen ofta når marknaden innan 

publicering i media. En förklaring till detta är att aktieanalytiker har ett intresse av att 

först dela den nya informationen till sina klienter. Detta är dock inte något som kan 

utläsas av resultatet i denna studie. I diagram 1 kan man tydligt se att marknaden snabbt 

anpassar sig till den nya informationen. Vid dag två så har den abnormala avkastningen 

närmat sig den förväntade avkastningen igen. Detta resultat ligger i linje med Famas 

(1970) effektiva marknadshypotes som menar att marknaden automatiskt anpassar sig till 

ny information. 

 
Fama (1970) beskriver tre olika former av den effektiva marknaden som ligger till grund 

för investeringsbeslut. Den svaga-, den mellan-starka- och den starka formen. Den svaga 

formen syftar till att priset återspeglas i historisk information, den mellan-starka formen 

syftar till att priset återspeglas i offentlig information och den starka formen innebär att 

investerare sitter på “monopolistisk” information. Enligt resultatet i denna undersökning 

så skulle investerare behöva sitta på “monopolistisk” information för att nå så bra 

abnormal avkastning som möjligt. Alltså behövs den starka formen av den effektiva 

marknadshypotesen för att nå så bra abnormal avkastning som möjligt på investeringen. 

Investerar man på grunder av den mellan-starka formen, alltså offentlig information som 

till exempel en tidningsartikel så kommer den abnormala avkastningen att vara relativt 

begränsad. 

 

Diagram 2 som presenterar reaktionen på en publicerad säljrekommendation visar en 

likande kurva/trendlinje som köprekommendationerna. Den skillnaden som författarna 

reagerar på är att avkastningen inte sjunker lika mycket när en säljrekommendation 

publiceras som den stiger när en köprekommendation publiceras. Liden (2004) beskriver 

att köprekommendationer är betydligt vanligare och är positiva till sin natur. De ses som 

intressantare för investerarna och behöver inte lika mycket bakgrundsinformation. Detta 

kan vara en förklaring till varför reaktionen för köprekommendationer är större. 

 
Att reaktionen är större för köprekommendationer skulle också kunna förklaras med 

“disposition effect”. Ritter (2003) beskriver att investerare vill maximera sin vinst och 

begränsa sin förlust. Köprekommendationerna skulle kunna tolkas som en 

säkerhetsstämpel på att aktien kommer att gå bra, eller åtminstone inte dåligt. En annan 

kognitiv fördom som skulle kunna förklara varför köprekommendationer visar en store 

effekt på avkastningen är “framing”. Köprekommendationen blir som ett erbjudande, en 

slags reklam för just den aktien. När köprekommendationen som är positiv till sin natur, 



29  

med en slags säkerhetsstämpel på att aktien kommer att gå bra och den är utfärdad av 

professionella analytiker läggs fram på det sättet så blir det svårt för naiva investerare 

att motstå erbjudandet. 

 
Diagram 3 visar tydligt att det uppstår en effekt under händelsedagen då en köp- eller 

säljrekommendation publicerats. Trots att ett samband mellan aktierekommendation och 

avkastning inte går att bekräfta till 95 procent tolkar författarna detta som att 

rekommendationer ändå har en effekt på investerares beteenden och beslutsfattande. 

Enligt Goldberg och Von Nitzsch (2001) skulle denna effekt förklaras genom att 

investerare strävar efter att undvika den konflikt som kan uppstå efter ett beslutsfattande. 

Efter att investerare fattat ett beslut tenderar det att uppstå en konflikt hos den berörde 

investeraren, då man ifrågasätter om beslutet var rätt eller om ett annat beslut varit mer 

lönsamt. På den finansiella marknaden är detta scenario högst påtagligt. Ett alternativ 

hade varit att använda sig av experter, i form av analytiker, som stöd för besluten. Detta 

leder till att konflikten som uppstår begränsas. Detta kan fungera som ett argument till 

varför rekommendationer används och där igenom att man ser en tydlig effekt under 

händelsedagen men det räcker inte för att ge svar på alla frågor. 

 
Ritter (2003) beskriver att investerare ofta kan vara konservativa, att de inte svarar så 

snabbt på nya händelser. I vår studie kan man dock se att investerarna överreagerar på de 

händelserna som sker. Enligt Ritter (2003) beror detta på att investerare ofta överreagerar 

när de vant sig vid nya händelser. Överreaktionen som sker för våra köp- och 

säljrekommendationer kan bero på att dessa är så pass vanliga att investerarna istället 

överreagerar. 

 
Överreaktion skulle också kunna förklaras genom “mental accounting” Markowits (2010) 

beskriver att investerare har olika syn på risk beroende på vad man har för mål med 

investeringen. Om det är investeringar som gäller pensionen så är man inte lika villig att 

ta risker som om målet med investeringen är att bli rik. Investerare ser inte sin portfolio 

som en helhet, istället ser de portfolion som en samling av olika portfolios med olika 

preferenser vad gäller risk. När investerare väljer att följa aktierekommendationer är det 

antagligen inte för att spara till pensionen. De ser en chans att tjäna lite extra pengar, 

enligt Markovitz (2010) så är man mer villig att ta risker när det gäller den typen av 

investeringar. 

 
Enligt behavioral finance så är arbitrage begränsat, att det inte finns några riskfria 

inveseringar. Om till exempel en köprekommendation publiceras, så kan investerare tro 

att de gör en relativt riskfri investering. Det kan till exempel vara så att en aktie är 

köprekommenderad på grund av att den är undervärderad, och eftersom 

rekommendationen är utfärdad av en professionell analytiker så kanske investerarna 

förminskar risken. 

 
För att kunna se om det finns ett samband mellan rekommendationerna och reaktionen på 

avkastningen så har ett t-test använts. Sambandet mellan rekommendationerna och 

avkastningen på aktierna kunde inte med 95 procent säkerhet bekräftas via t-testet. 

Siffrorna tyder på att det finns någon form av samband mellan rekommendationerna och 

avkastningen. Eftersom tydliga reaktioner syns dagen före och under eventdagen så 

tolkas resultaten som att rekommendationerna har en betydelse för avkastningen. 
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5.2 Jämförelse med tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som använts i studien har varit en fördjupning inom processen 

från att en rekommendation uppstår, till att investerare fattar ett beslut, till utfallet av den 

faktiska avkastningen. Azuma, Okada och Hamuro (2014) samt Fang och Peress (2009) 

undersökte hur bevakning i media påverkade avkastningen på berörda bolags aktiekurs. 

Båda artiklarna kom fram till slutsatsen att bolag som bevakats i media har en lägre 

avkastning än bolag som inte har bevakats. I denna undersökning är samtliga bolag 

bevakade av media, i form av rekommendationer. Det går inte att dra någon liknande 

slutsats som tidigare författare eftersom att undersökningen i så fall behövt studera just 

det sambandet. Dock kan man utläsa att företagen nått en abnormal avkastning under 

eventfönstret. Bolagen har alltså i snitt haft en bättre avkastning än om de inte hade blivit 

rekommenderade. 

 
Resultaten i denna studie visar på att det finns en tydlig positiv effekt på aktiekursen när 

en köprekommendation publiceras och en tydlig negativ effekt när en 

säljrekommendation publiceras. Trots detta gick det inte att till 95 procent säkerställa att 

det finns ett samband mellan dessa händelser. Altinkilic och Hansen (2009) uppnådde i 

sin studie inte de resultaten de förväntade sig, baserat på den tidigare forskning de tagit 

del av. De menade på att investerare tagit del av information om bolagen innan en 

rekommendation skapats. Detta leder i sin tur till att marknaden redan anpassat sig till 

den nya informationen innan rekommendationen publicerats. Enligt Altinkilic och 

Hansen (2009) hade reaktionen för rekommendationerna varit större om inte marknaden 

redan anpassat sig till den nya informationen. Resultaten i denna studie (se diagram 3) 

visar på tydlig reaktion under eventdagen. Detta tolkas som att rekommendationerna har 

en effekt på avkastningen. Att marknaden redan anpassat sig innan rekommendationen 

publicerats som Altinkilic och Hansen (2009) menar är inget som kan utläsas av 

resultatet i den här studien. Den största reaktionen sker som sagt under eventdagen. Det 

hade dock gått att studera effekten av nyheterna som ligger bakom rekommendationerna 

om en djupare undersökning gjorts. 

 
Chang och Chan (2008) påpekar i sin studie att köp- och säljrekommendationer kan 

användas som en del av ett beslutsfattande. Studien påpekar samtidigt att enbart 

rekommendationer inte är tillräckligt för ett beslutsfattande. Dazhi, Huimin och Xiaowei 

(2015) samt Bikhchandani, Hirshleifer och Welch (1992) beskriver i sin tur hur individer 

tenderar att följa grupper och dess beteenden utan att egentligen veta varför. Detta 

beteende är vanligast hos personer med en lägre utbildning och en lägre kunskapsnivå. 

Ett antagande är att dessa personer även har svårt när det kommer till att hitta komplement 

till aktierekommendationer inför ett beslutsfattande. Upptäcker dessa personer en 

rekommendation samtidigt som de uppstår en reaktion på det rekommenderade bolagets 

aktiekurs ligger de nära till hands att dessa typer av investerare kommer investera i 

bolaget. Samtidigt är det troligt att individer med en högre utbildning och kunskapsnivå 

söker komplement till rekommendationerna. Det kan handla om att studera bolagets olika 

nyckeltal samt årsredovisningar. Utfallet av detta skulle då kunna bli att dessa individer 

finner något de anser går emot rekommendationen och därigenom väljer de att avstå från 

att investera. Det sammanlagda utfallet hade blivit att det går att se en effekt av 

rekommendationen, skapad av de investerare som generellt har en längre utbildning. 

Samtidigt som detta sker väljer de investerare med en högre utbildning att avstå från att 

investera vilket får till effekt att den abnormala avkastningen blir begränsad. 

 

Detta är något som går att utläsa från resultatet i denna studie. Med hjälp av diagram 3 går 

det att utläsa att det sker en tydlig förändring under händelsedagen, då rekommendationen 
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publiceras. Denna förändring kan förklaras genom de “irrationella” investerarna. De som 

har en lägre utbildning och kunskapsnivå. De som enligt Bikhchandani, Hirshleifer och 

Welch (1992) tenderar att följa grupper utan att veta varför. I dessa fall kan 

rekommendationer i kombination med mönster i aktiekursen (skapad av en grupp 

investerare) vara tillräckligt för ett investeringsbeslut. Med hjälp av diagram 3 går det 

också att utläsa att reaktionen avstannar tydligt dagarna efter händelsedagen. Detta kan i 

sin tur förklaras med hjälp av de “rationella” investerarna. De som har en högre 

utbildning, kunskapsnivå och som är kapabla att söka komplement till rekommendationer 

inför ett investeringsbeslut. 

 
Detta kan förklara det som författarna till denna studie samt tidigare forskning, 

exempelvis Barber et al. (2001) kommer fram till. Att det går att urskilja en förändring i 

aktiekursen efter att en aktierekommendation publicerats, ibland är förändringen tydlig 

medan den är mindre tydlig vid andra tillfällen. Trots att de går att se en förändring har 

varken denna studie eller tidigare forskning kunnat säkerställa ett samband. Det är därför 

inte möjligt att med 95 procents säkerhet säga att det finns ett samband mellan köp- och 

säljrekommendationer som publicerats i media och avkastningen på berörda bolags 

aktiekurs. 

 
Den slutsats som Barber et al. (2001) kom fram till genom sin studie var att det är möjligt 

att uppnå en abnormal avkastning genom att följa köp- och säljrekommendationer som 

publicerats i media. För att göra detta hade det dock krävts väldigt mycket tid och trots 

detta hade den abnormala avkastningen varit begränsad. Slutligen är det inte möjligt att 

bekräfta att det finns ett samband mellan rekommendationer och abnormal avkastning 

trots att individen lägger ner mycket tid på sin portfölj. Denna slutsats är författarna 

beredda att hålla med om. I denna studie går det att se ett samband mellan 

rekommendationer och avkastning med det är inte möjligt att bekräfta till 95 procent att 

det finns ett samband mellan dessa. Författarna menar att likt det Chang och Chan (2008) 

skrev, att köp- och säljrekommendationer kan användas som en del i ett 

investeringsbeslut men att det krävs kompletterande information.
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6. Slutsats och förslag till vidare forskning 
 

I detta kapitel besvaras syftet med uppsatsen samt förslag till vidare forskning ges. 
 
 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om det är möjligt att nå en överavkastning på 

aktier genom att följa medias köp- och säljrekommendationer. 
 
För att besvara syftet med uppsatsen formulerades undersökningsfrågor: 

 
●   Är det möjligt att använda rekommendationer för att nå en abnormal avkastning? 

● Går det att se ett signifikant samband mellan rekommendationer och avkastningen 

på aktier? 

● Finns det några skillnader i hur avkastningen reagerar beroende på om det är köp - 

eller säljrekommendationer? 
 
De aktier som blivit köprekommenderade har i genomsnitt haft 2,32 procent 

överavkastning under eventfönstret. För de aktier som blivit säljrekommenderade kunde 

författarna utläsa en underavkastning på 1,26 procent. 
 
De starkaste reaktionerna kunde man utläsa under eventdagen. Då 

köprekommendationerna haft en abnormal avkastning på 1,99 procent, och 

säljrekommendationerna haft en negativ abnormal avkastning på 1,33 procent. Sedan 

anpassade sig aktierna snabbt till den nya informationen. 
 
Som stöd till undersökningsfrågorna utformades två hypoteser: 

 
● Finns det något samband mellan publicerade köprekommendationer och 

avkastningen på aktier. 

● Finns det något samband mellan publicerad säljrekommendation och 

avkastningen på aktier. 
 
För den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för köp- respektive 

säljrekommendationer kunde inte något signifikant samband bekräftas. Nollhypoteserna 

blev bekräftade medan mothypoteserna blev förkastade. 
 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Denna undersökning har endast studerat köp- och säljrekommendationer utan att närmare 

granskat vad rekommendationen egentligen säger. Tidigare forskning inom området har 

undersökt om nyheter om bolag är positiva eller negativa. Ett alternativ till vidare 

forskning hade varit att granska rekommendationerna djupare. Finns det ett starkare 

samband mellan rekommendationen och aktiekursen för bolag där rekommendationen 

klassas som “stark” jämfört med bolag som erhållit en “svag” rekommendation? 

Rekommendationerna kan också beskriva om aktien är lönsam på kort- alternativt lång 

sikt, är detta något som påverkar? Det hade varit intressant att dela upp 

rekommendationerna i fler kategorier för att kunna studera om det är möjligt att hitta 

samband mellan rekommendationerna och avkastningen på aktiekursen. Vidare forskning 

skulle även kunna studera om det finns skillnader i vilka analytiker/analyshus som har 

utfärdat rekommendationerna. 
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Tidigare forskning har menat på att rekommendationer delvis grundas på nyheter om 

bolag. Detta skulle innebära att marknaden har anpassat sig till den nya tillgängliga 

informationen innan rekommendationerna publiceras, och därigenom uteblir en del av 

effekten av en publiceras rekommendation. Under denna undersökning har det varit svårt 

att säkerställa att det finns ett samband mellan rekommendationerna och avkastningen på 

aktiekursen. En intressant utveckling hade därför varit att utvidga eventfönstret för att 

studera om det finns tendenser som tyder på att marknaden anpassar sig efter de 

nyheterna som senare ligger till grund för rekommendationerna. Dock skulle en sådan 

undersökning kräva en ytterligare metod. Till exempel intervjuer med analytiker, för att 

på så sätt få reda på vilka nyheter som har legat till grund för deras rekommendationer.
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8. Bilagor 
Bilaga 1. AAR Köprekommendationer. 

 
Energi                                             Africa Oil           Lundin            Tethys                                           AAR                T-test                                           ASE                    0,0164397 

 

-5 -1,47% 0,39% 0,89% -0,07% -0,040 
-4 0,35% 0,03% 0,23% 0,20% 0,124 

-3 -0,50% 0,59% 0,05% 0,05% 0,029 

-2 0,99% 1,37% -0,90% 0,49% 0,296 

-1 -0,98% -0,87% -0,81% -0,89% -0,539 

0 1,56% -0,50% 1,24% 0,77% 0,466 

1 -0,91% -0,31% -0,25% -0,49% -0,299 

2 0,53% -0,55% -2,74% -0,92% -0,561 

3 -1,62% -0,69% 1,46% -0,28% -0,172 

4 0,41% 1,22% 0,55% 0,73% 0,445 

5 1,68% 0,98% -0,85% 0,60% 0,367 

Dagligvaror                                    Axfood               Betsson          Claes Ohlson       HM                 SAS                 Skistar            ICA                       MQ                                          AAR                T-test 
 

-5 1,55% 0,78% -0,35% -0,37% 0,14% -0,72% -1,96% 1,06% 0,02% 0,009 
-4 0,15% 1,86% -0,09% 0,05% 1,20% 1,59% 0,31% -0,66% 0,55% 0,336 

-3 -0,05% 1,10% 0,85% -1,77% 1,03% 0,26% 1,61% 0,91% 0,49% 0,300 

-2 0,77% -0,64% 0,20% 0,28% 6,23% 0,78% 0,30% 0,37% 1,03% 0,629 

-1 -0,80% 0,67% -1,24% 0,43% -0,94% 1,41% 0,92% -1,98% -0,19% -0,116 

0 -0,50% -1,13% 1,10% 0,44% 3,90% 3,81% 1,77% 1,03% 1,30% 0,792 

1 -0,03% 0,78% -0,73% 0,20% 5,72% 3,52% 1,10% -0,42% 1,27% 0,771 

2 0,61% -0,29% 0,45% 1,39% 4,93% 0,35% -0,78% 0,65% 0,91% 0,556 

3 0,49% 0,69% -1,07% -0,19% -3,07% 1,29% -0,98% -0,45% -0,41% -0,250 

4 0,63% 0,08% -0,58% 0,02% 0,93% -0,52% -1,55% -1,58% -0,32% -0,195 

5 -0,21% -1,08% 0,82% 0,49% 0,16% 0,22% -0,17% -0,14% 0,01% 0,006 

Hälsovård                                       Astra Zeneca    Cella Vision   Probi                     Elekta                                     AAR                T-test 
 

-5 -0,13% -1,14% 2,04% 0,73% 0,37% 0,228 
-4 0,28% -0,42% -1,64% 1,32% -0,12% -0,070 

-3 0,43% 0,22% -1,34% -0,41% -0,27% -0,166 

-2 0,83% -0,46% -0,16% -0,13% 0,02% 0,012 

-1 -0,40% 1,31% -1,36% -0,03% -0,12% -0,072 

0 0,27% 5,81% 9,03% 1,51% 4,16% 2,528 

1 0,93% 0,61% -0,60% 0,67% 0,40% 0,244 

2 0,29% 0,98% 0,47% -0,20% 0,39% 0,235 

3 -0,26% 0,56% -1,94% -0,62% -0,57% -0,345 

4 0,48% -0,99% -2,38% -0,61% -0,88% -0,533 

5 0,45% -1,43% 0,16% -0,65% -0,37% -0,223 

Finans och Fastighet                    Avanza              Fabege           Handelsbanken   Investor         Kinnevik         JM                                                 AAR                T-test 
 

-5 0,83% -0,90% 0,41% 0,11% -0,45% -0,67% -0,11% -0,068 
-4 -0,03% 0,18% 0,62% -0,19% 0,40% -0,20% 0,13% 0,079 

-3 0,75% 0,37% -0,24% 0,47% 1,85% 1,16% 0,73% 0,442 

-2 0,05% 0,75% 0,27% 0,73% -0,53% 0,56% 0,31% 0,186 

-1 3,87% 0,44% -0,44% -0,28% 1,09% 0,66% 0,89% 0,541 

0 1,50% 0,76% 1,43% 1,17% 1,22% -0,08% 1,00% 0,607 

1 1,96% -0,13% 0,40% -0,22% 0,22% 0,36% 0,43% 0,263 

2 -0,85% -1,54% -0,28% -0,20% 0,06% 0,12% -0,45% -0,273 

3 0,52% 0,43% -0,19% -0,12% 0,36% 0,17% 0,19% 0,119 

4 0,33% 0,62% 0,09% 0,66% 0,35% -0,32% 0,29% 0,175 

5 0,31% 0,53% 0,51% 0,10% 0,23% 0,05% 0,29% 0,176 

Industrivaror och tjänster          ABB                    Alfa Laval       Assa Abloy           Fingerprint    NCC                Peab               ÅF                         Fagerhult                               AAR                T-test 
 

-5 -0,23% 0,16% 0,48% -1,85% 1,16% 0,38% 0,34% 1,38% 0,23% 0,138 
-4 -0,05% -0,16% 0,10% 8,71% -0,66% -0,39% -2,43% -1,64% 0,43% 0,264 

-3 0,48% -0,22% -0,36% -2,64% 0,17% 0,32% 2,19% -0,15% -0,03% -0,015 

-2 0,04% 0,38% 0,13% -3,24% 0,23% -0,75% -0,12% -0,59% -0,49% -0,298 

-1 0,59% 0,21% 0,14% -2,01% -0,15% -1,14% -0,72% 3,11% 0,00% 0,002 

0 0,80% 1,02% 0,28% 5,82% 0,73% 1,84% 0,39% 7,19% 2,26% 1,374 

1 1,13% 1,15% 0,78% 0,54% 0,27% -0,76% 0,25% 0,59% 0,49% 0,301 

2 0,14% 0,56% -0,49% 1,67% 1,11% -0,48% -0,78% 0,06% 0,22% 0,136 

3 0,46% -0,11% -0,06% -0,91% 1,65% 0,25% -0,20% -2,65% -0,20% -0,119 

4 0,06% -0,59% 0,25% 0,62% -0,43% -0,33% 0,30% 2,29% 0,27% 0,163 

5 0,63% 0,24% -0,90% 1,82% 0,47% -0,51% 1,43% -1,21% 0,25% 0,150 

Informationsteknik                      DORO                Ericsson         Softronic              Tieto                                       AAR                T-test 
 

-5 0,55% -2,27% -0,49% 0,46% -0,44% -0,266 
-4 2,96% 1,30% 1,23% -1,32% 1,05% 0,636 

-3 0,81% -0,15% -0,42% 0,39% 0,16% 0,097 

-2 -2,16% 0,51% -0,19% -2,53% -1,09% -0,665 

-1 -2,31% -1,16% -0,57% 1,48% -0,64% -0,389 

0 3,79% 0,63% -0,79% 2,24% 1,47% 0,891 

1 -0,43% 1,16% -1,08% 0,10% -0,06% -0,036 

2 -0,46% 0,14% -0,61% 0,05% -0,22% -0,133 

3 -0,45% -3,99% 1,13% -0,01% -0,83% -0,504 

4 -0,23% -1,41% 1,20% -1,08% -0,38% -0,231 

5 -1,08% 0,60% -0,47% -0,92% -0,47% -0,285 

Kraftförsörjning                            Arise                  Etrion                                            AAR                T-test 
 

-5 -0,77% 1,59% 0,41% 0,249 
-4 2,13% -1,81% 0,16% 0,098 

-3 -2,01% -0,43% -1,22% -0,743 

-2 -1,87% 0,15% -0,86% -0,523 

-1 -0,90% 0,85% -0,03% -0,015 

0 4,51% 10,66% 7,59% 4,614 

1 0,94% 1,77% 1,35% 0,823 

2 1,09% 4,01% 2,55% 1,552 

3 1,59% -3,60% -1,01% -0,614 

4 0,56% -0,14% 0,21% 0,127 

5 0,67% 0,01% 0,34% 0,205 
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Material                                            Billerud               Boliden           Holmen                 SSAB                                          AAR                 T-test 
 

-5 -0,46% -0,44% -0,37% 3,85% 0,64% 0,392 

-4 1,68% -0,41% 0,20% 1,97% 0,86% 0,522 

-3 0,42% -1,37% -0,13% 0,73% -0,09% -0,053 

-2 0,01% -0,14% -0,23% -0,68% -0,26% -0,157 

-1 -2,38% 3,11% -0,36% 0,08% 0,11% 0,069 

0 -0,43% 0,61% 1,06% 0,87% 0,52% 0,319 

1 -0,85% -0,45% 1,58% 1,51% 0,45% 0,271 

2 -0,41% -0,76% -0,77% 2,17% 0,06% 0,034 

3 -0,31% 0,33% 0,25% 1,77% 0,51% 0,310 

4 0,21% -1,21% -0,40% 2,45% 0,26% 0,161 

5 -0,84% -0,83% 0,43% 1,84% 0,15% 0,090 

Sällanköpsvaror och tjänster      Autoliv                Björn Borg     Cloetta                   Electrolux       Husqvarna      Mekonomen Swedish Match                            AAR                  T-test 
 

-5 -1,02% -1,28% -0,98% 2,80% -0,19% 0,35% 0,17% -0,02% -0,014 

-4 -1,09% -0,31% 0,77% 0,85% -0,26% -0,32% 0,30% -0,01% -0,006 

-3 -0,05% -0,03% -0,01% -0,11% 2,05% 0,45% -0,62% 0,24% 0,147 

-2 0,03% -1,25% -0,51% -0,84% -0,30% 0,96% -0,62% -0,36% -0,221 

-1 -0,83% 0,69% -0,71% -0,52% 0,70% 1,07% 0,08% 0,07% 0,042 

0 0,14% 5,85% -0,51% -3,69% 1,06% 1,95% 0,03% 0,69% 0,421 

1 1,10% 0,27% -0,17% 0,46% 0,55% -0,72% 1,17% 0,38% 0,231 

2 -0,21% -0,71% -0,71% 0,63% -1,22% 0,10% -0,15% -0,33% -0,198 

3 0,89% 0,91% 0,55% 0,61% -0,26% -0,21% -0,73% 0,25% 0,154 

4 -0,03% -1,35% -2,98% 1,74% -0,34% 0,55% -0,15% -0,36% -0,222 

5 0,45% 0,13% 0,95% -0,58% 0,71% -0,66% -0,15% 0,12% 0,074 

Telekomoperatörer                     Millicom             Tele2               Telia                                                 AAR                  T-test 
 

-5 -2,59% 0,48% -0,37% -0,83% -0,502 

-4 -0,73% -0,56% -0,56% -0,62% -0,375 

-3 -2,86% -0,64% -0,11% -1,20% -0,732 

-2 -3,38% -0,56% -0,16% -1,37% -0,830 

-1 -0,47% 0,48% 0,03% 0,01% 0,009 

0 -0,97% -0,16% 1,66% 0,18% 0,107 

1 0,22% 0,45% -0,03% 0,21% 0,128 

2 -1,69% -0,01% 0,21% -0,50% -0,303 

3 1,38% 0,00% -0,39% 0,33% 0,201 

4 -0,60% -0,05% 0,21% -0,15% -0,090 

5 0,31% 0,29% 0,05% 0,22% 0,132 

 

AAR för alla företag                                                    T-test 
 

-5 0,02% 0,013 

-4 0,26% 0,161 

-3 -0,11% -0,070 

-2 -0,26% -0,157 

-1 -0,08% -0,047 

0 1,99% 1,212 

1 0,44% 0,270 

2 0,17% 0,104 

3 -0,20% -0,122 

4 -0,03% -0,020 

5 0,11% 0,069 
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Bilaga 2. AAR Säljrekommendationer. 
 

SÄLJ 
Energi 

  
Africa Oil        Lundin 

 
Tethys 

  
AAR 

  
T-test 

  

 -5 0,90%    0,90%  0,545 

 -4 3,34%    3,34%  2,034 

 -3 6,99%    6,99%  4,250 

 -2 -2,11%    -2,11%  -1,284 

 -1 1,23%    1,23%  0,747 

 0 -7,95%    -7,95%  -4,838 

 1 1,17%    1,17%  0,711 

 2 -0,32%    -0,32%  -0,194 

 3 -1,65%    -1,65%  -1,006 

 4 -2,62%    -2,62%  -1,594 

 5 -1,17%    -1,17%  -0,710 

Dagligvaror  Axfood            Betsson Claes Ohlson HM SAS  Skistar  ICA MQ AAR T-test 

-5 0,33% -0,79% 0,19%  -0,05%    1,68% 0,27% 0,167 
-4 0,08% -1,41% -0,22%  1,41%    0,84% 0,14% 0,084 
-3 -0,78% -0,65% -0,43%  0,33%    -0,48% -0,40% -0,244 
-2 0,36% -0,28% 0,66%  5,89%    0,25% 1,38% 0,837 
-1 0,05% -1,21% -1,15%  1,77%    0,84% 0,06% 0,037 
0 2,65% 1,16% -0,46%  -0,94%    -0,65% 0,35% 0,214 
1 0,57% 0,30% 0,07%  0,73%    1,40% 0,61% 0,373 
2 0,48% -0,27% 0,12%  0,27%    0,09% 0,14% 0,083 
3 -0,14% 0,38% 0,62%  2,33%    -2,18% 0,20% 0,124 
4 -0,57% 0,52% -0,18%  1,37%    0,11% 0,25% 0,152 
5 -0,76% 1,24% 0,03%  -0,84%    0,28% -0,01% -0,007 

Hälsovård                                               Astra Zeneca Cella Vision    Probi                        Elekta                                    AAR                 T-test 
 

-5 0,68% 1,49% 1,08% 0,658 
-4 2,40% 0,17% 1,29% 0,783 
-3 0,86% -1,28% -0,21% -0,128 
-2 -0,87% -0,50% -0,68% -0,415 
-1 -0,68% -0,08% -0,38% -0,233 
0 -0,07% 1,36% 0,64% 0,390 
1 0,16% 0,33% 0,25% 0,150 
2 0,59% -0,21% 0,19% 0,117 
3 0,71% 0,97% 0,84% 0,510 
4 0,62% 2,06% 1,34% 0,815 
5 -0,16% 0,89% 0,37% 0,223 

Finans och Fastighet                             Avanza            Fabege            Handelsbanken      Investor        Kinnevik        JM                                                 AAR                T-test 
 

-5 0,44% 0,26% -0,23% -0,81% -0,08% -0,050 
-4 -2,56% -0,14% 0,20% 0,39% -0,53% -0,321 
-3 0,09% 0,08% -0,58% 1,54% 0,28% 0,173 
-2 -3,38% -0,19% -0,69% 1,54% -0,68% -0,415 
-1 -1,03% -0,36% -0,63% -0,09% -0,53% -0,321 
0 -1,53% -0,69% -1,23% -1,75% -1,30% -0,790 
1 0,23% -0,47% 0,87% 1,30% 0,48% 0,294 
2 -0,66% -0,80% -0,72% 0,69% -0,37% -0,226 
3 2,66% -1,02% 0,20% 1,78% 0,90% 0,550 
4 -1,09% 0,95% 0,20% 0,43% 0,12% 0,076 
5 -1,55% 1,31% -0,61% -0,01% -0,22% -0,131 

Industrivaror och tjänster                    ABB                 Alfa Laval        Assa Abloy               Fingerprint   NCC                Peab                ÅF                        Fagerhult                              AAR                T-test 
 

-5 -0,10% -0,85% 0,95% -0,11% -0,41% -1,22% -0,29% -0,176 
-4 -0,63% 1,56% -1,16% -4,04% -0,50% 0,77% -0,67% -0,405 
-3 -0,45% 0,23% 0,42% -1,70% -0,23% 0,36% -0,23% -0,140 
-2 0,03% -0,46% 0,38% 5,28% 0,05% 0,31% 0,93% 0,568 
-1 1,17% -0,09% -0,76% 1,50% 2,36% -0,40% 0,63% 0,384 
0 -0,05% -1,79% -0,07% -11,30% -3,16% -2,63% -3,17% -1,926 
1 0,16% 0,12% 0,40% 2,80% -0,63% -0,65% 0,37% 0,223 
2 1,20% -0,05% -0,12% 2,28% -0,23% -0,91% 0,36% 0,219 
3 -0,27% -0,69% -0,14% -2,16% -1,44% -0,46% -0,86% -0,523 
4 0,21% 0,39% -0,69% 0,34% 0,13% -0,33% 0,01% 0,004 
5 2,82% 1,46% -0,31% -0,44% -0,48% 0,74% 0,63% 0,385 

Informationsteknik                               DORO              Ericsson          Softronic                 Tieto                                      AAR                 T-test 
 

-5 1,49% 0,12% 0,67% 0,76% 0,465 
-4 -17,32% -0,35% 3,39% -4,76% -2,896 
-3 -4,16% 0,02% 0,23% -1,30% -0,792 
-2 -1,86% -0,18% -0,33% -0,79% -0,480 
-1 2,55% 2,29% -2,87% 0,66% 0,400 
0 4,95% -0,91% -0,19% 1,28% 0,779 
1 0,21% -0,71% 0,14% -0,12% -0,075 
2 1,84% -0,62% -0,44% 0,26% 0,159 
3 -2,09% -0,39% -1,44% -1,31% -0,794 
4 2,25% 0,61% -2,66% 0,07% 0,041 
5 -2,04% -0,07% -1,17% -1,09% -0,665 

Kraftförsörjning                                     Arise                Etrion                                                AAR                T-test 
 

-5 -1,61% -3,45% -2,53% -1,539 
-4 1,62% 0,99% 1,30% 0,791 
-3 -0,22% -2,33% -1,28% -0,776 
-2 -1,46% -0,24% -0,85% -0,519 
-1 1,03% -1,39% -0,18% -0,107 
0 0,53% -0,02% 0,26% 0,157 
1 -2,57% -2,40% -2,48% -1,510 
2 4,60% -1,62% 1,49% 0,907 
3 -1,55% 3,75% 1,10% 0,670 
4 -3,50% -1,98% -2,74% -1,666 
5 2,08% 5,10% 3,59% 2,184 
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-5 

 
 

-0,02% 

T-test  
 
-0,015 

-4 -0,01%  -0,007 

-3 0,38%  0,231 

-2 -0,38%  -0,230 

-1 0,26%  0,156 

0 -1,33%  -0,806 

1 -0,12%  -0,074 

2 0,16%  0,100 

3 -0,16%  -0,096 

4 -0,46%  -0,282 

5 0,36%  0,216 

 

Material                                                       Billerud             Boliden             Holmen                      SSAB                                         AAR                   T-test 
 

-5 -0,09% -0,78% -0,43% -0,262 

-4 1,39% -0,24% 0,57% 0,349 

-3 0,97% 1,11% 1,04% 0,632 

-2 2,07% -1,53% 0,27% 0,164 

-1 0,15% -0,56% -0,20% -0,123 

0 -1,06% -0,92% -0,99% -0,603 

1 -0,39% -2,50% -1,45% -0,879 

2 1,30% 0,37% 0,84% 0,508 

3 0,35% -2,70% -1,18% -0,716 

4 0,34% -0,85% -0,26% -0,156 

5 2,88% -1,18% 0,85% 0,517 

Sällanköpsvaror och tjänster                 Autoliv              Björn Borg       Cloetta                       Electrolux       Husqvarna      Mekonomen  Swedish Match                            AAR                 T-test 
 

-5 0,31% 1,53% 2,20% 1,46% 0,12% 1,13% 0,684 

-4 0,20% -2,50% 0,95% -0,65% -1,07% -0,62% -0,375 

-3 -0,40% 1,19% -0,86% -0,54% -1,14% -0,35% -0,212 

-2 1,54% -2,21% -1,82% -0,31% -1,62% -0,88% -0,538 

-1 0,16% 2,40% 0,43% -0,38% -2,24% 0,07% 0,044 

0 0,56% 0,61% -4,37% -4,69% 0,36% -1,50% -0,915 

1 -0,28% -2,18% -0,20% 0,27% 0,28% -0,42% -0,257 

2 0,25% -0,13% -3,39% -1,58% 0,72% -0,83% -0,502 

3 0,14% 0,51% 2,50% -1,02% 0,13% 0,45% 0,275 

4 -0,27% -1,11% -1,82% -0,91% 1,67% -0,49% -0,297 

5 0,48% -0,14% -0,78% 1,48% 0,95% 0,40% 0,243 

Telekomoperatörer                               Millicom           Tele2                 Telia                                                     AAR                 T-test 
 

-5 -1,79% -1,61% 0,23% -1,06% -0,642 

-4 -0,94% 0,64% -0,26% -0,19% -0,114 

-3 -3,19% 1,22% -0,27% -0,74% -0,453 

-2 -1,71% 0,21% 0,41% -0,36% -0,222 

-1 3,77% -0,61% 0,43% 1,20% 0,729 

0 -3,22% 0,49% 0,12% -0,87% -0,530 

1 0,91% 0,75% -0,51% 0,38% 0,232 

2 -0,92% 0,36% 0,23% -0,11% -0,067 

3 0,22% -0,88% 0,42% -0,08% -0,050 

4 0,60% -0,40% -1,17% -0,32% -0,196 

5 0,40% -0,29% 0,50% 0,20% 0,121 

 
AAR för alla företag
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Bilaga 3. CAAR Köprekommendationer. 
KÖP 

Energi                                                Africa Oil           Lundin                 Tethys                                                CAAR                   T-test                                                   ASE                      0,0164397 
 

-5 -1,47% 0,39% 0,89% -0,07% -0,0400 

-4 -1,12% 0,42% 1,12% 0,14% 0,0835 

-3 -1,62% 1,01% 1,16% 0,19% 0,1126 

-2 -0,63% 2,38% 0,27% 0,67% 0,4090 

-1 -1,61% 1,52% -0,54% -0,21% -0,1295 

0 -0,06% 1,02% 0,70% 0,55% 0,3369 

1 -0,97% 0,71% 0,44% 0,06% 0,0378 

2 -0,45% 0,17% -2,30% -0,86% -0,5230 

3 -2,06% -0,52% -0,84% -1,14% -0,6948 

4 -1,65% 0,70% -0,29% -0,41% -0,2502 

5 0,03% 1,68% -1,13% 0,19% 0,1170 

Dagligvaror                                   Axfood                Betsson               Claes Ohlson        HM                      SAS                      Skistar                   ICA                        MQ                                             CAAR                    T-test 
 

-5 1,55% 0,78% -0,35% -0,37% 0,14% -0,72% -1,96% 1,06% 0,02% 0,0093 

-4 1,70% 2,64% -0,44% -0,33% 1,34% 0,87% -1,64% 0,40% 0,57% 0,3454 

-3 1,65% 3,74% 0,42% -2,09% 2,37% 1,13% -0,03% 1,31% 1,06% 0,6456 

-2 2,41% 3,10% 0,61% -1,82% 8,60% 1,91% 0,27% 1,68% 2,10% 1,2749 

-1 1,61% 3,77% -0,63% -1,39% 7,67% 3,32% 1,20% -0,30% 1,91% 1,1589 

0 1,11% 2,64% 0,47% -0,95% 11,56% 7,13% 2,97% 0,73% 3,21% 1,9509 

1 1,08% 3,42% -0,26% -0,75% 17,28% 10,65% 4,07% 0,31% 4,48% 2,7223 

2 1,69% 3,13% 0,19% 0,64% 22,21% 11,00% 3,30% 0,95% 5,39% 3,2786 

3 2,18% 3,82% -0,88% 0,45% 19,14% 12,30% 2,32% 0,50% 4,98% 3,0288 

4 2,81% 3,90% -1,46% 0,47% 20,07% 11,77% 0,77% -1,07% 4,66% 2,8336 

5 2,60% 2,82% -0,64% 0,96% 20,22% 11,99% 0,60% -1,21% 4,67% 2,8399 

Hälsovård                                         Astra Zeneca     Cella Vision        Probi                      Elekta                                              CAAR                     T-test 
 

-5 -0,13% -1,14% 2,04% 0,73% 0,37% 0,2275 

-4 0,14% -1,56% 0,39% 2,05% 0,26% 0,1573 

-3 0,57% -1,34% -0,95% 1,65% -0,02% -0,0091 

-2 1,40% -1,80% -1,11% 1,52% 0,00% 0,0027 

-1 1,00% -0,48% -2,46% 1,49% -0,11% -0,0693 

0 1,27% 5,33% 6,57% 3,00% 4,04% 2,4586 

1 2,20% 5,94% 5,96% 3,67% 4,44% 2,7029 

2 2,49% 6,93% 6,43% 3,47% 4,83% 2,9374 

3 2,22% 7,48% 4,49% 2,85% 4,26% 2,5927 

4 2,70% 6,49% 2,11% 2,24% 3,39% 2,0601 

5 3,16% 5,06% 2,27% 1,59% 3,02% 1,8374 

Finans och Fastighet                     Avanza                Fabege                 Handelsbanken  Investor             Kinnevik             JM                                                        CAAR               T-test 
 

-5 0,83% -0,90% 0,41% 0,11% -0,45% -0,67% -0,11% -0,0684 

-4 0,80% -0,73% 1,02% -0,08% -0,05% -0,86% 0,02% 0,0104 

-3 1,55% -0,36% 0,79% 0,39% 1,80% 0,29% 0,74% 0,4523 

-2 1,60% 0,39% 1,06% 1,12% 1,27% 0,85% 1,05% 0,6386 

-1 5,47% 0,83% 0,61% 0,84% 2,36% 1,51% 1,94% 1,1793 

0 6,97% 1,59% 2,04% 2,01% 3,58% 1,43% 2,94% 1,7865 

1 8,93% 1,46% 2,44% 1,78% 3,81% 1,80% 3,37% 2,0499 

2 8,08% -0,08% 2,16% 1,58% 3,86% 1,92% 2,92% 1,7765 

3 8,60% 0,34% 1,97% 1,46% 4,22% 2,10% 3,12% 1,8951 

4 8,93% 0,96% 2,05% 2,13% 4,57% 1,77% 3,40% 2,0697 

5 9,25% 1,49% 2,56% 2,23% 4,80% 1,82% 3,69% 2,2454 

Industrivaror och tjänster           ABB                     Alfa Laval            Assa Abloy            Fingerprint        NCC                     Peab                      ÅF                          Fagerhult                                  CAAR                    T-test 
 

-5 -0,23% 0,16% 0,48% -1,85% 1,16% 0,38% 0,34% 1,38% 0,23% 0,1383 

-4 -0,29% 0,00% 0,57% 6,87% 0,50% -0,01% -2,09% -0,25% 0,66% 0,4026 

-3 0,19% -0,22% 0,22% 4,23% 0,68% 0,31% 0,09% -0,40% 0,64% 0,3873 

-2 0,23% 0,16% 0,35% 0,99% 0,91% -0,44% -0,03% -0,99% 0,15% 0,0898 

-1 0,82% 0,37% 0,48% -1,02% 0,76% -1,58% -0,74% 2,11% 0,15% 0,0917 

0 1,62% 1,38% 0,76% 4,80% 1,50% 0,26% -0,36% 9,31% 2,41% 1,4655 

1 2,76% 2,54% 1,54% 5,34% 1,76% -0,50% -0,10% 9,90% 2,90% 1,7664 

2 2,90% 3,10% 1,05% 7,00% 2,87% -0,98% -0,89% 9,96% 3,13% 1,9027 

3 3,36% 2,99% 0,99% 6,09% 4,52% -0,72% -1,08% 7,31% 2,93% 1,7837 

4 3,42% 2,40% 1,24% 6,71% 4,09% -1,06% -0,79% 9,60% 3,20% 1,9470 

5 4,05% 2,63% 0,34% 8,52% 4,56% -1,57% 0,64% 8,39% 3,45% 2,0967 

Informationsteknik                     DORO                  Ericsson               Softronic               Tieto                                                CAAR                     T-test 
 

-5  0,55% -2,27% -0,49% 0,46% -0,44% -0,2663 

-4  3,51% -0,97% 0,75% -0,86% 0,61% 0,3694 

-3  4,32% -1,12% 0,33% -0,47% 0,77% 0,4661 

-2  2,16% -0,61% 0,14% -3,00% -0,33% -0,1991 

-1  -0,15% -1,77% -0,43% -1,51% -0,97% -0,5882 

0  3,63% -1,14% -1,22% 0,72% 0,50% 0,3031 

1  3,21% 0,02% -2,30% 0,83% 0,44% 0,2667 

2  2,75% 0,16% -2,91% 0,88% 0,22% 0,1340 

3  2,31% -3,83% -1,78% 0,87% -0,61% -0,3697 

4  2,08% -5,24% -0,58% -0,21% -0,99% -0,6008 

5  1,00% -4,63% -1,05% -1,13% -1,46% -0,8854 

Kraftförsörjning Arise Etrion  CAAR T-test 

-5  -0,77% 1,59%  0,41% 0,2494 

-4  1,36% -0,22%  0,57% 0,3479 

-3  -0,65% -0,65%  -0,65% -0,3946 

-2  -2,52% -0,50%  -1,51% -0,9174 

-1  -3,42% 0,35%  -1,53% -0,9327 

0  1,09% 11,02%  6,05% 3,6814 

1  2,03% 12,78%  7,41% 4,5048 

2  3,12% 16,79%  9,96% 6,0564 

3  4,71% 13,19%  8,95% 5,4428 

4  5,27% 13,05%  9,16% 5,5702 

5  5,93% 13,06%  9,49% 5,7749 



42  

Material                                           Billerud              Boliden                Holmen                 SSAB                                               CAAR                    T-test 
 

-5 -0,46% -0,44% -0,37% 3,85% 0,64% 0,3916 

-4 1,22% -0,86% -0,17% 5,82% 1,50% 0,9137 

-3 1,64% -2,23% -0,30% 6,54% 1,41% 0,8602 

-2 1,65% -2,36% -0,53% 5,86% 1,16% 0,7028 

-1 -0,72% 0,74% -0,89% 5,95% 1,27% 0,7722 

0 -1,16% 1,36% 0,17% 6,81% 1,79% 1,0915 

1 -2,01% 0,90% 1,74% 8,32% 2,24% 1,3625 

2 -2,42% 0,14% 0,97% 10,50% 2,30% 1,3970 

3 -2,73% 0,47% 1,22% 12,27% 2,81% 1,7071 

4 -2,52% -0,74% 0,82% 14,72% 3,07% 1,8677 

5 -3,36% -1,57% 1,24% 16,56% 3,22% 1,9577 

Sällanköpsvaror och tjänster     Autoliv               Björn Borg          Cloetta                  Electrolux          Husqvarna         Mekonomen       Swedish Match                           CAAR               T-test 
 

-5 -1,02%  -1,28%  -0,98% 2,80% -0,19%  0,35% 0,17% -0,02% -0,0135 

-4 -2,11%  -1,59%  -0,21% 3,65% -0,46%  0,03% 0,47% -0,03% -0,0190 

-3 -2,16%  -1,62%  -0,22% 3,54% 1,60%  0,48% -0,15% 0,21% 0,1276 

-2 -2,12%  -2,88%  -0,73% 2,70% 1,29%  1,44% -0,78% -0,15% -0,0935 

-1 -2,96%  -2,19%  -1,44% 2,18% 2,00%  2,50% -0,69% -0,09% -0,0520 

0 -2,81%  3,66%  -1,94% -1,51% 3,06%  4,46% -0,66% 0,61% 0,3692 

1 -1,72%  3,93%  -2,11% -1,04% 3,61%  3,73% 0,51% 0,99% 0,5999 

2 -1,93%  3,22%  -2,83% -0,42% 2,39%  3,83% 0,36% 0,66% 0,4016 

3 -1,04%  4,14%  -2,27% 0,19% 2,13%  3,62% -0,37% 0,91% 0,5553 

4 -1,06%  2,79%  -5,25% 1,93% 1,79%  4,16% -0,52% 0,55% 0,3335 

5 -0,62%  2,92%  -4,30% 1,35% 2,49%  3,51% -0,67% 0,67% 0,4072 

Telekomoperatörer  Millicom Tele2  Telia  CAAR  T-test  

 -5 -2,59%  0,48%  -0,37%  -0,83%  -0,5022 

 -4 -3,31%  -0,08%  -0,94%  -1,44%  -0,8768 

 -3 -6,17%  -0,72%  -1,05%  -2,65%  -1,6093 

 -2 -9,55%  -1,28%  -1,21%  -4,01%  -2,4396 

 -1 -10,02%  -0,80%  -1,17%  -4,00%  -2,4308 

 0 -10,99%  -0,96%  0,49%  -3,82%  -2,3241 

 1 -10,77%  -0,51%  0,45%  -3,61%  -2,1958 

 2 -12,46%  -0,52%  0,66%  -4,11%  -2,4988 

 3 -11,08%  -0,52%  0,27%  -3,78%  -2,2979 

 4 -11,68%  -0,57%  0,48%  -3,93%  -2,3882 

 5 -11,37%  -0,29%  0,53%  -3,71%  -2,2562 

CAAR för alla företag   T-test   

 -5 0,02%  0,0126 

 -4 0,29%  0,1734 

 -3 0,17%  0,1039 

 -2 -0,09%  -0,0532 

 -1 -0,16%  -0,1000 

 0 1,83%  1,1119 

 1 2,27%  1,3817 

 2 2,44%  1,4862 

 3 2,24%  1,3643 

 4 2,21%  1,3443 

 5 2,32%  1,4134 
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T-test        
 

Bilaga 4. CAAR Säljrekommendationer. 
SÄLJ 

Energi                                               Africa Oil                  Lundin             Tethys                                                  CAAR               T-test 
 

-5 0,90% 0,90% 0,5451 

-4 4,24% 4,24% 2,5789 

-3 11,23% 11,23% 6,8291 

-2 9,12% 9,12% 5,5453 

-1 10,34% 10,34% 6,2920 

0 2,39% 2,39% 1,4543 

1 3,56% 3,56% 2,1648 

2 3,24% 3,24% 1,9709 

3 1,59% 1,59% 0,9645 

4 -1,03% -1,03% -0,6294 

5 -2,20% -2,20% -1,3395 

Dagligvaror                                   Axfood                       Betsson           Claes Ohlson             HM                  SAS                  Skistar                      ICA                              MQ                                            CAAR               T-test 
 

-5 0,33% -0,79% 0,19% -0,05% 1,68% 0,27% 0,1667 

-4 0,42% -2,21% -0,03% 1,36% 2,52% 0,41% 0,2507 

-3 -0,37% -2,85% -0,46% 1,69% 2,05% 0,01% 0,0065 

-2 -0,01% -3,13% 0,20% 7,58% 2,30% 1,39% 0,8436 

-1 0,04% -4,35% -0,94% 9,35% 3,14% 1,45% 0,8803 

0 2,70% -3,18% -1,40% 8,40% 2,48% 1,80% 1,0947 

1 3,27% -2,88% -1,33% 9,13% 3,88% 2,41% 1,4676 

2 3,74% -3,15% -1,22% 9,40% 3,97% 2,55% 1,5509 

3 3,60% -2,78% -0,59% 11,74% 1,80% 2,75% 1,6744 

4 3,03% -2,26% -0,77% 13,11% 1,90% 3,00% 1,8262 

5 2,27% -1,02% -0,74% 12,27% 2,18% 2,99% 1,8194 

Hälsovård                                         Astra Zeneca            Cella Vision    Probi                           Elekta                                       CAAR                        T-test 
 

-5 0,68% 1,49% 1,08% 0,6583 

-4 3,08% 1,66% 2,37% 1,4410 

-3 3,94% 0,38% 2,16% 1,3133 

-2 3,08% -0,12% 1,48% 0,8982 

-1 2,39% -0,21% 1,09% 0,6654 

0 2,32% 1,15% 1,74% 1,0558 

1 2,48% 1,48% 1,98% 1,2057 

2 3,07% 1,28% 2,18% 1,3231 

3 3,78% 2,24% 3,01% 1,8330 

4 4,40% 4,31% 4,35% 2,6482 

5 4,24% 5,20% 4,72% 2,8711 

Finans och Fastighet                     Avanza                       Fabege            Handelsbanken      Investor          Kinnevik          JM                                                                 CAAR               T-test 
 

-5 0,29% 0,26% -0,23% -0,81% -0,12% -0,0726 

-4 -1,41% 0,12% -0,03% -0,42% -0,43% -0,2637 

-3 -1,36% 0,21% -0,60% 1,13% -0,16% -0,0956 

-2 -3,61% 0,02% -1,30% 2,66% -0,56% -0,3390 

-1 -4,29% -0,34% -1,93% 2,57% -1,00% -0,6076 

0 -5,31% -1,03% -3,16% 0,82% -2,17% -1,3202 

1 -5,16% -1,50% -2,28% 2,12% -1,71% -1,0375 

2 -5,60% -2,30% -3,01% 2,81% -2,02% -1,2305 

3 -3,83% -3,32% -2,80% 4,59% -1,34% -0,8149 

4 -4,55% -2,37% -2,60% 5,03% -1,12% -0,6838 

5 -5,59% -1,06% -3,22% 5,02% -1,21% -0,7359 

Industrivaror och tjänster           ABB                            Alfa Laval       Assa Abloy                Fingerprint     NCC                 Peab                         ÅF                               Fagerhult                                  CAAR               T-test 
 

-5 -0,10% -0,85% 0,95% -0,11% -0,41% -1,22% -0,29% -0,1763 

-4 -0,73% 0,71% -0,21% -4,15% -0,91% -0,45% -0,96% -0,5816 

-3 -1,18% 0,95% 0,21% -5,85% -1,14% -0,10% -1,19% -0,7212 

-2 -1,15% 0,49% 0,59% -0,57% -1,09% 0,22% -0,25% -0,1535 

-1 0,03% 0,39% -0,17% 0,93% 1,27% -0,18% 0,38% 0,2302 

0 -0,02% -1,39% -0,24% -10,38% -1,89% -2,80% -2,79% -1,6955 

1 0,14% -1,27% 0,16% -7,57% -2,53% -3,45% -2,42% -1,4727 

2 1,33% -1,33% 0,04% -5,29% -2,76% -4,36% -2,06% -1,2540 

3 1,06% -2,02% -0,10% -7,45% -4,20% -4,82% -2,92% -1,7769 

4 1,27% -1,64% -0,79% -7,11% -4,07% -5,15% -2,91% -1,7725 

5 4,09% -0,18% -1,09% -7,55% -4,55% -4,41% -2,28% -1,3871 

Informationsteknik                     DORO                         Ericsson          Softronic                    Tieto                                         CAAR                        T-test 
 

-5 1,49% 0,12% 0,67% 0,76% 0,4647 

-4 -15,83% -0,22% 4,06% -4,00% -2,4314 

-3 -19,99% -0,20% 4,29% -5,30% -3,2233 

-2 -21,85% -0,38% 3,96% -6,09% -3,7037 

-1 -19,30% 1,92% 1,09% -5,43% -3,3040 

0 -14,35% 1,00% 0,89% -4,15% -2,5246 

1 -14,14% 0,29% 1,03% -4,27% -2,5992 

2 -12,30% -0,33% 0,59% -4,01% -2,4398 

3 -14,39% -0,72% -0,84% -5,32% -3,2340 

4 -12,14% -0,11% -3,50% -5,25% -3,1935 

5 -14,18% -0,17% -4,68% -6,34% -3,8586 

Kraftförsörjning                           Arise                           Etrion                                                   CAAR 
 

-5 -1,61% -3,45% -2,53% -1,5390 

-4 0,00% -2,46% -1,23% -0,7480 

-3 -0,22% -4,79% -2,51% -1,5241 

-2 -1,68% -5,04% -3,36% -2,0434 

-1 -0,65% -6,42% -3,54% -2,1507 

0 -0,11% -6,44% -3,28% -1,9940 

1 -2,68% -8,84% -5,76% -3,5041 

2 1,92% -10,46% -4,27% -2,5973 

3 0,37% -6,71% -3,17% -1,9273 

4 -3,12% -8,69% -5,91% -3,5931 

5 -1,04% -3,60% -2,32% -1,4094 
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Material                                          Billerud                     Boliden           Holmen                     SSAB                                        CAAR                       T-test 
 

-5 -0,09% -0,78% -0,43% -0,2620 

-4 1,30% -1,02% 0,14% 0,0866 

-3 2,27% 0,09% 1,18% 0,7188 

-2 4,35% -1,45% 1,45% 0,8830 

-1 4,50% -2,00% 1,25% 0,7597 

0 3,44% -2,93% 0,26% 0,1563 

1 3,05% -5,43% -1,19% -0,7228 

2 4,36% -5,06% -0,35% -0,2148 

3 4,71% -7,77% -1,53% -0,9308 

4 5,04% -8,62% -1,79% -1,0873 

5 7,92% -9,80% -0,94% -0,5704 

Sällanköpsvaror och tjänster     Autoliv                      Björn Borg     Cloetta                      Electrolux      Husqvarna     Mekonomen          Swedish Match                                CAAR              T-test 
 

-5 0,31% 1,53% 2,20% 1,46% 0,12% 1,13% 0,6844 

-4 0,51% -0,97% 3,14% 0,81% -0,95% 0,51% 0,3095 

-3 0,11% 0,22% 2,28% 0,27% -2,09% 0,16% 0,0975 

-2 1,65% -1,99% 0,46% -0,04% -3,71% -0,72% -0,4406 

-1 1,82% 0,41% 0,89% -0,42% -5,95% -0,65% -0,3962 

0 2,37% 1,02% -3,48% -5,11% -5,59% -2,16% -1,3113 

1 2,10% -1,17% -3,68% -4,84% -5,30% -2,58% -1,5678 

2 2,34% -1,30% -7,06% -6,41% -4,58% -3,40% -2,0701 

3 2,48% -0,79% -4,56% -7,43% -4,45% -2,95% -1,7950 

4 2,21% -1,90% -6,38% -8,34% -2,78% -3,44% -2,0918 

5 2,69% -2,04% -7,16% -6,86% -1,83% -3,04% -1,8492 

Telekomoperatörer                      Millicom                   Tele2              Telia                                                    CAAR              T-test 
 

-5 -1,79% -1,61% 0,23% -1,06% -0,6425 

-4 -2,73% -0,98% -0,03% -1,24% -0,7562 

-3 -5,92% 0,25% -0,30% -1,99% -1,2093 

-2 -7,62% 0,46% 0,11% -2,35% -1,4309 

-1 -3,85% -0,15% 0,54% -1,15% -0,7023 

0 -7,07% 0,34% 0,65% -2,03% -1,2326 

1 -6,17% 1,09% 0,14% -1,64% -1,0005 

2 -7,09% 1,45% 0,37% -1,76% -1,0679 

3 -6,86% 0,56% 0,79% -1,84% -1,1175 

4 -6,27% 0,17% -0,38% -2,16% -1,3139 

5 -5,87% -0,13% 0,11% -1,96% -1,1930 

CAAR för alla företag                                                      T-test 
 

-5 -0,03% -0,0173 

-4 -0,02% -0,0114 

-3 0,36% 0,2192 

-2 0,01% 0,0059 

-1 0,27% 0,1667 

0 -1,04% -0,6317 

1 -1,16% -0,7067 

2 -0,99% -0,6029 

3 -1,17% -0,7124 

4 -1,63% -0,9891 

5 -1,26% -0,7653 
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Bilaga 5. Exempel för uträkningarna. Axfood. 
 

 2013-09-23 2014-09-26 2015-03-12   Köp Sälj  
Intercept 0,000637066 0,000112097 0,001158784   2014-09-26 2013-09-23 
Slope 0,461243053 0,427595102 0,611024188    2015-03-12 
R-square 0,136251045 0,125257764 0,138080026     
Standard error 0,010968978 0,007900140 0,016296078     

 Axfood  Omx30     

Date 

13-04-22 

Closing price 

68,48 

Return R Closing price 

1143,3 

Return R (E) R AR CAR AR T-Test 

13-04-23 69 0,007593458 1172,79 0,025793755     
13-08-21 75,23 -0,006864686 1226,05 -0,016918574     
13-08-22 74,35 -0,011697461 1237,14 0,009045308     
13-08-23 73,88 -0,006321453 1243,82 0,005399551     
13-08-26 75,25 0,018543584 1245,99 0,001744625     
13-08-27 74,23 -0,013554817 1224,85 -0,016966428     
13-08-28 72,75 -0,01993803 1218,15 -0,005470058     
13-08-29 74,25 0,020618557 1224,31 0,005056848     
13-08-30 73,83 -0,005656566 1214,35 -0,008135195     
13-09-02 75,23 0,018962481 1230,88 0,013612221     
13-09-03 74,65 -0,00770969 1238,64 0,006304433     
13-09-04 74,1 -0,007367716 1242,52 0,003132468     
13-09-05 74,38 0,003778677 1243,9 0,001110646     
13-09-06 74,18 -0,002688895 1249,05 0,004140204     
13-09-09 73,6 -0,007818819 1249,11 4,80365E-05     
13-09-10 74,2 0,008152174 1268,22 0,015298893     
13-09-11 76 0,02425876 1270,66 0,001923956     
13-09-12 76,13 0,001710526 1268,3 -0,001857303     
13-09-13 76,13 0 1265,97 -0,001837105     
13-09-16 77,7 0,020622619 1278,41 0,009826457 0,005169451 0,01545317 0,01545317 1,40880651 
13-09-17 77,75 0,000643501 1274,22 -0,003277509 -0,000874662 0,00151816 0,01697133 0,13840513 
13-09-18 77,83 0,001028939 1276,74 0,00197768 0,001549257 -0,0005203 0,01645101 -0,0474354 
13-09-19 78,75 0,011820635 1286,49 0,007636637 0,004159412 0,00766122 0,02411224 0,69844453 
13-09-20 78,15 -0,007619048 1285,78 -0,000551889 0,000382511 -0,0080016 0,01611068 -0,7294716 

13-09-23 77,5 -0,008317338 1274,77 -0,008562896 -0,00331251 -0,0050048 0,01110585 -0,4562711 

13-09-24 77,75 0,003225806 1282,73 0,006244264 0,003517189 -0,0002914 0,01081447 -0,0265643 
13-09-25 77,8 0,000643087 1265,69 -0,013284167 -0,005490164 0,00613325 0,01694772 0,55914512 
13-09-26 78,5 0,008997429 1275,23 0,007537391 0,004113635 0,00488379 0,02183151 0,44523693 
13-09-27 78,88 0,004840764 1269,48 -0,004508991 -0,001442675 0,00628344 0,02811495 0,57283721 
13-09-30 78,48 -0,005070994 1259,6 -0,007782714 -0,002952657 -0,0021183 0,02599661 -0,1931207 

 


