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Förord

Föreliggande rapport är resultatet av ett forskningsprojekt som sedan år 1992 har bedrivits inom

ramen för doktorandutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm, sektionen för Redovisning

och Finansiering. Studien har genomförts med handledning av professor Lars Östman, professor

Clas Bergström, professor Peter Jennergren och docent Bo Sellstedt. Till Lars Östman riktas ett

stort tack för hans engagerade insatser som huvudhandledare. Till Peter Jennergren vill jag

framföra ett stort tack för en konstruktiv och givande vägledning under projektets senare skede.

Clas Bergström och Bo Sellstedt har bistått med värdefulla och stimulerande synpunkter på

projektet - även för detta är jag mycket tacksam.

Vidare vill jag tacka professorerna Nils Hakansson, Eva Liljeblom och Stephen Penman, vilka

har läst tidiga arbetsmanuskript och bidragit med värdefulla råd och synpunkter.

Tillgång till empiriska data av hög kvalitet har varit en nödvändig förutsättning för studiens

genomförande. Data har välvilligt tillhandahållits av Findata. Jag är tacksam mot Erik Eklund,

som har bistått med såväl data enligt mina specifika önskemål som konkreta råd beträffande

redovisnings- och börskursdata.

Ett särskilt tack riktas till studiens finansiärer. Projektet har i betydande utsträckning

finansierats av Bankforskningsinstitutet, som generöst har beviljat stipendier under flera års tid.

Därutöver har ett värdefullt bidrag till finansieringen av projektet erhållits från Bo Fridmans

stipendiefond. Med tacksamhet minns jag även den engagerade hjälp som, numera tyvärr

bortgångne, Rune Castenäs bistod med i samband med mina stipendieansökningar.

Till sist, mitt innerliga tack till Kenth och Elsa. Tack för ert stöd och tålamod.

Stockholm i juni 2002

Stina Skogsvik
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1. Inledning

1.1. Probleulbakgrund

En av företagens viktigaste intressentgrupper utgörs av dess nuvarande och potentiella aktie

ägare. Aktieägarna efterfrågar redovisningsdata för i huvudsak två typer av beslutssituationer. 1

Beslutssituationer med ett "stewardship focns" karaktäriseras av uppföljning och styrning av

företagsledningens agerande, medan beslutssituationer med ett "investment focus" kännetecknas

av överväganden i samband med placeringsbeslut. För att kunna utöva inflytande över företags

ledningens handlande krävs som regel ett betydande aktieinnehav i företaget i fråga. Majoriteten

av placerare har förvisso inte ett så stort aktieinnehav, eller resurser att skaffa ett sådant. För

denna grupp av placerare har redovisningsdata därför störst betydelse som underlag vid place

ringsbeslut.

Med utgångspunkt i ett placeringsperspektiv är det önskvärt att redovisningsdata kan användas

för att generera indikationer om värdet på företagens aktier. Det är emellertid inte självklart att

företagets offentliga redovisning kan ge vägledning vid aktievärdering. Redovisningen avser

historiska perioder och beskriver därför de ekonomiska konsekvenserna av företagets verksam

het under tidigare perioder. En1igt gängse värderingsteori bestänlS emellertid aktievärdet av

nuvärdet av framtida förväntade (netto-)utdelningar, vilka bestänlS av företagets framtida

verksamhet.

Det är således inte självklart att redovisningsrnått som publiceras i den offentliga redovisningen

är relaterade till aktievärdet. Om så skulle vara fallet är det inte heller givet på vilket sätt

redovisningsmått beskriver eller förklarar aktievärdet. Ou & Penman (1992) konstaterar därvid:

l Se tex Foster (1986, s. 2).
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"Traditionai financial statement analysis orders accounting line iterns
into ratios that are said to give indications of liquidity, profitability,
tumover, etc. However, what this exercise tells us about value - or
whether it is useful at all - is not understood. The discipline has been
donnant during the last twenty-five years, at least in academic journals. "
(s. 1)

Förvisso föreligger ett behov av att närmare studera det sätt på vilket redovisningsmått är

relaterade till värdet på aktier, men området är kanske inte så outforskat som ovanstående citat

ger intryck av. Empiriska samband mellan redovisningsmått och framtida aktieavkastningar

påvisas redan hos McKibben (1972). Ett mer sentida exempel på denna typ av studie är

Holthausen & Larcker (1992). Sedan 1960-talet har även möjligheten att med hjälp av redovis

ningsmått prognostisera för aktievärdering relevanta variabler kartlagts. I ett antal studier kons

tateras att redovisningsmått kan användas vid prognos av konkurs eller finansiell kris samt vid

prognos av kreditvärdighetsbedömningar från sk rating-institut. 2 Beaver (1966), som utgör en

tidig empirisk studie av möjligheten att prognostisera konkurs, undersöker den univariata

prognosförmågan hos ett antal redovisningsmått. Altman (1968) prövar möjligheten att förutsäga

konkurs med hjälp aven multivariat modell bestående av i första hand ett antal olika redovis

ningsmått. Den sistnämnda studien har följts av ett flertal empiriska studier på amerikanska

data, bIa Blum (1974), Altman et al. (1977), Ohlson (1980) samt Zmijewski (1984). På svenska

data representeras denna typ av studie av Skogsvik (1987). Kreditvärdighetsbedömningar utförda

av rating-institut har prognostiserats med hjälp av redovisningsrnått av bIa Horrigan (1966),

Pinches & Mingo (1973), Kaplan & Urwitz (1979) samt Belkaoui (1980). I ytterligare en grupp

av studier estimeras samband för prognos av aktiers betavärden med hjälp av redovisningsmått 

Beaver et al. (1970), Rosenberg & McKibben (1973) samt Rosenberg & Marathe (1975) utgör

här tidiga exempel.

Samband mellan redovisningsmått och olika riskvariabler är således relativt väl kartlagda.

Förmågan hos redovisningsmått att på andra sätt ge indikationer om aktievärdet har däremot

utretts i mer begränsad omfattning. Befintliga studier avser i första hand prognos av det

redovisade resultatet. Tidigt konstaterades hos bIa Ball & Watts (1972) att det redovisade

resultatet följer en "random walk" eller en "martingale" process, vanligen med positiv drift,

2 Förvisso är prognos av konkurs eller finansiell kris och kreditvärdighetsbedömningar i första hand inriktade
på bedömning av placeringsrisk för långivare. Dessa bedömningar bör emellertid vara av intresse även för aktie
ägare, se tex diskussionen i Skogsvik (1987), s. 27-35.
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vilket innebär att den bästa prognosen av nästa periods redovisade resultat är det senast reali

serade resultatet, eventuellt korrigerat med en positiv driftterm. Finger (1994) visar emellertid

att historiska realiseringar av det redovisade resultatet kan användas för prognoser av resultat

förändringar på lång sikt. När den tillgängliga informationsmängden tillåts omfatta fler redovis

ningsmått än det redovisade resultatet kan prognoserna förbättras även på ett års sikt. Detta

visas tex hos Freeman et al (1982), Ou (1990) samt Ou & Penman (1989). Freeman et al.

(1982) prognostiserar redovisat resultat med hjälp av räntabilitet på eget kapital avseende den

närmast föregående perioden. Ou (1990) och Ou & Penman (1989) utökar den informations

mängd som prognos av redovisat resultat baseras på till att omfatta en större uppsättning

redovisningsmått.

I ett begränsat antal studier undersöks tidsserieegenskaper hos redovisningsmåttet räntabilitet på

eget kapital. Exempelvis finner Beaver (1970), Lockabill (1976) samt Freeman et al. (1982) att

räntabilitet på eget kapital följer en sk. "mean reversion" process, varmed menas att variabeln

ifråga tenderar att gå mot en konstant nivå. Ou & Penman (1992) visar att det är möjligt att

prognostisera räntabilitet på eget kapital med hjälp aven större uppsättning redovisningsmått.

Fairfield et al. (1996) utgör ytterligare ett exempel på prognos av räntabilitet på eget kapital.

Prognosen baseras där på olika typer av resultatmått, vilka divideras med eget kapital.

Vad gäller svensk redovisning föreligger ett behov av mer kunskap om prognossamband mellan

redovisningsmått och för aktievärdering relevanta variabler. Den enda större svenska studien

med sådan inriktning är Skogsvik (1987), där finansiell kris prognostiseras med hjälp av

redovisningsmått. Studier av hur redovisningsrnått kan användas på ett för aktievärdering mer

direkt relevant sätt saknas.

Givet att redovisningsdata de facto innehåller information som är relevant för att bestämma en

akties värde, är det självfallet inte säkert att en analys av sådana data kan ligga till grund för en

placeringsstrategi, som genererar övernormal avkastning. Om aktiemarknaden är informations

effektiv i vad som hos Farna (1970) benämns halvstark form, inkluderar börskurserna all offent

ligt tillgänglig information. Detta innebär att även den information som kan erhållas från den

offentliga redovisningen avspeglas i börskurserna på ett korrekt sätt. Därmed skulle det vara

omöjligt att erhålla övernormal avkastning på placeringsstrategier som är baserade på publicera

de redovisningsrnått.
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Huruvida en aktiemarknad är informationseffektiv eller inte har stor samhällsekonomisk

betydelse, eftersom informationseffektivitet är en förutsättning för att aktiemarknaden skall

kunna fungera som ett instrument för en effektiv resursallokering i samhället. Informations

effektivitet med avseende på offentlig redovisningsinformation har även stor betydelse för

enskilda placerares, finansanalytikers och företagsledares agerande. Dessutom är det av stor

betydelse för annan forskning om aktiemarknaden är informationseffektiv eller inte - exempelvis

i studier av samband mellan redovisningsmått och börskurser av den typ som representeras av

bIa Ball & Brown (1968).

Det har länge ansetts vara bekräftat - eller åtminstone högst troligt - att informationseffektivitet i

halvstark forn1 råder på de flesta aktiemarknader. 3 Under senare år har detta emellertid ifråga

satts. Ett flertal studier har funnit det möjligt att erhålla övernormala avkastningar på place

ringsstrategier som är baserade på redovisningsmått. Exempelvis är det sedan länge känt att det

är möjligt att erhålla övernormal avkastning på en P/E-tals baserad placeringsstrategi på den

amerikanska aktiemarknaden. 4 Dylika möjligheter föreligger även för placeringsstrategier som

är baserade på kvoten mellan börsvärde och bokfört värde på eget kapital.5 Mot bakgrund av

dessa empiriska observationer har det ibland hävdats att den amerikanska aktiemarknaden inte är

informationseffektiv i halvstark form. Ball (1978) argumenterar emellertid för att P/E-talet i

själva verket kan utgöra en proxyvariabel för risk som inte beaktas av CAPM, varför erhållen

övernormal avkastning inte nödvändigtvis kan vederlägga hypotesen om en informationseffektiv

aktiemarknad. Motsvarande argument har även framförts beträffande kvoten mellan börsvärde

och bokfört värde på eget kapital. 6

Ytterligare empirisk evidens som strider mot hypotesen om en informationseffektiv aktie

marknad föreligger emellertid. Tidigt upptäcktes att kursanpassningen vid publicering av

redovisat resultat sker med fördröjning. Den tidigast dokumenterade tendensen till en "post

eamings-announcement drift" återfinns hos Ball & Brown (1968), även om författarna vill

förklara denna med faktorer som kan göra denna empiriska observation konsistent med en

3 Se tex Farna (1970) och Jensen (1978).

4 Se Basu (1977) och (1983).

5 Se Rosenberg et al. (1985).

6 Se tex Farna & French (1992).
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informationseffektiv marknad. 7 I nämnda rapport studeras kursanpassningen vid publicering av

helårsrapporter. Att fördröjningen av kursreaktionen är ännu mer uttalad vid publicering av

kvartalsresultat visas i en rad senare rapporter bIa Jones & Litzenberger (1970), Foster et al.

(1984), Rendleman et al. (1987) samt Bernard & Thomas (1989) och (1990). Bernard &

Thomas (1989) menar att marknadsprisbildningen inte fullt ut beaktar att det föreligger ett tids

serieberoende i realiseringar av kvartalsresultat, vilket möjliggör prognoser av förändringar av

detsamma.

I en annan grupp av studier visas att aktiemarknaden underutnyttjar även annan typ av publi

cerad information. Harris & Ohlson (1988) menar att så är fallet gällande information i ameri

kansk redovisning om bokfört värde och estimerat nuvärde på oljeproducerande företags olje

och gasfyndigheter. Landsman & Ohlson (1990) finner att fotnotsinformation om pensioner inte

beaktas fullt ut i prisbildningen på den amerikanska aktiemarknaden.

En fråga som var föremål för ett särskilt stort intresse under 1970- och 1980-talet var i vilken

utsträckning aktiemarknaden okritiskt accepterar redovisat resultat, dvs utan att beakta vilka

redovisningsmetoder som hade begagnats av olika företag. Hang et al. (1978), Biddle & Lindahl

(1982) samt Ricks (1982) utgör exempel på denna genre. I dessa tidiga studier snarast bekräfta

des att marknaden skulle vara informationseffektiv i det aktuella avseendet. I en senare studie

finner emellertid Hand (1990) att så inte är fallet.

Ou & Penman (1989) skapar i ett uppmärksammat test av informationseffektivitet en placerings

strategi utifrån prognoser av det redovisade resultatet vilka är baserade på en uppsättning

redovisningsmått. Studien utgör därvid ett försök att efterlikna en typisk fundamentalanalys .

Författarna påvisar en betydande informationsineffektivitet på den amerikanska aktiemarknaden.

Holthausen & Larcker (1992) testar en placeringsstrategi utifrån redovisningsbaserade prognoser

av framtida övernormala avkastningar och drar slutsatsen att den amerikanska aktiemarknaden

inte är informationseffektiv med avseende på densamma. 8 Även i Abarbanell & Bushee (1998)

7 Som en tänkbar förklaring till den dokumenterade driften anför Ball & Brown (1968) förekomsten av trans
aktionskostnader. Någon testning av detta företas emellertid ej.

8 Förvisso råder inte enighet om hur dessa empiriska resultat skall tolkas. De dokumenterade övernormala
avkastningarna kan bero på bristande validitet avseende den begagnade prismodellen. Exempelvis har resultaten hos
Ou & Penman (1989) diskuterats livligt i flera efterföljande studier, där de övernormala avkastningama har hävdats
utgöra kompensation för någon icke beaktad riskvariabel. Se Greig (1992), Holthausen & Larcker (1992) samt
Stober (1992).
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och Piotroski (2000) formuleras placeringsstrategier baserade på redovisningsmått. I båda dessa

studier erhålls övemormal avkastning vid utvärdering av respektive placeringsstrategi på den

amerikanska aktiemarknaden.

Frankel & Lee (1998) påvisar möjligheten att på den amerikanska aktiemarknaden erhålla över

normal avkastning på en placeringsstrategi baserad på estimerade "fundamentalvärden" på

aktier. Vid estimeringen av dylika värden används finansanalytikers publicerade konsensus

prognoser. Författarna finner att avvikelser mellan dessa konsensusprognoser och faktiska utfall

kan förutsägas med hjälp av bIa årsredovisningsinformation.

Vad gäller testning av informationseffektivitet på den svenska aktiemarknaden har informations

effektivitet i svag form testats utförligt i Jennergren & Korsvold (1974), Jennergren (1975) och

Claesson (1987). 9 Beträffande informationseffektivitet i halvstark form föreligger få empiriskt

inriktade studier. Detta gäller i synnerhet kartläggning av informationseffektivitet med avseende

på redovisningsinformation. Forsgårdh & Herzen (1975) studerar kursanpassningen vid publice

ring av redovisat resultat. Liljeblom (1989) undersöker huruvida resultatprognoser publicerade i

tidskriften Veckans Affärer kan ligga till grund för placeringar som kan generera övemormal

avkastning. Båda dessa studier ger vid handen att hypotesen om en informationseffektiv aktie

marknad inte kan förkastas.

1.2. Syfte och avgränsningar

Föreliggande studie har två huvudsyften:

i) Att undersöka huruvida publicerade redovisningsmått förmedlar tillförlitlig infonnation som är

relevant vid aktievärdering.

ii) Att undersöka om den svenska aktiemarknaden är informationseffektiv med avseende på

publicerade redovisningsmått.

9 Jennergren & Korsvold (1974) studerar beroenden i tidsserien av aktieavkastningar, Jennergren (1975) prövar
en filterregel och Claesson (1987) testar bIa filterregeln, januarieffekten samt veckodagseffekten.
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Redovisningsrnåttens förmåga att förmedla information som är relevant vid aktievärdering,

kommer framdeles att benämnas värderelevans. I amerikansk litteratur används ofta begreppet

"information content" ,10 ett begrepp med en långt ifrån entydig innebörd. Även begreppet

"value-relevance" förekommer i litteraturen,l1 men inte heller för detta begrepp föreligger

någon entydig allmänt accepterad definition. De båda begreppen "information content" och

"value-relevance" har även använts parallellt för att beskriva samma fenomen. I denna studie

begagnas begreppen värderelevans och marknadsrelevans, vilka tillsammans omfattar de två

huvudsakliga betydelser som "value-relevance" och "information content" har kommit att få. Ett

delsyfte inom ramen för föreliggande rapport är därför att närmare precisera innebörden av

begreppen värderelevans och marknadsrelevans, liksom att visa hur dessa båda begrepp för

håller sig till varandra och till begreppet informationseffektivitet.

Det kan noteras att frågeställningen i föreliggande rapport inte avser huruvida redovisningsrnåu

förklarar ett företags börsvärde. Flera författare har deduktivt visat att detta kan skrivas som en

funktion av redovisningsmått. 12 En annan grupp av studier har inriktats på att empiriskt be

kräfta i första hand det redovisade resultatets förmåga att förklara börskursförändringar.13

Föreliggande studie kommer istället att undersöka om publicerade redovisningsmått kan

användas för att prognostisera variabler som enligt gängse kapitalvärdeteori bestämmer en akties

värde.

I tidigare studier med en empirisk inriktning har värderelevans hos redovisningsmåu vanligen

undersökts genom att studera statistiska associationer mellan dylika mått och noterade börs

kurser. 14 I dessa studier fungerar noterad börskurs som norm, då denna antas inkludera all

offentlig värderelevant information. Om det finns en robust association mellan noterad börskurs

10 Begreppet "information content" förekommer i litteraturen sedan 1960-talet. Se tex Ball & Brown (1968) och
Beaver (1968).

11 Begreppet "value-relevance" förekommer bIa i empirisk forskning. Se tex Easton et al. (1992) samt Rarris et
al. (1994).

12 Se tex Preinreich (1938), Edwards & Bell (1961), Gordon (1962), Ohlson (1991) samt Skogsvik (1998).

13 Se tex Baston & Harris (1991), Easton et al. (1992) samt Runsten (1998).

14 Standardförfarandet har därvid varit att studera om positiva/negativa oväntade förändringar av ett visst redo
visningsmått (vanligen redovisat resultat) följs aven uppgång/nedgång i noterade börskurser. Ball & Brown (1968)
utgör det tidigaste exemplet på denna typ av studie. För en genomgång av senare arbeten på amerikanska data, se
Lev (1989). På svenska data har Forsgård & Herzen (1975) och Runsten (1998) genomfört studier av dylikt slag.
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och ett visst redovisningsmått tolkas detta därmed som att redovisningsmåttet ifråga kan an

vändas för att bilda förväntningar om framtida utdelningsströmmar. Detta förutsätter emellertid

att marknaden är informationseffektiv med avseende på det studerade redovisningsmåttets värde

relevans. Som framgår ovan har denna utgångspunkt ifrågasatts under senare år. Huruvida den

svenska aktiemarknaden är informationseffektiv med avseende på publicerade redovisningsmått

har inte prövats i någon större utsträckning.

I föreliggande studie kommer redovisningsrnått att anses ha värderelevans om det finns ett till

förlitligt empiriskt samband mellan ifrågavarande redovisningsrnått och de exogena variablerna i

en värderingsmodell för aktier. Värderingsmodellen ansluter till gängse värderingsteori, där en

akties värde bestäms som nuvärdet av förväntade framtida utdelningar. De specifika samband

som därvid kommer att prövas avser en större uppsättning publicerade redovisningsmått och

företagets framtida räntabilitet på eget kapital. Bestämningen av prognosvariabeln måste väljas

med viss omsorg. Den prognosvariabel som används i Ou (1990) och Ou & Penman (1989)

resulterade exempelvis i att endast transitoriska resultatförändringar kunde förutsägas 

permanenta ökningar och minskningar i det framtida resultatet kunde inte prognostiseras .15

I förhållande till befintlig forskning kommer i denna studie vissa metodmässiga förbättringar att

göras. De företag som studeras kommer att väljas så att de bildar en så homogen grupp som

möjligt. Detta har inte alltid varit fallet i tidigare forskning; Bernard (1989) framhåller att detta

är en allvarlig brist i befintliga studier där informationsvärdet hos andra mått än det redovisade

resultatet studeras. 16 Ett mer homogent företagsurval kan förmodas förbättra de estimerade

modellernas prognosförmåga, eftersom "normala" värden på redovisningsmått kan variera

kraftigt mellan företag som bedriver olika typer av verksamhet. Vidare kommer prognos

modellerna i föreliggande studie att reestimeras med relativt täta tidsintervall. I takt med att

redovisningsmetoder och omvärldsfaktorer förändras synes det inte vara orimligt att prognos

modellerna blir inaktuella, eftersom det sätt på vilket redovisningsmåtten är värderelevanta

15 Prognosvariabeln i Ou (1990) och Ou & Penman (1989) definieras som förändringen i redovisat resultat i
förhållande till närmast föregående år minus en driftterm (medelvärdet av de fyra närmast föregående årens
resultatförändringar). När drifttermen subtraheras från årets resultatförändring elimineras möjligheten att identifiera
företag vilkas resultat ökar eller minskar under flera efter varandra följande år. Fall där det redovisade resultatet
följer en uppåt- eller nedåtgående trend kan därför inte skiljas från fall där det redovisade resultatet är oförändrat.
Problemet diskuteras i Ou & Penman (1991).

16 Exempel på studier där försök att bilda mer homogena urval av företag görs är Bernard & Noel (1991) samt
Stober (1993), vilka studerar tillverkande företag och handelsföretag separat vid prognos av redovisat resultat.
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därigenom kan förväntas genomgå förändringar. Ytterligare ett bidrag i föreliggande rapport är

att stabiliteten hos estimerade prognossamband kommer att studeras mer utförligt än vad som

tidigare varit vanligt. I tidigare studier av empiriska samband med en uppsättning redovisnings

mått som oberoende variabler, har man ofta avstått från att närmare tolka innebörden av de

estimerade sambanden. l7 Ou & Penman (1989) skriver exempelvis: "We choose to distance

ourself from the data, so do not develop 'stories' that rationalize the signs of coefficient

estimates here." (s. 303). Förvisso är tolkning av dylika samband förknippad med avsevärda

svårigheter. Larcker (1989) menar dock att en av svagheterna i Ou & Penman (1989) är att de

estimerade sambanden inte tolkas. Försök att bilda enkla förväntningar om "rimliga" tecken på

estimerade samband i vissa univariata modeller, där endast ett redovisningsmått ingår som

oberoende variabel, kommer därför att genomföras i föreliggande studie.

En uttömmande utredning av eventuell värderelevans hos publicerade redovisningsrnått kommer

förvisso inte att vara möjlig att genomföra i denna studie. För det första måste förenklingar

göras inom ramen för den värderingsmodell som antas bestämma aktievärdet. För det andra kan

inte alla tillgängliga redovisningsmått eller konlbinationer av sådana mått ingå i studien. I

princip kan nämligen ett nästan obegränsat antal redovisningsmått konstrueras på basis av publi

cerad redovisningsinformation. Dessutom kommer endast årsredovisningsinformation att ingå i

undersökningen, dvs redovisningsinformation som publiceras i tex delårsrapporter kommer inte

att prövas. För det tredje begränsas slutsatserna avseende värderelevans av att inte samtliga

tänkbara statistiska metoder prövas vid estimeringen av samband.

Eventuell förekomst av värderelevans kommer inte heller att studeras gällande andra informa

tionsmängder än redovisningsmått. Därmed utesluts såväl icke kvantifierbar information i

företagens offentliga redovisning som information hämtad från andra informationskällor. Även

denna avgränsning begränsar möjligheterna att utreda redovisningsmåttens "slutliga" värde

relevans. Om det i föreliggande studie tex visar sig att vissa redovisningsrnått är värderelevanta,

kan det inte uteslutas att ifrågavarande redovisningsmått besitter starkare värderelevans om de

kombineras med information som inte prövas här. Om redovisningsmåtten å andra sidan inte

uppvisar någon värderelevans i denna studie, behöver detta inte innebära att de "slutgiltigt"

saknar värderelevans, eftersom måtten kan vara värderelevanta i kombination med annan

17 Intressanta undantag utgörs av Bernard & Noel (1991) samt Stober (1993) där tecken på samband mellan
framtida redovisat resultat och lagerförändringar respektive förändringar i kundfordringar diskuteras.
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information. 18

Studien kommer att inriktas på att fastställa eventuell värderelevans med avseende på den

redovisningspraxis som gällde under undersökningsperioden. Således kommer inte värde

relevansen hos alternativa redovisningsprinciper att utvärderas. 19

I föreliggande rapport fokuseras på rådande redovisningssystems förmåga att indikera aktie

värden oavsett de kostnader som är förknippade med detta. Värderelevans synes dock vara ett

nödvändigt - men inte tillräckligt - villkor för att redovisningen skall kunna ha ett ekonomiskt

värde för enskilda beslutsfattare och för samhället som helhet.

I studiens andra del undersöks om redovisningsmåttens värderelevans beaktas vid prisbildningen

på den svenska aktiemarknaden. Därvid prövas om placeringsstrategier baserade på de samband

mellan redovisningsmått och framtida räntabilitet på eget kapital som estimeras i studiens första

del, kan generera övernormal avkastning. Det bör inledningsvis noteras att testningen av

informationseffektivitet inte kan hävdas avse de publicerade redovisningsmåttenper se, utan

endast en viss bearbetning av desamma. 20

Ett centralt inslag i denna delstudie utgörs av att informationseffektivitet testas utifrån evidens

om på vilket sätt redovisningsmått är värderelevanta. Tidigare tester av informationseffektivitet

med avseende på redovisningsinformation vars koppling till aktievärdet inte är uppenbar, har

med få undantag underlåtit att pröva värderelevansen hos informationen ifråga. 21 Detta kan

vara en brist för mer komplexa informationsmängder. I studier som undersöker kursreaktioner

vid sk "kosmetiska" byten av redovisningsmetod har som regel inte några förändringar i

redovisningens värderelevans vid sådana byten beaktats. Utgångspunkten har istället varit att en

18 Se Skogsvik (1990), statement III.

19 Dylika jänlförelser förekommer förvisso i litteraturen. Se tex Elam (1975), Skogsvik (1987) samt Norton &
Smith (1979). Syftet i dessa studier är emellertid att i Beavers et al. (1968) anda finna en överlägsen redovis
ningsprincip.

20 Foster (1984) påpekar att en brist med de olika definitioner av informationseffektivitet som föreligger är att
de inte anger huruvida informationseffektivitet avser en viss information per se eller tolkningen av densamnla. I det
sistnämnda förvisso mer realistiska fallet uppstår problem med asymmetrisk information. Frågan blir då vilken tolk
ning aven viss informationsmängd som informationseffektiviteten skall avse.

21 Ou & Penman (1989) testar förvisso informationseffektivitet med avseende på redovisningens värderelevans i
betydelsen att en uppsättning redovisningsmått kan användas för prognos av framtida redovisat resultat.
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frånvaro av kursreaktion är konsistent med att marknaden är informationseffektiv.22 Om ett

byte av redovisningsmetod påverkar redovisningens värderelevans - så att förväntningarna

gällande de variabler som bestämmer aktievärdet förändras - är därmed sammanhängande kurs

reaktioner konsistenta med informationseffektivitet. Byte av redovisningsmetod är i dylikt fall

inte "kosmetiskt", varför slutsatserna gällande informationseffektivitet blir felaktiga om för

ändringen i värderelevans inte beaktas. I den typ av studier där informationseffektivitet testas

medelst placeringsstrategier som bestäms av redovisningsbaserade prognoser om framtida över

normal avkastning 23 kan visserligen entydiga slutsatser om informationseffektivitet dras, men

någon närmare förklaring till resultaten kan inte erhållas utan kunskap om redovisningens värde

relevans.

Tester av informationseffektivitet med avseende på redovisningsinformation har som regel ut

formats så att rådande börskurs ej beaktas i specificerade placeringsstrategier, dvs inget försök

att identifiera över- eller undervärderade aktier görs.24 Så är även fallet i föreliggande studie. I

den utsträckning som marknadens aktörer använder annan information som är korrelerad med

den som testas, minskar därmed möjligheterna att fastställa informationseffektivitet med av

seende på den studerade informationsmängden. Vidare bör framhållas att det för tester av

informationseffektivitet som ej beaktar rådande börskurs, generellt gäller att det inte går att

skilja mellan fall där en viss information redan har beaktats i priserna vid placeringstillfället och

fall där informationen ifråga aldrig beaktas vid prissättningen på aktier. 25

Även den del av undersökningen som motsvarar det andra huvudsyftet är föremål för avgräns

ningar som försvårar möjligheterna till entydiga slutsatser. För det första måste en prismodell

som anger den "normala" avkastningen på aktier formuleras. 26 Prismodellens validitet påverkar

22 I några rapporter studeras byte av redovisningsmetod vilken har en positiv kassaflödeseffekt och därmed kan
antas påverka aktiens värde positivt. Se tex Ricks (1982) och Biddle & Lindahl (1982).

23 Se tex Holthausen & Larcker (1992).

24 Några aktuella exempel är Bernard & Thomas (1989) och (1990), Ou & Penman (1989), Greig (1992),
Holthausen & Larcker (1992), Setiono & Strong (1998) och Stober (1992).

25 Se tex Summers (1986).

26 Detta brukar uttryckas som att tester av informationseffektivitet utgör samtidiga tester av informations
effektivitet och en viss prismodell. Förvisso är det inte prismodellen som är föremål för testning, utan hypotesen
om en informationseffektiv marknad testas under antagande av att en viss prismodell gäller. Den nära kopplingen
till en prismodell härrör från definitionerna av informationseffektivitet i Farna (1970) och (1976), vilka uttrycks i

(fortsätter... )
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därmed möjligheterna att dra slutsatser om informationseffektiviteten på aktiemarknaden.

Ytterligare en principiell svårighet vid testning av informationseffektivitet utgörs av i vilken

mån som en eventuell övernormal avkastning på en placeringsstrategi kan förklaras av att

den utgör ersättning för de kostnader som är förknippade med anskaffning och bearbetning av

den information som strategin baseras på. Kostnader för anskaffning av information från före

tagens offentliga årsredovisningar torde inte vara tillräckligt höga för att föranleda övemormal

avkastning av någon större dignitet. Vad gäller kostnaderna för bearbetning av dylik information

kan dessa dock knappast förväntas vara försumbara för placeringsstrategier som baseras på

statistiska samband vilka omfattar en större uppsättning redovisningsmått. Att närmare kvanti

fiera nämnda kostnader är emellertid förknippat med avsevärda svårigheter. Som Ball (1992a)

påpekar är det inte heller uppenbart vems informationskostnader som skall bestämma den för

väntade avkastningen på en informationseffektiv marknad.

1.3. Disposition

I kapitel 2 definieras begrepp som är centrala för undersökningen. Därefter följer i kapitel 3 en

sammanfattning av tidigare forskning på området. I kapitel 4 presenteras huvuddragen i under

sökningens uppläggning. En aktievärderingsmodell formuleras och en översiktlig beskrivning av

undersökningens två huvudsakliga deltester presenteras. Kapitel 5 innehåller en beskrivning av

urvalsförtaranden avseende de företag och de redovisningsmått som studeras. I de efterföljande

kapitlen följer en redogörelse för respektive deltest. Kapitel 6 och 7 är kopplade till rapportens

första huvudsyfte och beskriver det deltest som avser att undersöka om redovisningsmått kan

användas för att bestämma en akties värde. I kapitel 6 estimeras statistiska modeller vilka är

avsedda att fånga upp redovisningens eventuella värderelevans. I kapitel 7 valideras estimerade

modeller dels genom att studera dessas prognosförmåga, dels genom att reestimera sambanden

under efterföljande perioder. Kapitel 8 och 9 behandlar probleiTIställningen i det andra huvud

syftet genom att presentera tester som avser att fastställa huruvida eventuell värderelevans

26( ••• fortsätter)
termer av förväntade avkastningar, varför begreppet ifråga definitionsmässigt är beroende aven prismodell. Beaver
(1981) definierar informationseffektivitet genom att ange vilka egenskaper priserna på en informationseffektiv
marknad har. Även denna definition implicerar emellertid frånvaro av övemormala avkastningar på en sådan
marknad.
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avspeglas i prisbildningen på aktiemarknaden. I det avslutande kapitlet 10 återfinns en samman

fattning av studien med tyngdpunkt på erhållna empiriska resultat samt de slutsatser som kan

dras därav.
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2. Grundläggande begrepp

I detta kapitel diskuteras några begrepp som är grundläggande i undersökningen och som är

användbara för att beskriva hur denna förhåller sig till tidigare forskning. Diskussionen

motiveras bIa av att det i tidigare forskning saknas en entydig begreppsapparat. De aktuella

begreppen är "motiverat värde", "värderelevans" , "marknadsrelevans" , "placerarrelevans" samt

"informationseffektivitet". Det bör noteras att de definitioner som formuleras är av stipulativ

karaktär samt i första hand avsedda att underlätta tolkning av empiriska arbeten av det slag son1

kommer att genomföras här. Avslutningsvis ges exempel på hur begreppen kan användas för att

diskutera och empiriskt testa samband mellan redovisningsmått och börskurser.

2.1. Redovisningens "information content" och "valne relevance"

I tidigare 'studier inom den kapitalmarknadsbaserade redovisningsforskningen förekommer

begreppen "information content" och "value relevance" (i den fortsatta framställningen översatta

till informationsinnehåll respektive värderelevans). Båda dessa begrepp har emellertid kommit

att få olika betydelser. De två begreppen har även använts parallellt för att beskriva samma

fenomen.

För begreppet informationsinnehåll kan i huvudsak två olika användningsområden identifieras.

Den ena betydelsen innebär att en viss informationsmängd -" vanligen ett publicerat redovisnings

mått - kommer som en nyhet för marknaden och att börskursen därvid reagerar. Beaver (1968)

utgör ett tidigt exempel på denna användning av den aktuella termen. Där definieras begreppet

på följande sätt:

"... a firms earnings report is said to have information content if it leads to a
change in investors assessments of the probability distribution of future returns
(or prices) such that there is a change in equlibrium value of the current market
price." (s. 68)
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Innebörden i begreppet informationsinnehåll gäller inte huruvida placerarna bör reagera på en

viss informationsmängd, utan om de reagerar. Den angivna definitionen är således snarast

deskriptiv.

Begreppet informationsinnehåll har även kommit att betyda att redovisning eller annan

information kan användas för att bestämma en akties värde. Om en viss informationsmängd har

informationsinnehåll bör informationen ifråga beaktas i rådande börskurser. I denna betydelse

har begreppet informationsinnehåll en normativ innebörd. Redovisningens informationsinnehåll

har även i detta sammanhang huvudsakligen testats genom att studera associationen mellan

redovisningsmått och börskurser. För att slutsatser om informationsinnehåll i denna betydelse

skall vara möjliga, måste aktiemarknaden emellertid vara informationseffektiv. Bland andra

Penman (1991) använder termen på detta sätt:

"The research on market efficiency ... pointed to prices as the benchmark against
which accounting numbers could be evaluated. " (s. 8)

"Capital markets research endorses price as the benchmark. This, of course, leads
to statements about the informativeness of accounting numbers: if the accounting
number is correlated with prices (or price changes) , it has 'information content' . "
(s. 11)

Ou (1986) utgör ett exempel på ett alternativt förfarande vid testning av begreppet informations

innehåll i denna betydelse. Under antagandet att aktievärdet är en funktion av redovisat resultat

testas i den aktuella rapporten förekomsten av informationsinnehål1 på två olika sätt, varav det

förstnämnda sker utan referens till noterade börskurser:

"The incremental information content of the nonearnings predictors is assessed on
the basis of (1) the predictors' incremental ability to predict changes in subsequent
earnings relative to models based on current and past earnings alone; and (2) the
predictions' incremental ability to explain cross-sectional differences in finns'
realized stock returns over that of the current earnings announcement". (s. 1)

I Francis & Schipper (1999) återfinns en sammanställning av i litteraturen förekommande

tolkningar av begreppet värderelevans. Även i Holthausen & Watts (2000) diskuteras några

alternativa betydelser av begreppet ifråga. En1igt såväl Francis & Schipper (1999) som

Holthausen & Watts (2000) är värderelevans i ett stort antal empiriska studier liktydigt med att
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det föreligger en statistisk association mellan redovisningsrnått och noterade börskurser. 1 I detta

sammanhang tolkas värderelevans som att redovisningsinformation avspeglar (eller är korrelerad

med) faktorer som påverkar en akties värde. Francis & Schipper (1999) anger även följande

förekommande tolkning av värderelevans:

II • •• financial information is value relevant if it contains the variables used in a
valuation model or assists in predicting those variables. Thus, the value relevance
of earnings for a discounted dividend valuation model, or a discounted cash flow
valuation model, or a discounted residual income model, might be measured by the
ability of earnings to predict future dividends, future cash flows, future earnings,
or future book values. II (s. 325).

Enligt ovanstående citat har värderelevans hos ett visst redovisningsrnått således fått till inne

börd att måttet ifråga utgör en av de exogena variablerna i en aktievärderingsmodell eller att det

kan användas för prognos av dylika variabler. Denna tolkning av värderelevans motsvarar den

normativa betydelsen av begreppet informationsinnehåll, nämligen att redovisningsinformation

kan användas för att bestämma en akties värde. (Jämför punkt 1 i ovanstående citat från

Ou (1986».

Enligt både Francis & Schipper (1999) och Holthausen & Watts (2000) har värderelevans ibland

tolkats i termer av att publiceringen aven viss informationsmängd leder till att placerarna

reviderar sina förväntningar varigenom en förändring i noterade aktiekurser kan noteras. En

dylik tolkning av värderelevans har i princip samma innebörd som den definition av informa

tionsinnehåll som återfinns i Beaver (1968) (Se ovan).

Två huvudsakliga betydelser av begreppen informationsinnehåll och värderelevans har således

identifierats. Den ena betydelsen av såväl informationsinnehåll som värderelevans är deskriptiv

och avser i vilken utsträckning aktiekurser reagerar vid publicering aven viss informations

mängd. Den andra innebörden av de båda begreppen är mer normativ, nämligen att en viss

informationsmängd kan användas för att bestämma värdet på aktier och därmed bör beaktas i

rådande börskurs. I följande avsnitt preciseras de två begreppen marknadsrelevans och värde

relevans, vilka avses motsvara respektive betydelse. Med hjälp av dessa begrepp och begreppet

1 Se Easton et al. (1992), Harris et al. (1994) mfl. Graden av värderelevans bestäms därvid som förklarings
värdet, R2

, för en regressionsmodell med aktieavkastning som beroende variabel och redovisat resultat som
oberoende variabel.
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informationseffektivitet kommer därefter tidigare forskning på området att delas in i tre huvud

grupper.

2.2. Motiverat värde på aktier och värderelevans

I föreliggande avsnitt definieras begreppen motiverat värde på aktier och värderelevans. Mot

bakgrund av hur begreppet värderelevans har använts i litteraturen, har det här befunnits vara

lämpligt att skilja mellan primär och sekundär värderelevans. I figur 2.1 visas den i före

liggande arbete stipulerade relationen mellan redovisningsmått, primär respektive sekundär

värderelevans och motiverat värde på aktier.

Sekundär
värderelevans

Redovisnings- ----------+

mått
Exogena variabler------~~ Motiverat värde
i en värderings- Primär på aktier enligt en
modell värderelevans värderingsmodell

Figur 2.1: Relationer mellan redovisningsmått och begreppen primär respektive sekundär värderelevans
och motiverat värde på aktier.

Primär värderelevans avser samband mellan exogena variabler i en värderingsmodell för aktier

och aktiens motiverade värde. Om ett redovisningsmått kan visas ha ett modellmässigt samband

med det motiverade värdet, besitter således redovisningsmåttet ifråga primär värderelevans.

Sekundär värderelevans avser samband mellan redovisningsmått och exogena variabler i en

värderingsmodell. Om ett redovisningsmått kan användas för prognos av värden på någon av de

exogena variabler som bestämmer en akties motiverade värde, föreligger sekundär värde

relevans. Primär och sekundär värderelevans motsvarar tillsammans den tolkning av värde

relevans som anges i citatet från Francis & Schipper (1999) i föregående avsnitt. Primär värde

relevans torde även sammanfalla med innebörden av värderelevans i den empiriska litteratur,

där värderelevans har fastställts genom att empiriskt verifiera modellmässiga samband mellan

redovisat resultat och börskurser.2

2 Se tex Easton et al. (1992) och Harris et al. (1994).
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I föreliggande arbete studeras sekundär värderelevans. Med värderelevans avses i den fortsatta

framställningen sekundär värderelevans om inget annat anges.

För att närmare kunna definiera värderelevans måste innebörden av "aktievärde" fastställas.

Därför preciseras inledningsvis ett visst synsätt på aktievärdering, varefter begreppet motiverat

värde definieras utifrån en generell aktievärderingsmodell.

2.2.1. Motiverat värde på aktier

I enlighet med etablerad kapitalvärdeteori utgörs värdet på en finansiell tillgång av det ackumu

lerade nuvärdet av de framtida förväntade kassaflöden som tillgången ifråga är förknippad med.

När det gäller aktier utgörs dessa kassaflöden i första hand av framtida utdelningar. 3 Om

förräntningskravet för alla framtida perioder, Pr' antas vara känt, kan värdet på en aktie därmed

skrivas enligt följande: 4

(2.1)
00Po=E

t = 1

där:

Eo (utdJ

t
II (1 + Pr)
r=l

po = värdet på en aktie vid tidpunkt t = O
utdt = utdelning på aktien vid tidpunkt t
Pr = riskjusterat förräntningskrav under period T

Eo(... ) = förväntat värde av (... ), preciserat vid tidpunkt t = O

En fundamentalanalys utmynnar som regel i att ett sk fundamentalvärde ("intrinsical value") på

aktier bestäms. Detta värde jämförs med rådande marknadspriser och under- eller övervärderade

3 Med utdelningar avses här nettoutdelningar, dvs skillnaden mellan lämnad utdelning och nyemitterat eget
kapital.

4 I värderingsmodellen (2.1) sker hantering av risk i de förväntade utdelningarna medelst ett riskjusterat
förräntningskrav , p. Förfarandet är teoretiskt korrekt endast under vissa betingelser. Rubinstein (1976) diskuterar
en mer generell ansats där riskjusteringen hanteras i täljaren genom att en covariansterm innehållande bIa en
stokastisk variabel korrigerar de förväntade utdelningarna. Denna teoretiskt mer korrekta ansats är emellertid
mindre lämplig mot bakgrund av de krav på operationaliserbarhet som gäller i en empirisk studie av föreliggande
slag.
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aktier kan identifieras som lämpliga köp- respektive säljobjekt. Graham et al (1962) definierar

fundamentalvärde på följande sätt:

"In general terms, it is understood to be that value which is justified by the
facts." (s.28)

Citatet representerar ett synsätt som innebär att det finns ett i någon mening "korrekt" värde på

aktier. Förvisso har detta ifrågasatts. Beaver (1981) är mycket kritisk till ifrågavarande synsätt

och skriver:

"[A common stock] is complex in the sense that its valuable attributes are complex
claims to future, statecontingent dividends. Individuals will differ in their beliefs
about the future and in their preferences for cash tlows conditionai upon a
particular state occuring. The value of such a claim will retlect this subjectivity
and diversity." (s. 145)

Beaver menar således att en akties fundamentalvärde är ett subjektivt begrepp, eftersom det

påverkas av placerarens individuella förväntningar och preferenser.

Förvisso är det knappast rimligt att hävda att vissa preferenser skulle vara i någon mening mer

objektiva eller "korrekta" än andra. Däremot borde en sådan utvärdering av själva förväntnings

bildningen kunna ske, då förväntningar kan vara bristfälliga i betydelsen att de baseras på otill

räcklig, falsk eller felaktigt tolkad information.5 Eftersom värdet på en aktie är beroende av

rådande preferenser i ekonomin, kan värdet på en viss aktie vara olika i två ekonomier som har

skilda preferensstrukturer men i övrigt är helt identiska. För att markera att aktievärdet kan

variera på detta sätt kommer begreppet motiverat värde istället för fundamentalvärde att

användas i föreliggande rapport. Det icke-subjektiva inslaget i begreppet utgörs av att endast sk

optimala förväntningar tillåts bestämma det motiverade värdet. 6 Vad som avses med en optimal

förväntan beskrivs i det följande.

För att förväntningar om värdet på de exogena variablerna i en aktievärderingsmodell skall

5 Denna möjlighet antyds hos Beaver (1981).

6 Definitionen av motiverat värde baserad på begreppet optimala förväntningar utesluter självfallet inte att
placerare de facto bildar subjektiva förväntningar, vilka även kan påverka prisbildningen på en verklig aktie
marknad.
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kunna bildas på basis av all tillgänglig information i ekonomin vid en viss tidpunkt, et, krävs

att informationen på något sätt bearbetas i en förväntansmodell - förslagsvis betecknad FM. En

sådan modell kan utvärderas efter storleken på det förväntade absoluta prognosfelet,

e(et ,FM):7

där:

Xt +n = värdet på en exogen variabel i en aktievärderingsmodell
vid tidpunkten t + n, där 1 ~ n < 00

et = all tillgänglig infonnation vid tidpunkt t
FM = en viss förväntansmodell för bearbetning av information

En viss förväntansmodell FM' kan anses vara bättre än en annan förväntansmodell FM" om

Givet den vid tidpunkt t i en viss ekonomi rådande preferensstrukturen bestäms en akties

motiverade värde av de förväntningar avseende framtida värden på aktievärderingsmodellens

exogena variabler som bildas, om all vid tidpunkt t tillgänglig information utnyttjas på ett opti

malt sätt. För att en förväntan skall anses vara optimal krävs därvid att det förväntade prognos

felet för en viss exogen variabel är mindre än för varje annan förväntan om variabeln, baserad

på den information som finns tillgänglig vid värderingstidpunkten. En optimal förväntan kan

således skrivas på följande sätt:

(2.3) Et [ IEt(Xt+n I8 t,FM) - Xt+n I] = e(8t,FM)

e(8t ,FM) = min[e(8t ,FM)]

Betingat att värderingsmodellen (2.1) är valid, kan ett motiverat aktievärde skrivas som en

funktion av de optimala förväntningarna avseende framtida förväntade utdelningar i enlighet

med (2.3):

7 Utvärdering av prognosfelet i termer av absolutvärdet av detsamma innebär att placerarens förlustfunktion är
linjär, dvs att alla prognosfellikaviktas. (Se tex Foster (1986), s. 266). Förvisso föreligger alternativa mått på
prognosfelets storlek, exempelvis kvadraten på detsamma.
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(2.4) P*o = (PoI8o,FM) =

där:

00

L
t = 1

Eo(utdl ISo,FM)
l

II (1 + PT)
r=l

P*o = aktiens motiverade värde vid tidpunkt t = O

2.2.2. Värderelevans

I det följande förklaras begreppet värderelevans närmare. 8 Notera att den definition av värde

relevans som presenteras inte är knuten till någon specifik värderingsmodell.

Som framgår ovan bestäms det motiverade aktievärdet vid tidpunkt t av förväntningar om värde

ringsmodellens exogena variabler som är baserade på ett optimalt utnyttjande av all vid tidpunkt

t tillgänglig information St. Denna information kan indelas i två delmängder:

(2.5) S=SAUSB
l t l

Delmängd SAt utgörs av information som är värderelevant, medan delmängd SBt består av icke

värderelevant information. För delmängd SAL gäller att:

Vid ett optimalt utnyttjande av delmängd SAt bildas samma förväntningar på värderingsmodell

ens exogena variabler som vid ett optimalt utnyttjande av all vid tidpunkt t tillgänglig infonna

tion.

Oavsett hur delmängd SBt utnyttjas erhålls inte de förväntade värden på värderingsmodellens

exogena variabler som skapas om all tillgänglig information utnyttjas optimalt. En optimal

förväntan baserad på SBt är densamma som en förväntan som inte baseras på någon information

alls. Normen för en sådan naiv prognos är förvisso inte självklar. Inom ramen för denna

rapport baseras dock en dylik naiv prognos på tanken att variabeln X följer en "martingale"

8 I sammanhanget avses sekundär värderelevans.
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process, dvs det förväntade värdet på X vid tidpunkt t+ 1 är detsamma som det realiserade

värdet vid tidpunkt t. 9 Därmed gäller att:

Informationen i delmängd eA
t utgör således all värderelevant information som möjliggör en

optimal förväntan om framtida värden på Xt + n• Det är endast eA
t som är relevant vid fast

ställandet av motiverat aktievärde. All information som ingår i delmängd eB
t saknar däremot

värderelevans och kan inte generera prognoser av Xt + n som är bättre än naiva prognoser. Del

mängd eB
t tillför således ingenting vid fastställandet aven akties motiverade värde.

Informationsmängderna eA
t och eB

t kan delas in i mindre delmängder, vilka förslagsvis kan

kallas "element". Antag att:

• eA
t består av elementen l'A1,t' l'A2,t, ,1'Ag,t, ,1'AG,t.

• eB
t består av elementen l'B1,t' l'B2,t' ,l'Bh,t' ,l'BH,t.

Prognosfelet för en optimal förväntan avseende Xt+n baserad på ett enskilt element,l'Ag,t ,

varierar inom följande gränser:

(2.8) Et[ IEt(Xt+n IeAt,FM) - Xt+n I] ~
~ E t [ IElXt+n 11'Ag,t,FM) - Xt+n I] <
< Et[/ E(Xt + n) - Xt + n I] = Et[ lXt - Xt + n I]

Ett enskilt element, l'Ag,t, kan således ha lika hög värderelevans som eA
t, men inget element kan

ha högre värderelevans än eA
t • Ju mindre avvikelsen från Et[ IElXt+n IeAt,FM]) - Xt +n I är,

desto mer bidrar l'Ag,t till prognosförmågan hos eA
t • Det är vidare inte uteslutet att:

(2.9) Et[ IEt(Xt+n 11'Ai,t,FM) - Xt+n I] =

= Et[ IEt(Xt+n 11'Aj,t,FM*) - Xt+n I] ~
~ Et[ IEt(Xt+n leAt,FM) - Xt+n I]
(i ~ j)

9 Inte heller denna prognos kan dock göras i total avsaknad av information, då den förutsätter kännedom om
realiseringen av det senaste värdet på variabeln X vid prognostillfället.
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Två eller flera olika element i SAt kan således medge lika goda prognoser av Xt+n. Vidare kan

en optimal förväntan baserad på all tillgänglig information skapas på olika sätt, det vill säga

med hjälp av olika element iSAt.

För varje element 'YBh,t gäller att prognosförmågan är densamma som vid ett optimalt utnyttjande

av mängden SBt, dvs:

(2.10) Et [ IEt(Xt+nl'YBh,t,FM*) - Xt+nl] =
= Et[ IE(Xt+n) - Xt+nIl = Et[ lXt - Xt+nIl

Notera att (2.8) och (2.9) även gäller för samtliga delmängder av SAt och att (2.10) även gäller

för samtliga delmängder av SBt.

För att avgöra om en viss informationsmängd, elementet 1't, ingår i SAt eller i SBt, används

nedanstående kriterium.

(2.11) Värderelevanskriteriet:

1't E SAt om

Et[ IElXt+nI'Yt, FM') - Xt+nI] <

< Et[ IEt(Xt+n) - Xt+nIl = Et[ lXt - Xt+nI]·

Vid en optimal användning av ett värderelevant element, 1'At, är det förväntade prognosfelet

mindre än det förväntade prognosfelet vid en naiv prognos. För alla element som saknar värde

relevans, ,.,Bt, gäller att optimalt bildade förväntningar på basis av dessa ger samma prognosfel

som en naiv förutsägelse. Ett element som med en optimal förväntansmodell ger en bättre

prognos än en naiv prognos måste ingå i SAt, eftersom denna utgör komplementmängden till

SBt•

Då information kan användas på ett stort antal olika sätt för att bilda förväntningar om framtida

värden på Xt+n, kan det vara svårt att avgöra om en viss förväntansmodell är optimal. Värde

relevant information kan emellertid även med en icke optimal bearbetning medge prognoser som

är bättre än naiva prognoser, vilket medför att följande modifierade kriterium för värde

relevans kan fOffiluleras:
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(2.12) 1't E eA
t om

Et[ IEt(Xt+n l1't, FM) - Xt+n I] <
< Et[ IElXt+n) - Xt+n I] = Et[ IXt - Xt+n I]

Om den optimala förväntan baserad på en viss informationsmängd inte är känd, men en prognos

av Xt +n som är bättre än en naiv förutsägelse ändå kan bildas, är informationsmängden således

värderelevant. lO Denna egenskap i (2.12) gäller för alla element i eA
t och delmängder av eA

t

och är fördelaktig vid empiriska tester av värderelevans hos information. Om däremot prognos

förmåga hos en informationsmängd inte kan fastställas i ett empiriskt test, föreligger ändå

möjligheten att en icke känd optimal förväntansmodell kan möjliggöra en prognos som är bättre

än en naiv prognos. Slutsatser om att ett visst element saknar värderelevans förutsätter därmed

kännedom om den optimala förväntansmodellen.

Avslutningsvis bör tilläggas att begreppet värderelevans är oberoende av vad placerarna tror om

värderelevansen hos en viss informationsmängd. Värderelevans kan förekomma utan att detta

uppfattas av någon placerare. I princip föreligger därför fyra möjliga situationer, vilka återges i

tabell 2.2.1. Informationsmängden utgörs där av redovisningsinformation.

Placerarna tror
att en viss
redovisningsinformation
är värderelevant

Redovisnings
informationen
är värderelevant

Placerarna tror
att en viss
redovisningsinformation
ej är värderelevant

2

Redovisnings
informationen
är ej värderelevant

3 4

Tabell 2.2.1: Värderelevans hos en viss redovisningsinjonnation och
placerarnas uppfattning om densamma.

10 Däremot kan man inte uttala sig om graden av värderelevans hos informat.ionen ifråga, eftersom det kan
finnas en förväntan baserad på informationsmängden som ger mindre prognosfel. I den utsträckning som det är
osäkert om en optimal förväntan har bildats, kan slutsatser om värderelevans således endast avse att sådan
förekommer.
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2.3. Marknadsrelevans och placerarrelevans

Begreppet värderelevans måste skiljas från vad som i föreliggande rapport kallas marknads

relevans och placerarrelevans. Dessa båda begrepp har sin motsvarighet i den betydelse av

informationsinnehåll som Beaver (1968) anger. 11 Begreppen definieras oberoende av förekomst

av såväl värderelevans som informationseffektivitet och saknar således normativa inslag.

Begreppet placerarrelevans är till skillnad mot värderelevans relaterat till beslutsfattare 

aktieplacerare - och betyder att en informationsmängd påverkar en individuell placerares

beslutsfattande. Två principiella villkor måste vara uppfyllda för att en viss information skall

vara placerarrelevant:

i) Placerarrelevans förutsätter att beslutsfattaren tror att informationen är värderelevant.

ii) Placerarrelevans fordrar att publiceringen av informationen ändrar placerarens förväntningar.

För att detta skall vara möjligt måste det som beslutsfattaren tror är värderelevant vara en nyhet

för honom eller henne.

Eftersom placerarrelevans förutsätter att beslutsfattaren tror att informationen är värderelevant,

kan placerarrelevans endast förekomma i situationerna (1) och (3) i tabell 2.2.1. 12 Definitionen

av placerarrelevans bortser från situationer där placeraren medvetet reagerar på icke värde

relevant information i tron att andra placerare felaktigt uppfattar denna som värderelevant.

Det bör noteras att placerarrelevans kan variera mellan olika beslutsfattare av följande skäl:

i) Informationens värderelevans kan uppfattas olika av olika placerare eftersom informationen

måste bearbetas och tolkas, eller på grund av att tilltron till informationskällan varierar mellan

placerare.

ii) Olika placerare kan ha tillgång till olika utgångsinformation, varför publicering av informa

tionen kan innebära en nyhet endast för vissa placerare.

Värderelevans utgör inte en förutsättning för placerarrelevans. Inte heller det omvända gäller. I

Il Jämför avsnitt 2.1 ovan.

12 Situation (3) kan upprätthållas på sikt endast om placerare är irrationella och ingen inlärning sker. Så länge
som endast ett fåtal placerare är irrationella kan emellertid förmodas att dessas resurser så småningom kommer att
ta slut och placerarna ifråga därmed kommer att försvinna från marknaden.
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Placerarna tror att en viss redovisnings
information är värderelevant

Placerarna tror att en viss redovisnings
information ej är värderelevant

Redovisnings
informationen
har placerar
relevans

Redovisnings
informationen
är värderelevant

Redovisnings
informationen
har ej
placerarrelevans

2

Redovisnings
informationen
har placerar
relevans

Redovisnings
informationen
har ej
placerarrelevans

3

Redovisnings
informationen
är ej värderelevant

4 5 6

Tabell 2.3.1: Möjliga kombinationer av värderelevans och placerarrelevans.

tabell 2.3.1 åskådliggörs möjliga kombinationer av värderelevans och placerarrelevans för

redovisningsinformation. Situationerna som betecknas (1) och (4) innebär att placeraren korrekt

respektive felaktigt tror att redovisningsinformationen är värderelevant. Redovisnings

informationen förser denne med en nyhet som påverkar dennes förväntningar. Därmed har

redovisningen placerarrelevans. I situation (2) och (5) i tabellen tror placeraren visserligen att

redovisningsinformationen är värderelevant, men den utgör ingen nyhet. Därmed saknar

redovisningsinformationen placerarrelevans. I situation (3) och (6) tror placeraren felaktigt

respektive korrekt att redovisningsinformationen inte är värderelevant, vilket leder till att denna

saknar placerarrelevans. Två situationer i figuren betecknas med (-). Dessa båda situationer är

omöjliga, eftersom placerarrelevans förutsätter att placeraren tror att redovisningsinformationen

har värderelevans.

Att en viss information har marknadsrelevans betyder att åtminstone en marlrnadsvariabel

påverkas vid publiceringen av informationen ifråga. Reaktionen på marknaden kan avse en

förändring i noterade börskurser eller en volymförändring, dvs att omsättningen av aktier

påverkas.

Ett nödvändigt - men inte tillräckligt - villkor för mar1rnadsrelevans är att en informations

mängd har placerarrelevans för åtminstone en aktieplacerare. För att marknadsrelevans skall

föreligga fordras därutöver att de av informationen betingade förändringarna i förväntningarna

manifesteras i handlingar sonl är observerbara, dvs att placeraren köper eller säljer en aktie,

vilket avspeglas i en förändring i börskurs och/eller omsättning av aktien. Begreppet marknads-
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relevans omfattar således inte information som visserligen påverkar placerares förväntningar,

men som inte leder till handling. Huruvida publiceringen aven viss information leder till

handling varierar mellan beslutsfattare, bland annat på grund av varierande storlek på trans

aktionskostnader, skatter och egen förmögenhet samt olika inställning till risktagande. Kravet på

observerbara handlingar betingas av att syftet med begreppet marknadsrelevans är att underlätta

tolkning av empiriska samband mellan redovisningsinformation och börskurser.

2.4. Informationseffektivitet

För att en aktiemarknad skall vara informationseffektiv brukar i princip krävas att börskursen

återspeglar all tillgänglig information samt att prisanpassningar till ny information sker omedel

bart. I det följande redogörs för ett antal definitioner av informationseffektivitet som före

kommer i litteraturen. Syftet är härvid inte att fullödigt diskutera alla aspekter av dessa defini

tioner. Målsättningen är istället att redogörelsen skall utmynna i en definition som är användbar

inom ramen för föreliggande studie.

En av de första definitionerna av informationseffektivitet återfinns hos Farna (1970). Farna

antar att marknadsjämvikt kan uttryckas i termer av förväntad avkastning samt att marknaden

använder all tillgänglig information för att skapa förväntningar on1 framtida avkastningar. Detta

uttrycks som: 13

(2.13) E(Pi,t+ll eJ = [1 + E(Ri,t+l\ eJ] . Pi,t

där:

et = tillgänglig infom1ation vid tidpunkten t
Pi,t = börskurs på aktie i vid tidpunkten t

Ri,t+l = avkastning på aktie i under period t till t+ 1

Övemormal avkastning under en viss period kan därmed skrivas som i (2.14):

(2.14) Zi,t+l = Ri,t+l - E(Ri,t+ll eJ

13 Beteckningarna i Farna (1970) har härvid anpassats till de symboler som används i föreliggande studie.
Innebörden är emellertid densamma.
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(2.13) implicerar att det i förväntan är omöjligt att erhålla övemonnal avkastning på basis av

tillgänglig information, 8 t, vilket brukar betecknas som en "fair game" implikation, dvs:

(2.15)

Mot Farnas (1970) definition har dock invänts att den är tautologisk, eftersom den bara impli

cerar att den förväntade avvikelsen från en realisering av aktieavkastningens förväntade värde är

lika med noll. 14

I Farna (1976) vidareutvecklas begreppet informationseffektivitet. Därvid antas att alla relevanta

händelser infaller vid diskreta tidpunkter och att aktieprisema vid tidpunkten t-l beror på den

multivariata sannolikhetsfördelningen för aktiepriserna vid tidpunkten t. Informationseffektivitet

på aktiemarknaden vid t-l fordrar att all tillgänglig information används på ett korrekt sätt för

att precisera ifrågavarande sannolikhetsfördelning. Detta kan skrivas: 15

(2.16)

där:

[PJ = (Pl,t, ... , Pn,J, dvs en vektor av aktiepriser vid tidpunkt t
8 t-1 = tillgänglig information vid tidpunkt t-l
8 m,t-1 = den information som marknaden använder vid tidpunkt t-l
f(.) = den "sanna" täthetsfunktionen för [PJ som impliceras av 8 t-1

fm(.) = marknadens uppskattning av täthetsfunktionen för [PJ vid tidpunkten t-l

Att vid en viss tidpunkt tillgänglig information används korrekt innebär att marknadens upp

skattning av täthetsfunktionen för framtida priser överensstämmer med den "sanna" täthets

funktionen som impliceras av all vid tidpunkten tillgänglig information.

Ovanstående definition är emellertid inte testbar. För en empirisk testning krävs att sambandet

mellan fm(Pt I8 m,t-1) och Pt-1 specificeras. Egenskaperna hos fm(Pt I8 m,t-l) bestämmer den för

väntade aktieavkastningen och aktiepriserna vid tidpunkt t-l sätts så att den förväntade avkast-

14 Se Leroy (1976).

15 Beteckningarna i Farna (1976) har i det följande anpassats till de symboler som används i föreliggande studie.
Innebörden är emellertid densamma.
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ningen motsvarar ett jämviktsläge, dvs:

(2.17) Pi,t-l = __E_m_(P_i,_tl_8_m_,t-_l)_

1 + Em(Ri,t I8 m,t-l)

där:

Pi,t-l = priset på aktie i vid tidpunkt t-l
Em(Pi,t I8 m,t-l) = marknadens förväntade värde på priset på aktie i vid tidpunkt t

givet den information marknaden använder
Em(Ri,t I8 m,t-l) = marknadens förväntade avkastning på aktie i period t givet den

information marknaden använder

På en informationseffektiv marknad gäller att:

(2.18)

och

(2.19)

där:

E(Pi,t I8 t-l) = det "sanna" förväntade värdet på priset på aktie i vid tidpunkt t
som impliceras av 8 t-1

E(Ri,t I8 t-l) = den "sanna" förväntade avkastning på aktie i vid tidpunkt t som
impliceras av 8 t-1

På en ineffektiv marknad däremot kan marknaden förbise delar av den tillgängliga information

en eller använda densamma på ett felaktigt sätt vid bildande av förväntningar om framtida pris

och avkastning.

Eftersom informationseffektivitet inte anger hur egenskaperna hos fm(.) bestämmer förväntad

avkastning i jämvikt, krävs en prismodell för att testning av informationseffektivitet skall vara

möjlig. Även denna definition av informationseffektivitet implicerar att övernormala avkast

ningar inte kan erhållas från placeringsstrategier som baseras på tillgänglig information.

Farnas definitioner av informationseffektivitet har blivit kritiserade bland annat därför att de inte

beaktar möjligheten av heterogena förväntningar eller asymmetrisk information. Det är även
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oklart vad som avses med "tillgänglig information". I ett försök att lösa dessa problem ger

Beaver (1981) en alternativ definition av begreppet informationseffektivitet. Till skillnad mot

Farnas förväntningsorienterade definitioner, fokuseras här på prisrnekanismen. Beavers defini

tion innebär att en marknad är informationseffektiv med avseende på en viss informationsmängd

om priserna reagerar som om alla kände till informationsmängden i fråga. En distinktion görs

mellan signal- och systemeffektivitet:

Signaleffektivitet: "y-effektivitet"

"A securities market is efficient with respect to a signal Yt if and only if the configuration of
security prices ,{Pjtt}, is the same as it would be in an otherwise identical economy except that
every individual receives Yt as well as Yitt (individual i's private signal). "

Systemeffektivitet: "1'] -effektivitet"

"A securities market is efficient with respect to 1']t if and only if y-efficiency holds for every
signal Yt from 1']t." (1'] t = ett informationssystem)

Till skillnad från Farnas definitioner tillåter Beavers formulering av informationseffektivitet att

det finns heterogena förväntningar och att alla inte har tillgång till samma information eller att

olika placerare tolkar informationen på olika sätt. Definitionen är således mer generell.

Beavers definition avser en viss informationsmängd, vilken förvisso kan specificeras med olika

noggrannhet. Den indelning i svag, halvstark och stark effektivitet som Farna (1970) lanserade

kan kritiseras för att vara alltför schablonmässig, eftersom marknaden kan vara effektiv med

avseende på några informationssystem eller signaler i en av dessa tre former, men ineffektiv

med avseende på andra informationssystem eller signaler i samma form av effektivitet. Till

exempel kan marknaden vara effektiv i svag form med avseende på signaler baserade på teknisk

analys enligt "Point and Figure" och samtidigt vara ineffektiv i svag form med avseende på

signaler från någon filterregel. 16

16 I en senare översikt av empirisk forskning avseende informationseffektivitet gör Farna (1991) en ny kategori
sering av dylika tester. Istället för tester av informationseffektivitet i svag form införs begreppet "tests for return
predictability", vilka omfattar inte bara prognoser av framtida aktieavkastningar med hjälp av historiska aktieavkast
ningar utan även prognosförmågan hos andra variabler som direktavkastning, storlek mfl. Även tester av informa
tionseffektivitet i halvstark form respektive stark form ges nya beteckningar - "event studies" respektive "tests for
private information" - medan innebörden i förhållande till de ursprungliga begreppen är oförändrad.
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Signal- och systemeffektivitet definierar informationseffektivitet i termer aven likhet mellan

etablerade marknadspriser med eller utan universell tillgång till viss information. Omöjligheten

att erhålla en förväntad övemormal avkastning är därmed en implikation av informations

effektivitet, inte en definition av begreppet ifråga. En fördel med Beavers definition är således

att den separerar begreppet informationseffektivitet från den empiriska testningen av densamma.

Hittills har diskussionen behandlat definitioner av informationseffektivitet som fokuserar på för

väntningar eller priser. En tredje typ av definition återfinns hos tex Rubinstein (1975) och

Latham (1986), där även portföljrevisioner beaktas. Lathams effektivitetsbegrepp innebär att

marknaden är informationseffektiv med avseende på en viss informationsmängd om och endast

om universell tillgång till informationen ifråga varken ändrar jämviktspriserna eller enskilda

placerares portföljer. Latham menar vidare att hans definition av informationseffektivitet har

egenskapen att effektivitet med avseende på en viss informationsmängd implicerar effektivitet

med avseende på varje delmängd av denna information. 17

En tredje typ av definition återfinns hos Jensen (1978) där informationseffektivitet definieras

som frånvaro av möjligheten att formulera placeringsstrategier med förväntad överlönsamhet:

"A market is efficient with respect to information set cPt if it is impossible to make
economic profits by trading on the basis of information set cPt. By economic profits
we mean the risk adjusted retums net of all costs." (s.96)

Ovanstående definition aktualiserar problem som är förknippade med förekomsten av trans

aktionskostnader. Ball (1992b) uppmärksammar bIa att med denna definition ökar sannolikheten

för att en marknad skall anses vara informationseffektiv med storleken på transaktionskost

naderna. Ball påpekar vidare att informationseffektivitet därmed blir beroende av vems trans

aktionskostnader som avses. Aktiemarknaden kan således vara effektiv för en placerare med

stora transaktionskostnader, medan den är ineffektiv för en placerare med små kostnader av

detta slag. För institutionella placerare är transaktionskostnaderna inte sällan försumbara. Om

informationseffektivitet definieras i termer av den situation som gäller för den placerare som har

lägst transaktionskostnader, betyder detta att dessa kan negligeras.

17 Denna egenskap är en förutsättning för att studier i vilka en viss offentligt tillgänglig information (tex det
redovisade resultatet) testas, ska kunna anses utgöra tester av informationseffektivitet i halvstark form.
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Eftersom begreppet motiverat aktievärde är centralt i föreliggande studie, krävs en definition av

informationseffektivitet som är förenlig med detta. Begreppet motiverat aktievärde är förankrat i

föreställningen att användning av information kan ske på ett i någon mening "korrekt", person

oberoende sätt. Den enda definitionen som explicit utgår från ett sådant synsätt är Farna (1976).

Beaver (1981) avvisar tanken på objektiva motiverade aktievärden. På en enligt Beaver (1981)

informationseffektiv marknad utesluts inte att aktiepriserna avviker från det motiverade värdet

så länge som tillräckligt många placerare är överens om vilket pris som skall gälla. Inte heller

Rubinsteins (1975) och Latharns (1986) definitioner utesluter att aktiekursen på en informations

effektiv marknad avviker från det motiverade värdet.

I föreliggande studie bör en definition av informationseffektivitet i synnerhet vara användbar

vid den empiriska testningen och tolkningen av de resultat som kan erhållas. Vad gäller tolk

ningen av empiriska resultat skriver Claesson (1987)18 att marknaden enligt de definitioner som

formuleras hos Beaver (1981) och Latham (1986) definitionsmässigt är infonnationseffektiv när

det gäller offentligt tillgänglig information. Förvisso medför detta svårigheter vid tolkningen av

undersökningar om informationseffektivitet i svag och halvstark form. Ball (1992b) menar att

det från en empirisk utgångspunkt är tveksamt vad Beavers definition kan tillföra. Eftersom

aktiepriserna i "an otherwise identical economy" inte är observerbara, måste antas att aktie

priserna i denna ekonomi är korrekta, varför den form av testning som impliceras av Farna

(1976) snarast blir följden.

Mot bakgrund av ovanstående diskussion avses med begreppet informationseffektivitet i före

liggande studie att den noterade aktiekursen vid varje tidpunkt motsvarar aktiens motiverade

värde. Som framgår av (2.4) bestäms det motiverade aktievärdet av optimala förväntningar

avseende värderingsmodellens exogena variabler. Informationseffektivitet definieras därmed

som:

(2.20)

där:

Pi,t = noterad aktiekurs på aktie i vid tidpunkt t
P*i,t = motiverat värde på aktie i vid tidpunkt t

18 Claesson hänvisar delvis till Dyckman & Morse (1986).
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All vid tidpunkt t
tillgänglig information

l'
Värderelevant
information

SA
t

I
Optimal Optimal förväntan om
förväntans- värderingsmodellens
modell exogena variabler
FM' e(8A,t,FM') =

= min[e(S\,FM)]

I
Motiverat aktievärde

P*i,t = (Pitt I8 t,FM)

I
Informationseffektivitet

(Pitt I8J = P*i,t = (Pitt I8 t,FM)

Figur 2.2: Begreppen värderelevans, motiverat aktievärde och informationseffektivitet.

Icke värderelevant
information

8 8tt

För att öka graden av empirisk användbarhet hos ovanstående definition av informations

effektivitet, kan den noterade aktiekursen tillåtas avvika från det motiverade aktievärdet i den

utsträckning som denna avvikelse förklaras av att det pga instihltionella kostnader som trans

aktionskostnader och skatter, är olönsamt för placerarna att agera på viss värderelevant

information. På en informationseffektiv marknad kan därmed en viss informationsmängd vara

såväl värderelevant som placerarrelevant, medan institutionella hinder för marknadsrelevans

föreligger, varför informationen ifråga ej inkluderas i börskursen.

Relationen mellan begreppen värderelevans och informationseffektivitet åskådliggörs i figur 2.2.

I figur 2.3 framgår hur dessa båda begrepp förhåller sig till begreppen placerar- och marknads

relevans . Placerarrelevans föreligger inte alltid även on1 placerarna tror att en viss information

är värderelevant, i det fall att informationen inte utgör en nyhet. Att marknadsrelevans inte

alltid föreligger när en viss information är placerarrelevant, förklaras av att informationen ifråga

inte förändrar förväntningsbilden tillräckligt mycket för att motivera handling. I det fall som
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Publicering av informations-
mängden 'Yt

J
I

J
Värderelevans föreligger. Värderelevans föreligger ej.

'Y\ 'YBtr r l
l 1

Åtminstone Inte någon- Åtminstone Inte någon
en placerare placerare en placerare placerare
tror att 'YAt tror att 'YAt tror att 'YBt tror att 'YBt
är värde- är värde- är värde- är värde-
relevant. relevant. relevant. relevant.

h 1 l 1~
Placerar- Placerar- Placerar- Placerar- Placerar- Placerar-
relevans relevans relevans relevans relevans relevans
föreligger. föreligger föreligger föreligger. föreligger föreligger

}---:i
ej.

}---1 ej'!
1

Marknads- Marknads- Marknads- Marknads- Marknads- Marknads-
relevans relevans relevans relevans relevans relevans
föreligger. föreligger föreligger föreligger. föreligger föreligger

ej. ej. ej. ej.

1 l
Informations- Informations- Informations- Informations-
effektivitet effektivitet effektivitet effektivitet
föreligger föreligger ej föreligger ej föreligger
med avseende med avseende med avseende med avseende

på 'Y\. på 'Y\. på 'YBt. på 'YBt.

Figur 2.3: Relationen mellan värderelevans, marknadsrelevans och informationseffektivitet.

värderelevans och placerarrelevans - men inte marlrnadsrelevans - föreligger, 19 råder ändå

informationseffektivitet. Börskursen avviker då visserligen från det motiverade aktievärdet, men

denna avvikelse förklaras av att transaktionskostnader och skatt medför att det är olönsamt för

placerarna att agera på informationen. Även i det fall som placerarna felaktigt tror att en viss

informationsmängd är värderelevant och placerarrelevans föreligger, kan informationen sakna

19 Situationen markeras med streckad pil i figur 2.3.
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marknadsrelevans pga dylika institutionella kostnader. 20 I detta fall kan emellertid marknaden

inte betecknas som informationseffektiv.21 Notera att figur 2.3 endast avser situationer där

eventuella kursreaktioner på publicerad information sker omedelbart.

2.5. Testning av värderelevans, marknadsrelevans samt informationseffektivitet

I föreliggande avsnitt redogörs för tre typer av empiriska test där förekomsten av begreppen

värderelevans, marlrnadsrelevans och informationseffektivitet prövas. För varje typ av test anges

förhållandet till de tre begreppen. Då definitionerna av värderelevans och marknadsrelevans är

specifika för föreliggande rapport, har det uttalade syftet i tidigare forskning förvisso inte varit

att testa förekomsten av de fenomen som dessa begrepp avser. Tidigare forskning kan emellertid

grupperas och tolkas med hjälp av de begrepp som används här.

2.5.1. Prognostest

I prognostester kan den sekundära värderelevansen hos redovisningsmått undersökas genom att

sambandet mellan dessa och variabler som enligt någon värderingsmodell bestämmer en akties

motiverade värde prövas. I tester av detta slag estimeras inledningsvis samband på statistisk

väg, varefter det prövas i vilken utsträckning detta samband kan användas för att prognostisera

den beroende variabeln.

Om prisbildningen på en aktiemarknad inte är helt informationseffektiv, kan det motiverade

värdet på aktier inte observeras. Ekonomisk teori tillhandahåller emellertid modeller sonl

preciserar motiverat aktievärde. Enligt värderingsmodellema är det i regel framtida värden på

vissa exogena variabler som är av intresse, varför studier av värderelevans här kommer att

kallas prognostester. I den mån som värderingsmodellens exogena variabler är observerbara,

eller åtminstone kan mätas på ett tillfredsställande sätt, kan prognostester utnyttjas för att

20 Situationen markeras med streckad pil i figur 2.3.

21 Det kan visserligen inte uteslutas att börskursen i denna situation skulle råka motsvara det motiverade värdet,
men placerarnas felaktiga uppfattning om värderelevans medför att en avvikelse från det motiverade värdet skulle
uppstå om transaktionskostnader och skatter avlägsnades.

48



undersöka huruvida en viss informationsmängd kan användas för prognos av ifrågavarande

variabler.

Prognostester kan göras oberoende av vad beslutsfattare tror eller gör, och avser således varken

placerarrelevans eller marknadsrelevans. I termer av tabell 2.2.122 kan man utifrån prognos

test endast uttala sig om att någon av situationerna (1) och (2) eller någon av situationerna (3)

och (4) gäller. I tabell 2.3.123 kan ett prognostest inte skilja mellan situationerna (1), (2) och

(3) eller mellan situationerna (4), (5) och (6).

2.5.2. Marknadsassociationstest

I statistiska tester av associationen mellan oväntade förändringar i någon marknadsvariabel,

vanligtvis börskursen, och oväntade redovisningsnyheter, kan primärt redovisningens marknads

relevans fastställas. Dessa tester kan vidare delas in i två grupper beroende på om marknaden är

informationseffektiv eller inte. Om aktiemarknaden är informationseffektiv, är det möjligt att

uttala sig om värderelevansen24 hos en viss informationsmängd. Detta beror på att en inforrna

tionseffektiv marknad alltid reagerar korrekt och därför endast på värderelevant information. På

en sådan marknad motsvarar den noterade börskursen alltid det motiverade aktievärdet. Om man

finner en association före publiceringen aven viss redovisningsinformation, men ingen kurs

reaktion vid själva publiceringstillfället, är redovisningen värderelevant men marknaden erhåller

denna information på annat sätt än via redovisningen. Om en kursreaktion erhålls vid publice

ringen av redovisningsinformation är denna både marknadsrelevant och värderelevant. Om ingen

association finns, har redovisningen varken marlmadsrelevans eller värderelevans.

Utan antagande om informationseffektivitet är det inte möjligt att dra några slutsatser om värde

relevans, eftersom en informationsineffektiv marknad kan bortse från värderelevant information

och vilseledas av ej värderelevant information. Börskursen kan således avvika från aktiens

motiverade värde på en inforrnationsineffektiv marknad. En association mellan redovisningsmått

22 Se avsnitt 2.2.2 ovan.

23 Se avsnitt 2.3 ovan.

24 Här avses såväl primär som sekundär värderelevans .
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och börskurs är då endast förenlig med tanken att det finns en korrelation mellan de faktorer

som redovisningsmåtten avspeglar och de faktorer som påverkar börskurserna. Testerna tillåter

emellertid slutsatser om marknadsrelevans; om en kursreaktion erhålls vid publiceringen har

redovisningen mar1rnadsrelevans.

2.5.3. Test av informationseffektivitet

I tester av informationseffektivitet undersöks huruvida prisbildningen på en aktiemarknad

korrekt avspeglar en viss informationsmängd. Om så inte skulle vara fallet, är det möjligt att på

basis av denna informationsmängd skapa lönsamma placeringsstrategier vilka genererar onormalt

hög avkastning. För att testa informationseffektivitet krävs en specifikation av den informations

mängd som testet avser samt någon typ av prismodell för att bestämma vad som utgör en

"korrekt" kursreaktion.

Tester av informationseffektivitet med avseende på redovisningsinformation bör helst utgå från

en explicit hypotes om den testade informationens värderelevans. Exempelvis kan ett test av

värderelevans utformas så att man i ett prognostest identifierar redovisningsinformation som kan

användas för prognoser av exogena variabler i en aktievärderingsmodell. Därefter kan testas

huruvida priserna korrekt avspeglar dessa prognoser. I andra tester av informationseffektivitet

utgår man från att en viss redovisningsinformation inte är värderelevant. Till exempel undersöks

om aktiekurserna förändras vid ett sk "kosmetiskt" byte av redovisningsmetod som inte av

speglar en förändring i företagets värde.

I tester av informationseffektivitet avseende redovisningsinformation studeras således om en

eventuell värderelevans avspeglas på ett riktigt sätt i prisbildningen. Tabell 2.5.1 och 2.5.2

ger en schematisk överblick av förhållandet mellan värderelevans, marknadsrelevans och

informationseffektivitet vid empirisk testning av prisbildningen på en aktiemarknad. Tabellerna

skiljer sig åt genom att tabell 2.5.1 utgår från att en viss redovisningsinformation är värde

relevant, medan detta inte gäller i tabell 2.5.2.

Tre olika fall kan beaktas vid tolkningen av tabell 2.5.1. I det första fallet reagerar kursen

korrekt och omedelbart vid publiceringen aven viss redovisningsinformation. Att kursen
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Placerarna tror att en viss
redovisningsinformation
är värderelevant

Placerarna tror att en viss
redovisningsinformation
ej är värderelevant

Marknads
relevans
föreligger

Informations
effektivitet

Ej informations-
effektivitet 3

Marknads
relevans
föreligger ej

2

Marknads
relevans
föreligger

Marknads
relevans
föreligger ej

4

Tabell 2.5.1: Möjliga tolkningar av tester av in/ormationseffektivitet betingat att redovisnings
informationen är värderelevant.

reagerar korrekt innebär att den reagerar vid publicering av värderelevant redovisnings

information som indikerar att värdet på aktien har förändrats samt att storleken på kurs

uppgången/-nedgången är precis så stor som motiveras av informationen ifråga. I det andra

fallet reagerar kursen i korrekt riktning, men med fördröjning. I det tredje fallet sker ingen

kursreaktion.

Om en korrekt kursreaktion erhålles omedelbart vid offentliggörandet av redovisnings

informationen gäller situation (1) i tabell 2.5.1. Marknaden är informationseffektiv, eftersom

placerarna korrekt uppfattar redovisningsinformationens värderelevans. Publiceringen innebär

även att en nyhet når placerarna, som reviderar sina förväntningar och agerar. Därmed har

redovisningen även marknadsrelevans. Om kursen reagerar i korrekt riktning, men med för

dröjning och/eller otillräckligt, gäller situation (3). Marknaden är i dylikt fall inte informations

effektiv, men efter hand uppfattar placerarna värderelevansen och reagerar på denna. Om

kursen inte reagerar, kan antingen situation (2) eller (4) gälla. I situation (2) tror placerarna att

redovisningen är värderelevant och aktiemarknaden är informationseffektiv. Detta är möjligt om

redovisningsinformationen inte utgör någon nyhet för placerarna, eller om en nyhet inte för

ändrar förväntningarna tillräckligt mycket för att en marknadsreaktion skall kuIma observeras. I

situation (4) tror placerarna inte att redovisningen är värderelevant och reagerar således inte på

informationen, vilket innebär att marknaden då inte är informationseffektiv.
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Placerarna tror att en viss
redovisningsinformation
är värderelevant

Placerarna tror att en viss
redovisningsinformation
ej är värderelevant

Marknads
relevans
föreligger

lnformations
effektivitet

Ej informations-
effektivitet 6

Marknads
relevans
föreligger ej

7

Marknads
relevans
föreligger

Marknads
relevans
föreligger ej

5

Tabell 2.5.2: Möjliga tolkningar av tester av informationseffektivitet betingat att en viss redovisnings
information ej är värderelevant.

I tabell 2.5.2 gäller att en viss redovisningsinformation inte är värderelevant. På en informa

tionseffektiv marknad erhålls därför ingen kursreaktion, medan kursreaktionen på en ineffektiv

marknad beror på hur placerarna tror att informationen är relaterad till aktiens värde. Oavsett

riktning och storlek på en eventuell kursreaktion gäller då situation (6), eftersom varje kurs

reaktion i detta fall innebär att marknaden inte är informationseffektiv. Placerarna tror fel

aktigt att redovisningsmåttet är värderelevant och mar1rnadsrelevans föreligger. Om däremot

ingen kursreaktion erhålls gäller situation (5) eller (7). I situation (5) tror placerarna inte att

redovisningsinformationen är värderelevant och reagerar därför inte på den, dvs marknads

relevans föreligger ej och marknaden är informationseffektiv. Aktiemarknaden kan dock vara

ineffektiv även när kursen inte förändras, nämligen i situation (7). Placerarna tror här felaktigt

att redovisningsinformationen är värderelevant, men eftersom den saknar marknadsrelevans

uppstår ingen kursreaktion.
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3. Tidigare forskning

I föreliggande kapitel diskuteras empiriska tester av det slag som presenterades i det närmast

föregående kapitlet. I avsnitt 3.1 presenteras och diskuteras prognostester. Efter en inledande

sammanfattning av ett antal mer betydelsefulla studier på området (avsnitt 3.1.1) diskuteras

metoder för urval av redovisningsrnått vilka utgör oberoende variabler i prognosmodeller

(avsnitt 3.1.2) samt val av statistisk metod för estimering av prognossamband (avsnitt 3.1.3).

Vidare jämförs erhållna prognosresultat i olika studier varvid tänkbara förklaringar till före

kommande olikheter diskuteras (avsnitt 3.1.4). I avsnitt 3.2 följer en kort redogörelse för

studier där associationen nlellan redovisningsrnått och olika marknadsvariabler studeras. Av

snitt 3.3 ägnas inledningsvis åt en översiktlig beskrivning av tidigare tester av informations

effektivitet med avseende på redovisningsinformation (avsnitt 3.3.1). Vidare behandlas svårig

heter vid empirisk testning av informationseffektivitet (avsnitt 3.3.2). Därefter beskrivs de

vanligast förekommande modellerna för prissättning av aktier (avsnitt 3.3.3) samt huvudsakliga

resultat av ett antal tester av informationseffektivitet (avsnitt 3.3.4).

3.1. Prognostest

3.1.1. Översikt över tidigare forskning

Enligt gängse kapitalvärdeteori kan ett aktievärde modelleras som en summering av diskonterade

framtida (netto-)utdelningar. Detta har motiverat prognostester med redovisat resultat eller

räntabilitet på eget kapital som beroende variabel. Aktievärderingsmodeller innehåller även ett

förräntningskrav vars storlek är en funktion av den placeringsrisk som är förknippad med ett

visst aktieinnehav. Till studier av salTlband mellan redovisningsrnått och risk kan hänföras

försök att förutsäga sk betavärden samt företags konkursbenägenhet och kreditvärdighet.
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Avsikten är här inte att presentera en fullständig kartläggning av tidigare forskning, då denna är

mycket omfattande. Tyngdpunkten i framställningen ligger på studier där redovisat resultat eller

räntabilitet på eget kapital utgör prognosvariabler. I första hand behandlas studier i vilka

prognoser av förändringar i dessa variabler visats vara möjliga.25 Vidare behandlas inte studier

där delårsresultat prognostiseras.26 Ytterligare en avgränsning gällande urvalet av studier är att

den informationsmängd på vilken prognosen baseras ska utgöras av publicerad redovisnings

information. Därmed utesluts prognosmodeller inkluderande exempelvis makroekonomiska

variabler7 samt prognoser utförda av såväl företagsledning28 som finansanalytiker9 •

Förutom studier där redovisat resultat eller räntabilitet på eget kapital prognostiseras, redogörs

för ett mindre antal studier där variabler som konkurs eller finansiell kris, kreditvärdighets

bedömningar samt aktiers betavärden förutsägs. Studierna har inkluderats då de dels illustrerar

hur prognosförmågan hos redovisningsmått har studerats tidigare, dels representerar för före

liggande rapport intressanta tillvägagångssätt gällande estimering av prognossamband samt val

av oberoende variabler i desamma.

Emedan begreppet värderelevans har en specifik innebörd i föreliggande studie, kan inte samt

liga här refererade studier anses utgöra tester av värderelevans .30 Av detta skäl används här det

mer allmänna begreppet "prognosförmåga" istället för värderelevans. Förekomst av prognos

förmåga utgör förvisso en indikation på att värderelevans kan föreligga.

I föreliggande avsnitt diskuterade prognostester sammanfattas i tabell 3.1.1, varvid bIa prognos

tiserad variabel, oberoende variabler i prognosmodellenIa samt statistisk metod för-estimering

av prognossamband anges för respektive studie.

2S Det sistnämnda ställningstagandet medför att studier som visat att det redovisade resultatet följer en
"martingale" eller en "random walk" process behandlas mycket översiktligt.

26 Se tex Foster (1977), Griffin (1977), Brown & Rozeff (1979) samt Bernard & Thomas (1989, 1990).

27 Se tex Chant (1980).

28 Se tex Penman (1983).

29 Se tex BIton & Gruber (1972), Brown & Rozeff (1978), Brown et al. (1987) samt Liljeblom (1989).

30 Med "värderelevans" avses i sammanhanget "sekundär värderelevans".
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Ett omfattande forskningsarbete har bedrivits med syfte att bestämma modeller för prognos av

redovisat resultat. Ett forskningsresultat som därvid visat sig relativt robust är att redovisat

resultat följer en "martingale" eller en "submartingale" process. Ifrågavarande processer skrivs

enligt följande: 31

(3.1) RESt+1 = a'RESt + o+ et+1

där:

RESt = redovisat resultat avseende perioden t-l till t
o = driftterm
et + l = felterm

För en "martingale" gäller att a = 1 och att o = 0, medan det för en "submartingale" gäller att

a = 1 och att o > 0. 32 Om feltermema dessutom är oberoende och identiskt fördelade över

tiden, kallas processen "random walk" med eller utan drift. Om det redovisade resultatet följer

en "martingale" eller en "random walk" process utan drift, är den bästa tidsseriebaserade

prognosen av nästa periods redovisade resultat att detta sammanfaller med innevarande periods

resultat, dvs ElRESt+ l ) = RESt. Om det redovisade resultatet följer en "submartingale" eller en

"random walk" med positiv drift, adderas en driftterm, o, till RESt för att erhålla bästa möjliga

prognos av nästkommande periods redovisade resultat.

En av de tidigaste studierna på området är Ball & Watts (1972). I studien undersöks bIa

redovisat resultat med hjälp av sk "rons test" och autokorrelationstest, varvid erhållna resultat

tyder på att det redovisade resultatet genereras aven "submartingale" process. Ett flertal under

sökningar har bekräftat denna slutsats. Albrecht et al. (1977) och Watts & Leftwich (1977) visar

att prognosmodeller baserade på Box-Jenkins analys av tidsserier av det redovisade resultatet

inte förmår generera bättre prognosresultat än vad som är möjligt nled en "random walk"

modell. Enligt Thomas (1993) visar emellertid senare forskningsresultat att tidsseriedata för

1980-talet avviker från en "random walk" och istället tenderar att uppvisa egenskaper som är

utmärkande för en "mean reversion" process. 33

31 Se tex Foster (1986).

32 Förvisso kan drifttermen vara negativ varvid processen kallas "supermartingale". Denna möjlighet diskuteras
dock inte här.

33 Thomas (1993) refererar här Ramakrishnan & Thomas (1993).
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Författare Data Prognos- Oberoende Statistisk
variabel variabler metod

Altman (1968) 66 st industri- Konkurs En uppsättning Multipel
företag i USA, vid tidpunkt nyckeltal vid diskriminant-
1946-1965 t+1 tidpunkt t analys

Beaver et al.
(1970)

Rosenberg &
Marathe
(1975)

307 st industri- Aktiens betavärde
företag i USA, vid tidpunkt t+ l
1947-1965

260 000 st Aktiens betavärde
företag-månads vid tidpunkt t+ 1
observationer,
börsnoterade
företag i USA,
1956-1974

En uppsättning
nyckeltal vid
tidpunkt t

En uppsättning
redovisningsmått
samt andra variabler
vid tidpunkt t

Regressionsanalys

Regressionsanalys

Brooks &
Buckmaster
(1976)

15 661 st
företag-år
observationer,
industriföretag
i USA,
1954-1973

Redovisat resultat
vid tidpunkt t + 1

Redovisat resultat
vid tidpunkt t

Stratifiering*) av
samplet

Freeman et al. 30 st industri- Redovisat resultat Räntabilitet på Logitanalys
(1982) företag i USA, vid tidpunkt t+1 eget kapital vid

1946-1977 tidpunkt t

30 st industri- Räntabilitet på Räntabilitet på Logitanalys
företag i USA, eget kapital vid eget kapital vid
1946-1977 tidpunkt t+1 tidpunkt t

Kaplan &
Urwitz
(1979)

Skogsvik
(1987)

120 st industri- Företagens kredit
företag i USA, värdighet vid
1971-1972, tidpunkt t+ 1
140 st industri-
företag i USA,
1970-1974

379 st industri- Finansiell kris
företag i vid tidpunkt t+1
Sverige,
1966-1980

En uppsättning
nyckeltal vid
tidpunkt t

En uppsättning
nyckeltal vid
tidpunkt t, t-l, t-2,
1-3, t-4 och t-5

N-probitanalys

Probitanalys

Ou & Penman 19 579 st
(1989) företag-år

observationer,
börsnoterade
företag i USA,
1973-1983

Redovisat resultat
vid tidpunkt t+l

En uppsättning
nyckeltal vid
tidpunkt t

Logitanalys

Ou (1990) 772 st industri- Redovisat resultat
företag i USA, vid tidpunkt t+ 1
1965-1982
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Författare Data Prognos
variabel

Oberoende
variabler

Statistisk
metod

Ou & Penman I genomsnitt ca Räntabilitet på
(1992) 2 000 st obser- eget kapitel

vationer per år, vid tidpunkt t+3**)
börsnoterade
företag i USA,
1969-1984

En uppsättning
nyckeltal vid
tidpunkt t

Regressionsanalys

Finger
(1994)

50 st Redovisat resultat
börsnoterade vid tidpunkt t+2, t+4
företag i USA, samt t+8
1935-1987

Redovisat resultat
vid tidpunkt t

Regressionsanalys

Fairfield
et al.
(1996)

33 334 st
företag-år
observationer,
industriföretag
i USA,
1973-1990

33 334 st
företag-år
observationer
industriföretag
i USA,
1973-1990

Räntabilitet på
eget kapital
vid tidpunkt t + 1

Räntabilitet på
eget kapital
vid tidpunkt t+l

Räntabilitet på
eget kapital
vid tidpunkt t

Dekomponerade mått
på räntabilitet på
eget kapital
vid tidpunkt t

Regressionsanalys

Regressionsanalys

Tabell 3.1.1: Prognostester.

*) Med stratifiering avses att urvalet delas in i delgrupper på basis av resultatförändringens storlek.
**) Prognosvariabeln hos Ou & Penman (1992) definieras som:

3 3

(1 +[LRES t +T + LUTDt+T
(p3-T-l)]/EK t) 1/3

T=l T=l

där RESt = redovisat resultat för perioden t-l till t, UTDt = utdelning vid tidpunkt t, EKt = redovisat eget kapital
vid tidpunkt t, P = förräntningskrav.

Brooks & Buckmaster (1976) visar att en "submartingale" är den bästa prognosmodellen för

redovisat resultat om samtliga observationer undersöks samtidigt. Om observationerna däremot

delas in i strata på basis av resultatförändringens storlek, förefaller det emellertid som om ca

30 % av observationerna följer någon annan process. Detta gäller för de strata där resultatet för

ett visst år kraftigt avviker från ett "normalt" resultat. I dessa fall tenderar resultatet för det

efterföljande året att återgå till den tidigare "normala" nivån.
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Finger (1994) undersöker prognosförmågan hos redovisat resultat avseende utvecklingen på lång

sikt. Prognosförmågan hos företagsspecifika regressionsmodeller visades därvid vara bättre än

en "random walk" modell vid prognoshorisonter på 4 och 8 år framåt i tiden.

Freeman et al. (1982) testar hypotesen att räntabilitet på eget kapital kan användas för att förut

säga resultatförändringar. Hypotesen testas med hjälp aven logitmodell med vars hjälp sanno

likheten för en resultatökning bestäms, givet föregående periods räntabilitet på eget kapital.

Författarna drar slutsatsen att räntabilitet på eget kapital har en viss förmåga att förutsäga för

ändringar i resultatet, åtminstone när räntabiliteten på eget kapital avviker från sitt medelvärde.

När räntabiliteten på eget kapital ligger nära sitt medelvärde, förutsägs resultatet däremot bäst

med en trendmodell.

Ou (1990) utökar den informationsmängd som prognosen av redovisat resultat baseras på till att

omfatta sex olika redovisningsbaserade nyckelta1. Även här konstrueras en logitmodell med för

ändringar i det redovisade resultatet som beroende variabel och det visar sig att den redovis

ningsbaserade prognosmodellen genererar bättre prognosresultat än de prognoser som utgår från

att det redovisade resultatet följer en "martingale" eller en trendrnodelI. En liknande modell,

men med ett större antal redovisningsrnått återfinns hos Ou och Penman (1989).

Bernard & Noel (1991) studerar samband mellan framtida redovisat resultat och uppgifter om

varulagret i företagens offentliga redovisning. Författarna finner därvid att det råder ett negativt

samband mellan en oväntad lagerförändring och framtida redovisat resultat. 34 Några prognos

resultat avseende ett valideringsurval presenteras emellertid inte. Stober (1993) studerar om

oväntade förändringar i företagets kundfordringar har prognosförmåga gällande framtida

redovisat resultat, och finner därvid ett negativt sarrlband. Inte heller i denna studie utvärderas

modellens prognosförmåga i ett valideringsurval.

Som framgår ovan har ett stort antal studier undersökt olika metoder för att prognostisera det

redovisade resultatet. Forskning kring tidsserieegenskaper hos redovisningsbaserade räntabili

tetstal har därenlot bedrivits i mer begränsad omfattning. Av de studier som föreligger på

området framkommer sonl regel att måttet räntabilitet på eget kapital följer en sk "mean

34 Författarna förklarar det negativa sambandet med att ett stort lager indikerar en vikande efterfrågan på före
tagets produkter, vilket medför att framtida vinstmarginaler kommer att sjunka, samtidigt som lagerhållnings
kostnaderna kommer att öka.
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reversion" process, dvs:

(3.2) RE,t+l = RE,t + et+l - f)l et

där:

RE,t = räntabilitet på eget kapital vid tidpunkt t

et = felterm vid tidpunkt t

Om (J 1 = 1 föreligger en strikt "mean reversion" process. 35 Om räntabiliteten på eget kapital

följer en dylik process, innebär detta att den bästa tidsseriebaserade prognosen av framtida

räntabilitet på eget kapital är att denna direkt kommer att återgå till en viss konstant nivå, P-,

där P- är detsamma för alla tidpunkter, dvs P-t = IL för alla t. 36 37

Beaver (1970) undersöker några statistiska egenskaper hos måttet räntabilitet på eget kapital.

Förutom en seriekorrelationsanalys utförs ett test där de studerade företagen delas in i grupper

med höga respektive låga räntabilitetstal. Därefter studeras räntabilitetsutvecklingen för de båda

grupperna under efterföljande tidsperioder. Om räntabiliteten följer en "mean reversion" process

kommer gruppernas medelvärde för räntabiliteten på eget kapital att närma sig varandra. En

"random walk" eller "martingale" process skulle däremot innebära att det inte sker någon

rörelse mot ett gemensamt medelvärde. Beavers slutsats är att den stokastiska processen för

räntabiliteten på eget kapital verkar sammanfalla med en "mean reversion" process, men att

återgången till medelvärdet inte sker omedelbart utan först efter flera år. Denna slutsats be

kräftas av Lookabill (1976), som dessutom visar att det erhållna resultatet inte kan förklaras av

förändringar i de studerade företagens betavärden.

Varken Beaver (1970) eller Lookabill (1976) testar prognosförmågan hos olika tidsseriemodell

er. Freeman et al. (1982) undersöker däremot huruvida förutsägelser av framtida räntabilitet på

eget kapital kan göras på basis av historiska observationer av samma mått. Med hjälp aven

logitanalys, varvid en sannolikhet bestäms för att räntabiliteten på eget kapital kommer att öka

eller minska nästkommande period, bekräftar författarna att räntabiliteten följer en "mean

35 Om 81 = O reduceras ekvation (3.2) till en "nlartingale".

36 Se tex White et al. (1994) och Brown (1993).

37 En ren "mean reversion" process kännetecknas även av att p[(RE,t+l - RE,t)(RE,t - RE,t-l)] = - (52/2(52 =
= -1/2 , där p = korrelationskoefficienten. (Se Beaver 1970).
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reversion" process. Egenskaperna hos en sådan process är dock inte så starkt uttalade i det

studerade materialet. Vad gäller den estinlerade logitmodellens prognosförmåga är denna relativt

god.

Ou & Penman (1992) förutsäger ett mått på räntabilitet på eget kapital för tre år framåt i tiden

dividerat med nuvarande eget kapital. 38 Prognosmodellema estimeras med hjälp av regressions

analys med en större uppsättning redovisningsmått som oberoende variabler. Även dessa

prognoser är relativt framgångsrika.

Fairfield et al. (1996) prognostiserar räntabilitet på eget kapital, dels med hjälp av räntabilitet

på eget kapital för närmast föregående år, dels med hjälp aven dekomponering av detta mått

där resultatmått på olika nivåer ställs i relation till eget kapital. I en regressionsanalys bekräftas

att räntabiliteten på eget kapital följer en "mean reversion" process. I studien visas även att

prognosförmågan för regressionsmodeller med delkomponenter av räntabiliteten på eget kapital

som oberoende variabler, är bättre än för motsvarande modeller där räntabiliteten på eget

kapital utgör den enda oberoende variabeln.39

Beaver et al. (1970) utgör ett tidigt exempel på prognostest med aktiens betavärde som beroende

variabel och redovisningsbaserade nyckeltal som oberoende variabler. En mer omfattande studie

har utförts av Rosenberg & Marathe (1975), i vilken samvariationen mellan mått på placerings

risk, mätt både som betavärde och standardavvikelse på aktieavkastningen, och en stor upp

sättning oberoende variabler undersöks. Variablerna utgörs dels av redovisningsmått, dels av

rent marlmadsbaserade mått.

I ett antal studier har finansiell kris eller konkurs med framgång prognostiserats med hjälp av

redovisningsbaserade nyckeltal. De tidigaste studierna är Beaver (1966) och Altman (1968). En

studie på svenska data har utförts av Skogsvik (1987). I en annan grupp av studier har företag

ens kreditvärdighet, mätt som tillhörighet i en viss ratingkategori enligt ett ratinginstituts

38 För definition av nämnda räntabilitetsmått se fotnot till tabell 3.1.1.

39 Fyra olika alternativ gällande dekomponeringen av räntabilitet på eget kapital prövades i nämnda studie.
Prognosförmågan visade sig vara bäst för den modell där räntabiliteten på eget kapital delas upp enligt följande:
rörelseresultat/eget kapital, ("nonoperating income" och "income taxes")/eget kapital, "special items"/eget kapital
samt "nonrecurring income components"/eget kapital. En modell med ytterligare dekomponering prövades även. De
erhållna prognosresultaten förbättrades dock inte i denna modell.
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bedömning, prognostiserats med hjälp av bIa en uppsättning redovisningsbaserade nyckeltal.

Bland dessa studier kan nämnas Kaplan & Urwitz (1979). Även dessa modeller har visats vara

framgångsrika i prognossammanhang.

3.1.2. Metod för urval av redovisningsmått

Ett generellt problem för redovisningsbaserade prognostester är valet av de redovisningsmått

som skall ingå som oberoende variabler i modellerna. I Skogsvik (1990) anges olika tillväga

gångssätt som förekommer i litteraturen. Valet har till exenlpel bestämts av vilka redovis

ningsrnått som har framhållits i traditionella läroböcker eller av nlanifesterad prognosförmåga i

tidigare studier av liknande slag. Ett annat tillvägagångssätt har varit att beakta professionella

finansanalytikers åsikter om vilka redovisningsrnått som uppfattas vara användbara i praktiken.

Slutligen kan urvalet ske med hjälp av någon statistisk metod. Att basera urvalet på intervjuer

med professionella finansanalytiker kan vara otillräckligt om syftet är att undersöka om

redovisningmått besitter värderelevans. Med en sådan ansats riskerar man nänlligen att endast

kartlägga sådan värderelevans som är känd av placerarna.40 Även urval baserade på tidigare

forskning kan i viss mån endast pröva redan känd värderelevans. Därmed återstår huvudsakligen

statistiska metoder. Risken med dessa är i första hand att de modeller sonl estimeras kan vara

starkt påverkade av speciella egenheter hos de data som analyseras.

I studierna i tabell 3.1.1 har metoderna för urval av prognosmodellemas oberoende variabler

varierat. I tabell 3.1.2.b ges en sammanfattning av metoder för val av redovisningsmått i de

studier som berörs i föreliggande avsnitt. Dessutom redovisas den uppsättning redovisningsrnått

som ingår i respektive prognosmodell. Definitioner av i tabell 3.1.2.b angivna beteckningar för

redovisningsrnått framgår av tabell 3.1.2.a. 41 42

I flertalet studier har någon statistisk ansats för val av oberoende variabler använts. Altman

40 Se situation (1) i tabell 2.2.1 i avsnitt 2.2.2.

41 Beteckningar för redovisningsmåtten i tabell 3.1.2.a ansluter till Bertmar & Molin (1977) och Skogsvik
(1987).

42 I vissa fall har redovisningsmått i utländska studier anpassats till svenska förhållanden, exempelvis ifråga om
latent skatt. Detta har skett i enlighet med rekommendationer från Sveriges Finansanalytikers Förening (1990).
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(1968) anger inte exakt hur ifrågavarande urval har skett, men förklarar att redovisningsmått

valts ut bland annat på basis av dessas popularitet i litteraturen samt "potentiella relevans" för

studien. Ett slutligt urval erhålls genom att bIa pröva redovisningsmåttens förmåga att förutsäga

konkurs, varvid den kombination som har bäst prognosförmåga slutligen selekteras. Beaver et

al. (1970) motiverar sitt primära urval med vissa teoretiska, men i huvudsak empiriska

argument om att vissa redovisningsmått kan vara förknippade med risk. Det slutliga urvalet sker

dock genom att statistiskt pröva olika kombinationer av redovisningsrnått. Kaplan & Urwitz

(1979) väljer inledningsvis en uppsättning redovisningsmått och andra variabler som använts i

tidigare studier, och estimerar sedan ett antal olika prognosmodeller. Slutligen presenteras de ur

proggnossynpunkt tre bästa modellerna. Ifrågavarande ansats har svagheten att i situationer då

det finns ett mycket stort antal möjliga kombinationer, blir arbetet mycket omfattande.

Ou (1990) och Ou & Penman (1989) utgår från ett stort antal (68 stycken) redovisningsmått.

(Hur detta initiala urval har bildats framgår inte). För vart och ett av dessa estimeras inled

ningsvis en univariat logitmodell. För de redovisningsrnått vars koefficientestimat är signifikanta

på 10%-nivån estimeras därefter en multivariat logitmodell. Även i detta steg tas de redovis

ningsrnått bort som inte är signifikanta på 10%-nivån. Slutliga modeller estimeras med hjälp av

stegvis logitanalys. Det angivna urvalsförfarandet riskerar att leda till underskattningar av

redovisningsmåttens prognosförmåga, eftersom redovisningsmått som har prognosförmåga

BALANSRÄKNINGSPOSTER

T = Totala tillgångar
OT = Totala omsättningstillgångar
OT(l) = Kassa och dylikt
OT(2) = Kortfristiga fordringar
OT(6) = Varulager
AT = Totala anläggningstillgångar
AT(4) = Maskiner och inventarier
AT(5) = Fastigheter
AT(6) = Nyanläggningar
S = Totala skulder
KS = Totala korta skulder
KS(2) = Erhållna förskott
LS = Totala långa skulder
OR = Obeskattade reserver
BR = Beskattade reserver
ER = Egna reserver

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

RI = Rörelsens intäkter
RK(1) = Rörelsens kostnader
RR(l) = Rörelseresultat
RK(2) = Planavskrivningar maskiner och inventarier
RK(3) = Planavskrivningar byggnader
RK(4) = Planavskrivningar immateriella anläggningstillgångar
RK(5) = Övriga planavskrivningar
FK = Räntekostnader
RE(l) = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
EO(3) = Statliga bidrag
EO(4) = Koncernbidrag
RE(2) = Resultat före dispositioner och skatt
RE(3) = Resultat före skatt
SKT = Bokförd skatt
RE(4) = Resultat efter skatt

Tabell 3.1.2.a: Beteckningar på balans- och resultaträkningsposter i tabell 3.l.2.b.
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Författare Prognosvariabel
vid tidpunkt t+ 1

Oberoende variabler
vid tidpunkt t

Urvalsmetod

Altman (1968) Konkurs

Beaver et al. Aktiens betavärde
(1970)

Rosenberg & Aktiens betavärde
Marathe (1975)

· (OT-KS)/T
· (RE(4)-UTD)/T
· (RE(2) +FK)/T
· RI/T

samt ett marknadsbaserat
mått

· UTD/NI över 10 år
· Tillväxt i T över 10 år
·"Accounting beta" för NI

· cv(KF)
·"Accounting beta" för NI
· Tillväxt i NI/n över 5 år
· SKT/RE(2) över 5 år
· Minskningar i UTD

över 5 år
· log(T)
· UTD/NI över 5 år
· Tillväxt i T över 5 år
· S/T
samt ett antal
marlrnadsbaserade mått

1) Primärurval: 22 st
redovisningsmått som
förekommer i litteraturen
samt har "potentiell
relevans" för studien.

2) Test av signifikans
och prognosförmåga hos
alternativa prognosmodeller.

1) Primärurval : 7 st
redovisningsmått enl
subjektiva argument.

2) Test av prognos
förmågan för olika
kombinationer av
redovisningsmått
i prognosmodeller .

1) Primärurval: 80 st
redovisningsrnått och
andra variabler.
Urvalskriterier
redovisas ej.

2) Test av signifikans för
variabelkoefficienter
i multivariat
regressionsanalys.

Kaplan &
Urwitz
(1979)

Ratingkatogori
enligt Moody's

· KF/FK
· LS/T
· NI/T
·T
samt några marknads
baserade mått.
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1) Primärurval: 17 st
redovisningsrnått på
basis av resultat i
tidigare studier.

2) Test av prognos
förmågan för olika
kombinationer av
redovisningsrnått
i prognosmodeller.



Författare

Skogsvik
(1987)

Ou (1990)

Prognosvariabel
vid tidpunkt t+ 1

Finansiell kris

Redovisat resultat

Oberoende variabler
vid tidpunkt t

· (RE(2) + FK-EO(3)-EO(4»/T
· FKI(KS+LS+LASKS)
· (SKT + LASKK)/RE(2)
· OT(6)/Rl
· (OT(1)+OT(2»/(KS-KS(2»
· EK/T
· EK'
· avv(FK/(KS +LS + LASKS»

· (OT(6)/T),
· A(UTD/n)
· (investeringar i AT/T)'
· (som ovan), över 2 år
· NI/EK
· A(NI/EK)

Urvalsmetod

l) Primärurval: 71 st
redovisningsmått på basis
bIa av tidigare studier.

2) Principalkomponent
analys. Ett redovis
ningsrnått från varje
komponent väljs.

3) Univariat prognos och
test av skillnad i medel
värde mellan kris
och fortlevnadsföretag .

4) Test av signifikans
för variabelkoefficienter i
multivariat probitanalys.

1) Primärurval: 68 st
redovisningsrnått.
Urvalskriterier redo
visas ej.

2) Univariat logitanalys.
Variabler med signifikanta
koefficienter behålls.

3) Multivariat logitanalys.
Variabler med signifikanta
koefficienter behålls.

4) Stegvis logitanalys.
Variabler med signifikanta
koefficienter behålls.

[Se OU (1990)]Ou & Penman Redovisat resultat
(1989)

· (OT/KS)'
· «OT-OT(6»/KS)'
· (KSV/OT(6»'
· OT(6)/T
· (OT(6)/T)'
· OT(6)'
· RI'
· (RK(2)+RK(3)+RK(4)+RK(5»'
· A(UTD/n)
· [(RK(2) + RK(3) + RK(4»/(AT(4) + AT(5) +AT(6»]'
· NI/EK
· A(NI/EK)
· (investeringar i AT/T)'
· som ovan, över 2 år.
· S/(ER+BR+OR)
· (S/(ER+BR+OR»'
· (Rl/T)'
· (RE(2) + FK)/T
· NI/EKuB
· (RI-KSV)/RI
· RE(2)/RI
· RI/OT(1)
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Författare

forts.
Ou & Penman
(1989)

Prognosvariabel
vid tidpunkt t+ 1

Oberoende variabler
vid tidpunkt t

· T'
· KF/S
· (OT-KS)/T
· RR(l)/T
· AMORT/LS
· UTD/KF

Urvalsmetod

Ou & Penman Räntabilitet på
(1992) på eget kapital*)

· RR(l)/(ER+ BR+ OR) 1) Primärurval: 76 st
· NI/KF nyckeltal.
· Tillväxt i NI/n över 5 år Urvalskriterier
· In(T) redovisas ej.
· (EKCEKt_1)/( IEKt I+ IEKt_1 I) 2) Stegvis regressionsanalys.

· (RICRIt-1)/( IRIt I+ IRIt-1 I) RedovisniJ;lgsmått som
· OT(l)/T ökar modellens
· RE(2)/RI förklaringsvärde inkluderas.
· (OT-KS)/T
· In(cv(NI/EK»

Tabell 3.1.2.b: Prognsotester - Slutligt urval av redovisningsmått samt urvalsmetod. (Utöver de beteckningar som anges
i tabell 3.1.2.a, förekommer följande beteckningar i tabellen: AMORT = amorteringar, avv(.) = "tidsserienormaliserat"
nyckeltal, där den senaste periodens värde på ett visst nyckeltal standardiseras med hjälp av värden på nyckeltalet under
de senaste fyra perioderna, cv(.) = variationskoefficient (dvs variabelns standardavvikelse/variabelns medelvärde),
EK = ER+BR+OR-LASKS, KF = kassaflöde, LASKK = latent skattekostnad, LASKS = latent skatteskuld,
n = antal utestående aktier, NI = RE(l)-SKT+EOSKT-LASKK där EOSKT = skatt på extraordinära poster, UB = ut
gående balans, UTD = total utdelning, å(.) = förändring i (.) och Rm' = (Rmt+rRmt )/Rmt där Rmt= ett visst
redovisningsrnått vid tidpunkt t). I nyckeltal som består av ett flödesmått i täljaren och ett kapitalrnått i nämnaren mäts
det senare om inget annat anges antingen på ingående värden eller som ett genomsnitt av ingående och utgående värden.
*) För definition av prognosvariabeln hos Ou & Penman (1992), se tabell 3.1.1.

endast i kombination med andra redovisningsmått kan uteslutas redan i de univariata modeller

na. Vidare kan ansatsen leda till instabilitet i det slutliga urvalet av redovisningsmått.

I Ou & Penman (1992) görs det slutliga urvalet av redovisningsmått utifrån ett stort initialt

urval av redovisningsmått med hjälp aven stegvis regression. Även denna metod kan leda till

att prognosförmågan underskattas, eftersom det slutliga urvalet blir beroende av i vilken ordning

de oberoende variablerna läggs till modellen. Ett visst redovisningsmått kan således vara värde

relevant i kombination med ett annat redovisningsmått, men ej i kombination med de redovis

ningsmått som redan har accepterats i modellen.

Ovanstående statistiska urvalsförfaranden sker simultant med estimeringen av den slutliga
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prognosmodellen. Därmed blir urvalet beroende av den statistiska analysmetod som används för

att bestämma prognossambandet. Statistiska urval kan emellertid även göras före estimeringen

av prognosmodellen. Skogsvik (1987) använder en sk principalkomponentanalys för att välja ett

antal "representativa" redovisningsmått ur ett initialt urval av mått. Med en principalkomponent

analys kan en stor mängd variabler indelas i inbördes homogena variabelgrupper. Sådana

grupperingar har visat sig vara förhållandevis stabila både i jämförelser mellan olika forsknings

rapporter med någorlunda likartat företagsurval och över tiden. 43 En inte oväsentlig begräns

ning med principalkomponentanalys är att en viss informationsdimension visserligen kan vara

representerad i ett initialt urval av mått, men ändå inte avspeglas i en egen komponent om

dimensionen ifråga är underrepresenterad i det initiala urvalet. Vidare kan en begränsning av

antalet oberoende variabler med hjälp av principalkomponentanalys innebära att endast gemen

sanl information tas till vara. Information som är unik för enskilda redovisningsrnått beaktas då

inte. I Skogsvik (1990) utvecklas emellertid kriterier för att välja fler redovisningsmått ur varje

komponent för att därmed bevara så mycket information som möjligt samtidigt som antalet

oberoende variabler i modellen begränsas.

3.1.3. Val av statistisk metod för estimering av prognosmodeller

Vid estimeringen av prognossamband i tidigare forskning dominerar metoder anpassade för fall

där den beroende variabeln är av nominal- eller möjligen ordinalskaletyp. Detta metodval är

naturligt när det gäller prognos av tex konkurs eller finansiell kris och företags kreditvärdighet

uttryckt som en viss ratingkategori. Altman (1968) använder multipel diskriminantanalys vid

prognos av konkurs. Denna metod förutsätter dock bIa att de oberoende variablerna är multi

variat normalfördelade, vilket sonl regel torde vara ett orealistiskt antagande. 44

En annan grupp av metoder är de sk "Non Linear Probability Models" vilka genererar sannolik

heter för olika kategorier i den beroende variabeln. Sannolikheterna hämtas vanligen från en

logistisk sannolikhetsfördelning eller antas vara normalfördelade. I det förra fallet kallas

modellen logitanalys, i det senare fallet är probitanalys den gängse benämningen. När den

beroende variabeln är dikotom har valet av modell enligt bland andra Aldrich & Nelson (1985)

43 Se tex Pinches et al. (1973).

44 Se tex Foster (1986) och Skogsvik (1987).
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ingen större betydelse. Om den beroende variabeln är polytom kan emellertid logitmodellen

endast hantera beroende variabler av nominalskaletyp .45 Eftersom varken logit-eller

probitanalys kräver någon särskild fördelning på de oberoende variablerna, har dessa metoder

valts i flera studier. Skogsvik (1987) använder probitanalys för estimering av modeller för

prognos av finansiell kris. Som jämförelse estimeras även en prognosmodell med hjälp av

multipel diskriminantanalys. Prognosförmågan blev emellertid något sämre med denna modell.

Kaplan & Urwitz (1979) utnyttjar en sk N-probitanalys vid prognos av företags kreditvärdighet.

(I en N-probitanalys tillåts den beroende variabeln omfatta mer än två kategorier på en ordinal

skala). Vid en jämförelse mellan en prognosmodell estimerad med aLS finner de att de båda

modellerna har likvärdig prognosförmåga.

Beträffande val av statistisk metod vid prognos av framtida redovisat resultat konstaterar

Ou (1990) att linjär regressionsanalys med en kontinuerlig beroende variabel är att föredra

betingat att en dylik modell kan specificeras korrekt. Förekomsten av extremobservationer i det

redovisade resultatet medför emellertid att regressionsanalysens antagande om normalfördelade

feltermer troligen inte kan uppfyllas. Vidare kan de estimerade parametrarna domineras av

några få extremvärden, vilket inverkar negativt på regressionsmodellens prognosförmåga i andra

urval än det som har bildats för estimering av densamma. Ou (1990) väljer därför en logit

analys, varvid prognosvariabeln omvandlas till en dikotom variabel, där det ena utfallet innebär

att framtida redovisat resultat ökar eller är oförändrat, och det andra utfallet motsvarar en

minskning i framtida redovisat resultat. Eftersom endast tecknet på förändringen i redovisat

resultat beaktas, reduceras därigenom problem med extremobservationer. Logitanalysen medför

emellertid att information i prognosvariabeln går förlorad vid omvandlingen till en dikotom

variabel. Därigenom uppstår en bias mot att inte kunna förkasta nollhypotesen om att redovis

ningsmåtten saknar prognosfönnåga. 1 Ou & Penman (1992) prövas både regressionsanalys och

logitanalys, varvid framgår att det inte föreligger någon skillnad i modellernas prognosfönnåga.

Den b~farade informationsförlusten behöver således inte vara så allvarlig.

3.1.4. Påvisad prognosförmåga i tidigare studier

För estimerade prognosmodeller har test avseende dessas prognosfönnåga i estimeringsurvalet

45 Se Hanusheck & Jackson (1977).
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som regel utförts, men dylika tester anses inte tillräckliga vid utvärderingen av prognos

modellen. Därför brukar ett särskilt urval avsett för validering användas för att testa modeller

nas prognosförmåga. Valideringsurvalet kan hämtas från samma tidsperiod som estimerings

perioden - sk tvärsnittsvalidering - eller någon efterföljande period - sk tidsvalidering.

De kriterier som används vid utvärdering av prognosförmågan på ett valideringsurval är delvis

en funktion av den statistiska metod som har begagnats för att estimera modellen ifråga. Mått

som "mean (absolute) error" kräver att prognosmodellen genererar ett punktestimat av den

beroende variabeln, varför dessa mått används av bIa Beaver et al. (1970), Ou & Penman

(1992), Finger (1994) samt Fairfield et al. (1996).46 I studier där den beroende variabeln är av

nominal- eller ordinalskaletyp utvärderas prognosförmågan med hjälp av andelen korrekta

klassificeringar.

Beräkningen av andelen korrekta klassificeringar kan ske på två olika sätt, vilka här benämns

Metod A och Metod B. Metod A innebär att andelen korrekta klassificeringar för de olika

utfallskategorierna viktas med den andel av observationerna som tillhör en viss utfallskategori.

Metod B innebär att andelen korrekta klassificeringar för varje utfallskategori viktas med liK,

där K = totalt antal utfallskategorier. Om K=2 och utfallsrummet består av utfallen O och 1

beräknas andelen korrekta klassificeringar enligt följande.

(3.3) Metod A: (No/N)'(cn/No) + (N1/N)'(clN1) = (cI + cn)/N

Metod B: (1/2)'(cn/No) + (1/2)'(cl /N1)

där:

No = antal observationer nled utfallet O
N l = antal observationer med utfallet l
N = totalt antal observationer
CI = antal korrekt klassificerade observationer med utfallet l
cn = antal korrekt klassificerade observationer med utfallet O

Metod B underlättar jämförelser mellan olika studier när andelarna av observationerna som till

hör respektive utfallskategori är olika.

46 Den prognosförmåga i termer av "mean (absolute) error" som har påvisats i nämnda studier redovisas inte
här, då den statistiska metod som sedermera begagnas i föreliggande studie inte medger en dylik utvärdering.
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Författare Validerings
urval

Metod A
Andel korrekta
klassificeringar

Metod B
Andel korrekta
klassificeringar

Prognos av konkurs/finansiell kris

Altman (1968) Tvärsnitts
validering

94 % (-)

Skogsvik
(1987)

Tvärsnitts
validering

Cut off (0.49): 90 %*) Cut off (0.147): 83 %*)

Prognos av ratingkategorier

Kaplan & Tvärsnitts-
Urwitz (1979) validering

Prognos av redovisat resultat

Prognosmodell 1: 69 %
Prognosmodell 2: 66 %
Prognosmodell 3: 54 %

Prognosmodell 1: 43 %
Prognosmodell 2: 42 %
Prognosmodell 3: 35 %

Ou (1990) Tids
validering

Cut off (0.5): 59 %
Cut off (0.4 och 0.6): 65 %

Cut off (0.5): 59 %
Cut off (0.4 och 0.6): 64 %

Ou & Penman Tids-
(1989) validering

Tidsperiod 1:
Cut off (0.5): 62 %
Cut off (0.4 och 0.6): 67 %
Tidsperiod 2:
Cut off (0.5): 60 %
Cut off (0.4 och 0.6): 67 %

Tidsperiod 1:**)

Cut off (0.5): 61 %
Cut off (0.4 och 0.6): 67 %
Tidsperiod 2: **)

Cut off(0.5): 61 %
Cut off (0.4 och 0.6) 67 %

Tabell 3.1.3: Prognosresultat i studier med beroende variabel av nominal- eller ordinalskaletyp.
Procentsatser anger andel korrekta klassificeringar i ett valideringsurval. "Cut off" anger
klassificeringsgränser vid logit- och probitanalys.

Fotnoter till tabellen:
lIC) Angivna prognosresultat avser 1 års prognossikt.
**) Andelen resultatökningar/-minskningar i samplet anges endast för de båda tidsperioderna tillsammans.
Vid beräkningen enligt Metod B antas därför att dessa andelar är konstanta över tiden.

I tabell 3.1.3 presenteras den prognosförmåga som har påvisats hos redovisningsmått i tidigare

studier. Tabellen omfattar endast studier där den beroende variabeln är av nominal- eller

ordinalskaletyp.47 Då endast Skogsvik (1987) anger andelen korrekta klassificeringar enligt

47 Vidare anges inte prognosförmågan i Freeman et al. (1982), då erforderliga uppgifter inte anges där.
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både metod A och metod B, har prognosresultat enligt metod B om möjligt beräknats på basis

av de uppgifter som lämnas i respektive rapport.

Inledningsvis kan konstateras att prognosresultaten avseende konkurs eller finansiell kris är

betydligt bättre än prognosresultaten avseende ratingkategori och resultatförändringar.48 En

tänkbar anledning till detta är naturligtvis att redovisningsrnått har en högre prognosfönnåga

avseende konkurs eller finansiell kris än för de båda andra prognosvariablerna. Denna slutsats

är emellertid vansklig eftersom studierna skiljer sig åt i flera metodmässiga avseenden.

För det första är prognosresultaten avhängiga av urvalet av studerade redovisningsmått. lTrvalet

av de oberoende variablerna i prognosmodellerna har skett på olika sätt i studierna. Vilken av

de alternativa metoderna som medger bästa avspegling av den totala prognosförmågan hos alla

möjliga redovisningsmått är ofta svårt att avgöra. Det är dock intressant att konstatera att det

betydligt större antalet redovisningsmått i Ou & Penman (1989) jämfört med Ou (1990) inte

synes ha lett till någon markant förbättring av prognosförmågan.

För det andra påverkas prognosresultaten av valet av statistisk modell. Tänkbara förklaringar till

den sämre prognosförmågan avseende redovisat resultat kan således vara att logitanalys inte är

en lämplig statistisk metod för att beskriva det studerade sambandet. Som tidigare nämnts har

prognosförmågan för olika statistiska modeller jämförts i några studier. 49 Inte i någon av dessa

studier har emellertid prognosförmågan påverkats särskilt kraftigt vid byte av statistisk metod.

En tredje metodmässig skillnad som försvårar jämförelser av prognosresultat gäller validerings

urvalet. Av rapporterna i tabell 3.1.3 sker en tidsvalidering endast i de studier som avser

prognos av redovisat resultat. I den mån som redovisningens prognosförmåga förändras över

tiden, påverkar detta jämförelser av prognosförmåga mellan studierna. Dylika förändringar

torde vara betydelsefulla vid exempelvis konjunktursvängningar eller betydande institutionella

förändringar. Vidare kan det förhållandevis heterogena företagsurvalet i tex Ou (1990) och Ou

& Penman (1989) ha medfört att redovisningsmåttens prognosförmåga försämras.

48 Vid en omfattande genomgång .av studier avseende prognos av konkurs eller finansiell kris konstateras i
Skogsvik (1987) att andelen korrekta klassificeringar enligt metod A varierar mellan 79 % och 94 %. I en mot
svarande genomgång av prognos av ratingkategori rapporterar Kaplan & Urwitz (1979) att andelen korrekta
klassificeringar enligt metod A uppgår till mellan 60 och 80 %.

49 Se Kaplan & Urwitz (1979), Skogsvik (1987) samt Ou & Penman (1992).
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En ytterligare förklaring till den låga andelen korrekta klassificeringar för ratingkategorier och

framtida resultatförändringar kan bero på definitionerna av de beroende variablerna. Vad gäller

prognos av ratingkategorier är antalet klasser i den beroende variabeln förhållandevis många.

De flesta felk1assificeringarna var sådana att den prognostiserade ratingkategorin befann sig

maximalt en kategori från den korrekta kategorin. Som framgått tidigare fick definitionen av

förändring i redovisat resultat hos Ou (1990) och Ou & Penman (1989) till konsekvens att

endast temporära resultatförändringar kunde förutsägas. 50

Vidare föreligger problem förknippade med prognosvariabeln i sig. En bristfällig mätning aven

prognosvariabel kan medföra att värderelevans inte kan fastställas. Exempelvis mäts företagets

kreditvärdighet som den ratingkategori företaget tillhör hos Kaplan & Urwitz (1979). Prognos

testet är därför beroende av att ratingen avspeglar företagens verkliga, icke observerbara,

kreditvärdighet. Vad gäller redovisat resultat kan detta, givet ett visst ekonomiskt utfall, inte

sällan avsevärt påverkas av "kreativ" bokföring. sl Att i praktiken avgöra vad som utgör ett

"opåverkat" resultat är självfallet mycket svårt. (I sammanhanget bör dock noteras att före

komsten av "kreativ" bokföring kan öka möjligheten att förutsäga framtida redovisat resultat,

snarare än att minska den).

3.2. Marknadsassociationstest

En omfattande forskning har bedrivits för att testa associationer mellan redovisningsmått och

marknadsvariabler. Redogörelsen i detta avsnitt är kortfattad; avsikten är snarast att tydliggöra

att föreliggande studie inte är inriktad på att fastställa marknadsrelevans eller värderelevans med

hjälp av noterade aktiekurser. I avsnittet diskuteras de empiriska tester som återfinns i tabell

3.2.1.

Tester av marknadsassociation har främst utnyttjat det redovisade resultatet som oberoende

variabel. I en grupp av studier har aktiens omsättning i samband med publicering av det

50 Jämför fotnot 15, avsnitt 1.2.

51 Exempel på empiriska studier vilka uppvisar resultat som tyder på att "kreativ bokföring" förekommer har
genomförts av bIa Rapaccioli & Schiff (1991) gällande klassificering av "dåliga nyheter" och Ronen & Sadan
(1981) gällande sk "income smoothing". Se tex Foster (1986) samt White et al. (1994) för en utförligare samnlan
fattning av forskningen på detta område.
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Författare Data Marknadsvariabel Redovisningsmått

Beaver (1968) 143 st börsnoterade
företag i USA,
1961-1965

Ball & Brown 261 st börsnoterade
(1968) företag i USA,

1946-1966

Omsättning
av aktier

ResiduaI
avkastning

Redovisat resultat

Förändring i vinst
per aktie

Easton et al.
(1992)

Forsgårdh &
Herzen
(1975)

Ou (1990)

10 452 st observationer
för börsnoterade
företag i USA,
1968-1986

24 st börsnoterade
företag i Sverige,
1969 -1970

772 st börsnoterade
företag i USA,
1965-1982

Aktieavkastning

ResiduaI
avkastning

ResiduaI
avkastning

Redovisat resultat

Förändring i vinst
per aktie, utdel
ningar, nyemissioner

En uppsättning
nyckeltal

Runsten (1998) 252 st börsnoterade
företag i Sverige,
1966-1993

Tabell 3.2.1: Tester av marknadsassociation.

Aktieavkastning Räntabilitet på
eget kapital

redovisade resultatet studerats. Om omsättningen ökar vid resultatpubliceringen, anses detta

indikera att redovisningsinformationen ifråga har marknadsrelevans. Forskningsresultaten pekar

här tämligen entydigt på att så är fallet, se till exempel Beaver (1968). Ett annat angreppssätt är

att undersöka huruvida publiceringen av redovisningsinformation är associerad med en föränd

ring i fördelningen på aktieavkastningen, till exempel avseende förväntat värde eller varians. I

ett stort antal studier har man därvid funnit en signifikant positiv samvariation mellan oväntade

resultatförändringar och oväntade börskursförändringar, se till exempel Ball & Brown (1968)

och Forsgårdh & Herzen (1975).

I en omfattande litteraturgenomgång utvärderas i Lev (1989) det redovisade resultatets

marknadsrelevans med hjälp av R2-värden från regressioner med oväntade avkastnings

förändringar som beroende variabel och oväntade förändringar i redovisat resultat som obero

ende variabel. Lev finner att det redovisade resultatet har ett lågt förklaringsvärde (2 - 5 %) för
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variationer i aktieavkastningen. Detta gäller oavsett studerat tidsintervall, om testerna utförs på

tvärsnittsdata eller på tidsseriedata för enskilda företag eller om resultatvariabeln byts ut mot

olika räntabilitetsmått. Dessutom är associationen mellan redovisat resultat och börskurs instabil

över tiden. Detta skulle, enligt Lev, exempelvis kunna bero på att det redovisade resultatet

ibland påverkas av relativt godtyckliga val och!eller redovisningsmässiga klassificeringar, eller

att företagsledningen i en viss utsträckning manipulerar det redovisade resultatet.

I senare studier, bIa Easton & al (1992), har associationen mellan nivån på det redovisade

resultatet och aktieavkastning studerats. På svenska data har Runsten (1998) studerat sambandet

mellan aktieavkastning och räntabilitet på eget kapital. Statistisk metod i dylika studier har varit

linjär regressionsanalys . Genom att förlänga studerade tidsintervall har väsentligt förbättrade

förklaringsvärden från dylika regressionsanalyser kunnat erhållas. Tex redovisar Baston et al.

(1992) R2-värden överstigande 60 % när såväl redovisat resultat som aktieavkastning mäts över

ett 10-årsinterval1.

Eftersom mått på "cash flow" inte bör kunna påverkas i samma utsträckning som redovisat

resultat har även associationen mellan residualavkastningar och oväntade "cash flow"- föränd

ringar studerats. Testade mått på "cash flow" har emellertid inte haft en högre association med

residuaiavkastningen än det redovisade resultatet.52

En intressant fråga är i vilken utsträckning annan redovisningsinformation än det redovisade

resultatet är associerad med företagets börskurs. I en av de få studier som har genomförts på

området undersöks i Ou (1990) om en uppsättning redovisningsbaserade nyckeltal har marlmads

relevans som går utöver det redovisade resultatets. Därvid framgår att aktiekurserna inte bara

är associerade med samtidiga förändringar i det redovisade resultatet, utan även med resultat

prognoser som är baserade på andra redovisningsrnått.

52 Se bland andra Ball & Brown (1968) och Beaver & Dukes (1972).
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3.3. Tester av informationseffektivitet

3.3.1. Översikt över tidigare forskning

Tidiga tester av informationseffektivitet kunde som regel inte förkasta hypotesen om att aktie

marknaden är informationseffektiv i halvstark form, både vad gäller kursreaktionens storlek och

dess omedelbarhet. Detta gällde tester av såväl den amerikanska som den svenska aktie

marknaden.53 Jensen (1978) skriver tex: "I believe there is no other proposition in economics

which has more solid empirical evidence than the Efficient Market Hypothesis." (s. 95). I

senare forskning har emellertid framkommit empirisk evidens som inte är förenlig med hypo

tesen ifråga. Här begränsas framställningen till att omfatta tester av infonnationseffektivitet med

avseende på publicerad redovisningsinformation. Nedanstående tabell 3.3.1 ger en översikt över

de studier som behandlas i avsnittet.

Vad gäller omedelbarheten i kursanpassningen visar flera studier att det finns en så kallad "post

earnings-announcement drift", dvs även efter publicering av redovisat resultat fortsätter ackumu

lerad övernormal avkastning att stiga för företag med "goda nyheter" och sjunka för företag

med "dåliga nyheter". Den tidigast påvisade driften av detta slag återfinns redan i Ball & Brown

(1968). Den försenade kursreaktionen har senare dokumenterats av bland andra Foster et al.

(1984) samt Bernard & Thomas (1989, 1990). I den sistnämnda studien förklaras den över

normala avkastningen med att börskursen inte synes beakta att företagens kvartalsresultat följer

en annan stokastisk process än en "martingale".

Ett relativt litet antal studier har utförts i syfte att testa informationseffektivitet med avseende på

andra redovisningsmått än det redovisade resultatet. I de studier som har genomförts, har man

antingen prognostiserat aktieavkastningar direkt, eller indirekt via en prognos av det redovisade

resultatet.

Hos McKibben (1972) prognostiseras aktieavkastningar direkt. Tre nyckeltal54 begagnas för att

förutsäga det efterföljande årets aktieavkastning i en estimerad regressionsmodell. Portföljer

S3 Se Forsgårdh & Herzen (1975).

S4 De tre nyckeltalen är 2(Et - Et-1 )f( I Et I + I Et-1 I ), Et f(Pt fEt) samt Dt fEt, där Et = vinst per aktie vid
tidpunkt t, Dt = utdelning per aktie vid tidpunkt t och Pt = noterad aktiekurs vid tidpunkt t.

74



skapas därefter på basis av avkastningsprognosen. Den verkliga avkastningen på portföljerna

med den bästa respektive sämsta prognosen beräknas. Erhållna resultat visar att portföljen med

den bästa prognosen hade en årsavkastning på 29.5 % och portföljen med den sämsta prognosen

hade en årsavkastning på 11.4 %, vilket kan jämföras med årsavkastningen för hela urvalet på

16.5 %. Författaren drar slutsatsen att aktiekurserna inte inkluderar den testade informations

mängden. Förklaringsvärdet för modellen är dock lågt, knappt 3 % och ingen riskjustering görs.

I en senare studie av likartat slag estimerar Holthausen & Larcker (1992) logitmodeller för

prognos av framtida residuaiavkastningar. Modellernas oberoende variabler utgörs aven stor

uppsättning redovisningsmått. Även i denna studie förkastas hypotesen om en informations

effektiv aktiemarknad. Setiono & Strong (1998) genomför en replikation av Holthausens &

Larckers (1992) studie på data från Storbritannien. Den övernormala avkastning som därvid

påvisas är emellertid för svag för att hypotesen om en informationseffektiv marknad skall kunna

förkastas.

Ou & Penman (1989) formulerar en placeringsstrategi som bygger på resultatprognoser.

Prognosen av det redovisade resultatet sker medelst en logitmodell, med en stor uppsättning

redovisningsbaserade nyckeltal som oberoende variabler. 55 Därefter undersöks om denna

resultatprognos är beaktad i rådande börskurser. Den testade placeringsstrategin genererade en

övernormal avkastning under två år efter placeringstillfållet, vilken ej kunde förklaras med olika

mått på placeringsrisk, bIa betavärde och storlek.

Huruvida resultaten hos Ou & Penman (1989) verkligen innebär att det föreligger en in

effektivitet på den amerikanska aktiemarknaden har diskuterats i flera artiklar. Ball (1992a)

argumenterar för att den övernormala avkastning som erhålls hos Ou & Penman (1989) i själva

verket utgör en kompensation för risk. Han menar att det är troligt att de redovisningsmått på

vilka prognosen om framtida redovisat resultat baseras, utgör proxyvariabler för förväntad

avkastning. Ball anser även att det är märkligt att ordinär redovisningsinformation som lämnas

regelbundet skulle kunna undgå marknadens uppmärksamhet under en så lång tid efter publice

ringen av densamma. Digniteten på den övernormala avkastningen utgör ytterligare en indika

tion på att denna är orimlig enligt Ball - med så stor övemonnal avkastning som anges i Ou &

Penman (1989) skulle det ta endast åtta år för en placerare att ta hem vinster motsvarande börs

värdet på hela den amerikanska aktiemarknaden. Ett antal replikationer av Ou & Penman (1989)

55 Se avsnitt 3.1.
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Författare Data Informationsmängd Slutsats

Abarbanell & Mer än 16 000 st
Bushee (1998) observationer för

börsnoterade
företag i USA,
1974-1993

En uppsättning redovisningsmått EMH förkastas

Bernard &
Thomas
(1989)

Forsgårdh &
Herzen
(1975)

Foster et al.
(1984)

15 457 st obser
vationer för
börsnoterade
företag i USA,
1974-1986

24 st börsnoterade
företag i Sverige,
1969-1970

2 053 st börs
noterade företag
i USA, 1974-1981

Kvartalsresultat

Redovisat resultat

Kvartalsresultat

EMH förkastas

EMH förkastas ej

EMH förkastas

Greig (1992) 16 580 st obser
vationer för
börsnoterade
företag i USA,
1973-1983

Hand (1990) 233 st börsnoterade
företag i USA,
1981-1984

Holthausen & 21 281-24 063 st
Larcker (1992) observationer

för börsnoterade
företag i USA,
1978-1988

Holthausen & 15 107-15 273 st
Larcker (1992) observationer

för börsnoterade
företag i USA,
1978-1988

Prognoser av resultatförändringar
baserade på en uppsättning .
redovisningsmått

"Debt-equity swaps"

Prognoser av övernormal avkastning
baserade på en uppsättning
redovisningsrnått

Prognoser av resultatförändringar
baserade på en uppsättning
redovisningsmått

EMH förkastas ej

EMH förkastas

EMH förkastas

EMH förkastas ej

McKibben
(1972)

560 st börs
noterade företag
i USA, 1956-1967

En uppsättning nyckeltal EMH förkastas

Ou & Penman 19 579 st obser-
(1989) vationer för

börsnoterade
företag i USA,
1973-1983

Prognoser av resultatförändringar
baserade på en uppsättning
redovisningsmått
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Författare

Piotroski
(2000)

Setiono &
Strong (1998)

Setiono &
Strong (1998)

Data

14 043 st börs
noterade företag
i USA,
1976-1996

6 219 st observationer
för börsnoterade
företag i Storbritannien,
1980-1988

4 037 st observationer
för börsnoterade
företag i Storbritannien,
1980-1988

Informationsmängd

En uppsättning redovisningsmått
i kombination med kvoten mellan
bokfört värde på eget kapital
och marknadsvärdet på detsamma

Prognoser av resultatförändringar
baserade på en uppsättning
redovisningsmått

Prognoser av övernormal avkastning
baserade på en uppsättning
redovisningsmått

Slutsats

EMH förkastas

EMH förkastas

EMH förkastas ej

Stober (1992) 17 456 st observationer
för börsnoterade
företag i USA,
1973-1983

Prognoser av resultatförändringar
baserade på en uppsättning
redovisningsmått

EMH förkastas ej

Tabell 3.3.1: Sammanfattning av tester av informationseffektivitet. (EMH = "Efficient Market Hypothesis").

har genomförts. Stober (1992) menar att den prognosmodell som Ou & Penman (1989)

estimerar för förändringar i det redovisade resultatet utgör en proxyvariabel för en eller flera

okända riskfaktorer som inte beaktas i den riskjustering som genomförs där. Greig (1992)

menar att den kontroll för storlek som Ou & Penman (1989) genomför är otillräcklig och utför

tester där den övernormala avkastningen på placeringsstrategin inte kvarstår vid en alternativ

variant av storlekskontroll. Även Holthausen & Larcker (1992) ifrågasätter resultatet hos Ou &

Penman (1989). När Holthausen & Larcker prövar förekomsten av övernormal avkastning för

två olika delperioder, 1978-1982 samt 1983-1988, visar det sig att placeringsstrategin inte med

ger någon övemormal avkastning under den senare delperioden. Setiono & Strong (1998) repli

kerar placeringsstrategin i Ou & Penman (1989) på data från Storbritannien och finner att en

placerare hade kunnat erhålla övernormal avkastning på en placeringsstrategi baserad på

prognoser av förändringen i det redovisade resultatet.

Även i Abarbanell & Bushee (1998) utvärderas en placeringsstrategi baserad på en uppsättning
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redovisningsmått. Antalet mått är där dock mer begränsat än tex i Ou & Penman (1989).56

Den övernormala avkastning som placeringsstrategin genererade vid en utvärdering på den

amerikanska aktiemarknaden kunde inte förklaras av mått på placeringsrisk som storlek eller

bokfört värde på eget kapital i förhållande till marknadsvärdet på detsamma. I ytterligare en

studie på amerikanska data finner Piotroski (2000) att en placeringsstrategi baserad på en

uppsättning redovisningsrnått renderar en övernormal avkastning för en portfölj av företag med

höga värden på bokfört eget kapital i förhållande till marknadsvärdet på detsamma. Dylika

företag karaktäriseras enligt Piotroski av att finansanalytiker bevakar dessa mindre intensivt än

andra företag. Informationsspridningen från dessa företag är enligt författaren begränsad, vilket

medför att redovisningsinformation utgör den viktigaste informationskällan för placerare. Denna

grupp av företag kännetecknas även ofta av finansiella problem, varför redovisningsinformation

avseende tex finansiell struktur, likviditet och lönsamhet är i högsta grad relevant. Efter

kontroller för placeringsrisk drar Piotroski slutsatsen att marknadspriserna inte fullt ut beaktar

publicerad redovisningsinformation.

I en annan grupp av studier undersöks hypotesen om "functional fixation" . Hypotesen implicerar

att olika redovisningsmetoder kan påverka ett företags börskurs även om företagets värde inte

förändras. Tanken är därvid att placerarna inte uppfattar att vissa skillnader i redovisningsmått

endast är hänförliga till ett i sig godtyckligt val av redovisningsmetod och därmed ej är värde

relevanta. Hand (1990) utgör ett exempel på denna typ av studier. Hand testar en variant av

hypotesen om "functional fixation" med innebörd att aktien prissätts aven marginell placerare,

som med en viss sannolikhet är osofistikerad. Denna formulering av hypotesen tillåter att

placerarna är heterogena vad gäller förmågan att inhämta och bearbeta information. Dessutom

kan skillnader i marknadens funktionssätt förekomma både över tiden och mellan olika aktier,

eftersom sannolikheten för att en marginell placerare är osofistikerad tillåts variera. Hand finner

i sin studie ett visst empiriskt stöd för hypotesen. Dock bör noteras att i testerna uppnådda för

klaringsvärden är låga. 57

56 Ifrågavarande redovisningsmått utgörs av nio st "fundamental signals", vilka Lev & Thiagarajan (1993)
identifierade som användbara vid prognos av framtida redovisat resultat.

57 Förklaringsvärdena uppgår till ca 3 %.
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3.3.2. Empiriska svårigheter vid testning av informationseffektivitet

Att empiriskt testa hypotesen om en informationseffektiv aktiemarknad är förknippat med ett

flertal svårigheter, vilket begränsar möjligheterna att dra säkra slutsatser av dylika tester. I före

liggande avsnitt diskuteras några av de aktuella svårigheterna.

I tester av informationseffektivitet prövas som regel inte om den noterade börskursen på en

aktie motsvarar dess motiverade värde. Testerna kartlägger istället förekomsten av signifikant

övernormal avkastning på placeringsstrategier baserade på en viss informationsmängd. Som

påpekas av bland andra Summers (1986) kan denna typ av test inte skilja mellan fall där

informationen ifråga redan är beaktad i börskurserna och fall där informationen överhuvudtaget

inte beaktas av aktiemarknaden.

En betydande svårighet i empiriska tester av informationseffektivitet är att bestämma en valid

prismodell för fastställande aven normal avkastning. Därtill kommer problem vid skattningen

av den valda prismodellens parametrar. Dessa problem diskuteras mer utförligt i det efter

följande avsnittet 3.3.3.

Ibland hävdas att det inte kan uteslutas att en övemormal avkastning på en placeringsstrategi

"bara" utgör ersättning för transaktionskostnader samt kostnader för sökning och bearbetning av

den informationsmängd på vilken placeringsstrategin baseras. Vad gäller kostnader för anskaff

ning av information begränsas här diskussionen till att avse offentligt tillgänglig redovisnings

information. Dylika kostnader torde inte vara tillräckligt höga för att motivera en övernormal

avkastning av någon större dignitet. Beträffande kostnader för bearbetning av redovisnings

information är dessa dock knappast försumbara för majoriteten av de studier som refererades i

föregående avsnitt. Ytterligare kostnader för bearbetning av infomlation uppstår om placerings

strategin är utformad så att placeraren måste avgöra om den noterade börskursen redan

inkluderar informationen ifråga. 58 Att närmare kvantifiera nämnda kostnader är enlellertid

förknippat med betydande svårigheter, varför man i tidigare forskning synes ha valt att avstå

från en dylik kvantifiering. Som Ball (1992b) påpekar är det inte heller uppenbart vems

informationskostnader som skall bestämma den förväntade avkastningen på en infornlations

effektiv marknad.

58 Som framgår i avsnitt 1.2 beaktas dock sällan nivån på rådande börskurs i befintlig forskning på området.
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För att erhålla realistiska resultat bör även skatteeffekter på utdelningar och kapitalvinster/

kapitalförluster beaktas. I majoriteten av studier på området görs inte detta. Ibland kontrolleras

emellertid observerad övernormal avkastning för direktavkastningen, (utdelning per aktie

dividerad med börskurs), på underliggande aktieplaceringar, vilket skulle fånga upp effekten av

skatt på utdelningar.59

Vidare bör noteras att tester av informationseffektivitet förvisso måste utformas så att place

ringsstrategin verkligen hade varit möjlig att genomföra för en placerare vid den placerings

tidpunkt som testet avser. En ökad medvetenhet om detta har lett till att tester av informations

effektivitet på senare tid har blivit allt mer realistiska i den meningen att placeringsstrategiema

endast baseras på information som faktiskt fanns tillgänglig vid den tänkta placeringstidpunkten.

3.3.3. Prismodeller

För tester av informationseffektivitet krävs en prismodell som anger vad som utgör förväntad

normal avkastning. Således är slutsatser beträffande informationseffektivitet avhängiga av validi

teten hos den valda prismodellen.

I litteraturen i finansiell ekonomi förekommer i huvudsak två olika jämviktsrnodeller: Capital

Asset Pricing Model (CAPM) och Arbitrage Pricing Theory (APT). CAPM är en enperiods

modell enligt vilken förräntningskravet på en enskild aktie bestäms på följande sätt: 60

59 Se tex Bernard & Thomas (1989). Argument för att direktavkastningen kan fånga upp skatteeffekter baseras
på Brennan (1973), som formulerar en version av CAPM där avkastningen före skatt är en linjär funktion av
aktiens systematiska risk och direktavkastning .

60 Den ursprungliga versionen av CAPM tillskrivs vanligen Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin (1966) samt
Black (1972).
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(3i = cov(Ri, Rm)

var(Rm)

där:

E(Ri) = förväntad förräntning på aktie i
Rr = riskfri ränta
E(Rm) = förväntad förräntning på marknadsportföljen
cov(Rj, Rm) = kovariansen mellan förräntningen på aktie i

och förräntningen på marknadsportföljen
var(Rm) = variansen på förräntningen på marknadsportföljen

De antaganden som CAPM baseras på är knappast uppfyllda på någon i realiteten existerande

aktiemarknad. 61 En prismodell som har en god förmåga att förutsäga skillnader i avkastning på

olika aktier kan dock trots bristande realism gällande modellens antaganden, vara av intresse för

att empiriskt testa förekomsten av övemormala avkastningar. 62 I tidiga utvärderingar av CAPM

kunde ett signifikant positivt samband mellan aktieavkastning och betavärde fastställas på

amerikanska data. 63 Denna samvariation förefaller emellertid ha försvagats över tiden. 64 I det

följande anges därför några sk anomalivariabler som har uppvisat en statistisk samvariation med

observerade aktieavkastningar. 65 I sammanhanget bör förvisso noteras att alla empiriska skatt

ningar av betavärden är behäftade med mätfel, varför en förklaring till att anomalivariablerna

samvarierar med aktieavkastningen kan vara att dessa är starkt korrelerade med det "sanna"

61 CAPM baseras på följande antaganden, vilka finns återgivna hos bIa Foster (1986):
i) Placerarna använder förräntningsmått vid utvärdering av placeringsaltemativ. Därvid utgör förväntat värde och
varians tillräckliga bedömningskriterier för att bedöma lönsamhet och risk.
ii) Placerarna är riskaverta nyttomaximerare.
iii) Placerarna har homogena förväntningar.
iv) Placerarna har en gemensam enperiods placeringshorisont.
v) In- och utlåning är möjlig till riskfri ränta.
vi) Kapitalmarknaden är perfekt, dvs alla placeringsinstrument är perfekt delbara, inga skatter eller transaktions
kostnader förekommer, alla placerare har tillgång till samtidig och kostnadsfri information och alla placerare är
pristagare utan möjlighet att påverka etablerade marknadspriser på egen hand.

62 Med ett sk instrumentalistiskt förhållningssätt bedöms kvaliteten på en modell av dess användbarhet. Se tex
Sellstedt (1992).

63 Se Black et al. (1972) samt Fama & McBeth (1973).

64 Se tex Farna & French (1992).

6S Med CAPM avses här den statiska version som framgår av formel (3.4). I senare empiriska arbeten prövas
en dynamisk form av CAPM, där betavärden tillåts variera över tiden. Möjligheten att förklara observerade aktie
avkastningar har därvid klart förbättrats. Se tex Jagannathan & Wang (1996).
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betavärdet. En annan tolkning av anomalivariablema är att de kan fånga upp felprissättningar på

marknaden, dvs att de kan ge uttryck för att aktiemarknaden inte är informationseffektiv.66 67

Ett flertal amerikanska undersökningar har påvisat att aktieavkastningar i januari är signifikant

högre än under årets övriga månader. 68 Denna så kallade januari-effekt har även dokumenterats

på den svenska aktiemarknaden. 69 I andra amerikanska studier har dagsavkastningar på aktier

undersökts, varvid man har funnit att måndagsavkastningar tenderar att vara lägre än avkast

ningen under övriga veckodagar. 70 En veckodags-effekt synes även föreligga på Stockholms

fondbörs, men där rör det sig om en tisdags-effekt. 71

Banz (1981) visar att aktieavkastningen även kan förklaras av storlek, operationaliserad som

föret~gets börskurs multiplicerad med antal utestående aktier. Aktieavkastningen på små företag

tenderar att vara högre än för stora företag. Detta gäller också när aktieavkastningen riskjusteras

med hjälp av betavärden. Storlekseffekten har även kunnat observeras på Stockholms fond

börs. 72 Banz framför som en möjlig förklaring till det observerade sambandet att bristande

information om små företag leder till att placeringar i dessa är mer riskfyllda. En alternativ

förklaring till storlekseffekten återfinns i Chan & Chen (1991). De fann att företag med lågt

marknadsvärde på eget kapital som regel var förknippade med svag lönsamhet, låg produktivi

tet, låg soliditet och likviditetsproblem, dvs egenskaper som implicerar att sannolikheten för

finansiell kris ökar. Berk (1995) menar emellertid att den empiriska iakttagelsen att små företag

har en hög förväntad avkastning inte har att göra med att storlek skulle vara en indikator på

risk. Berk utgår i sin argumentation från en grupp företag där förväntade framtida kassaflöden

är lika stora för alla företag, men där den förväntade aktieavkastningen är högre för vissa

företag pga högre risk. Företag med högre förväntad aktieavkastning bör ha ett lägre marknads-

66 Basu (1977) och (1983) samt Rosenberg et al (1985) utgör exempel på studier där författarna tolkar de
erhållna resultaten som tecken på bristande informationseffektivitet.

67 Ytterligare en förklaring till de empiriska sambanden mellan anomalivariablema och observerade aktie
avkastningar kan vara att dessa endast beror på sk "data-mining".

68 Se tex Rozeff & McKinney (1976).

69 Se Claesson (1987).

70 Se French (1980).

71 Se Claesson (1987).

72 Se Claesson (1987).
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värde och därmed kommer små företag - när storlek mäts i termer av marknadsvärde - att vara

förknippade med en hög förväntad avkastning.

BIa Basu (1977) och (1983) har dokumenterat den så kallade P/E-tals anomalin. I empirisk

forskning studeras som regel det inverterade P/E-talet. Ett positivt samband mellan E/P-kvoten

och aktieavkastningen har påvisats under den period som följer efter publiceringen av det

redovisade nettoresultatet som används för att beräkna kvoten ifråga. Sambandet gäller även

efter kontroll för aktiernas betavärden. Ball (1978) menar att E/P-kvoten är en sammanfattande

indikatorvariabel ("catchall proxy") för all slags risk som inte fångas upp av betavärdet. Om det

redovisade nettoresultatet kan användas som proxy för marknadens prognos av framtida netto

resultat, kommer aktier med högre risk att ha ett lägre pris i förhållande till det redovisade

nettoresultatet. 73

Bhandari (1988) påvisar ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad74 och avkastning, vilket

även föreligger efter kontroll för såväl storlek som betavärde. Även kvoten mellan bokfört

värde på eget kapital och marknadsvärde på eget kapital ("book-to-market") kan enligt bIa

Rosenberg et al. (1985)75 användas för att formulera lönsamma placeringsstrategier. Sambandet

mellan nämnda kvot och avkastning är positivt. Farna & French (1995) föreslår att ifråga

varande kvot kan utgöra en indikator på hur marknaden bedömer företagets framtidsutsikter. De

finner att företag med låga värden på kvoten mellan bokfört värde och marknadsvärde på eget

kapital har en högre lönsamhet i termer av långsiktig utveckling av räntabilitet på eget kapital

än företag med höga värden på kvoten ifråga.

Farna & French (1992) undersöker i vilken utsträckning enskilda anomalier spelar en separat

roll för aktieavkastningen. De estimerar regressioner med aktieförräntningen som beroende

variabel och en eller flera förklarande variabler - företagets betavärde, storlek, kvot mellan

bokfört värde och marknadsvärde på eget kapital, E/P-kvot samt kvoter mellan företagets bok-

73 Resonemanget kan förtydligas med hjälp av Gordon-modellen om denna skrivs enligt följande:
p = (pr' E)/(k-RE(I-pr», där P = aktievärde, pr = utdelningsandel, E = nettoresultat per aktie och
k = förräntningskrav. (Se tex Ross et al. (1990, s. 121).) Om pr = 1, kan aktievärdet skrivas som P = E/k.
Det kan noteras att argumentationen endast är tillämplig för positiva värden på nettoresultatet.

74 Skuldsättningsgrad mäts här som bokfört värde på företagets skulder i förhållande till marknadsvärde på eget
kapital.

75 I Rosenberg et al (1985) studeras inversen av nämnda kvot.
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förda tillgångar och bokfört värde på eget kapital respektive marknadsvärde på eget kapital.

Deras resultat visar att förklaringsvärdet för beta som regel är mycket lågt. När regressioner

estimeras med storlek och kvoten mellan bokfört värde och marknadsvärde på eget kapital som

oberoende variabler, bortfaller den statistiska betydelsen av E/P-kvoten och måtten på finansiell

struktur. Det positiva sambandet mellan aktieavkastning och kvoten mellan bokfört värde och

marknadsvärde på eget kapital är vidare starkare än det negativa sambandet mellan avkastning

och storlek.

Ytterligare en variabel som förekommer i sammanhanget är aktiens direktavkastning (utdel

ningen per aktie i relation till noterad börskurs), vilken har uppvisat ett positivt samband med

aktieavkastningen i bIa Rozeff (1984) och Farna & French (1988). Tecknet på sambandet kan

förklaras av att börskursen är låg i förhållande till utdelningen när en aktie är förknippad med

hög placeringsrisk och avkastningskravet därmed är högt. 76 I en studie avseende den svenska

aktiemarknaden konstaterar Engstedt & Nyman (1992) att direktavkastningen är klart betydelse

full för att förklara skillnader i observerade aktieavkastningar.

Även enligt den andra etablerade jämviktsmodellen, APT, föreligger ett linjärt samband mellan

förväntad förräntning och en eller flera egenskaper hos en aktie. I CAPM är den enda "relevanta

egenskapen aktiens betavärde, medan enligt APT de relevanta egenskaperna utgörs av aktiens

känslighet för en uppsättning ekonomiska faktorer. Ifrågavarande faktorer är dock ospecificera

de i APT, dvs modellen anger inte hur många dessa faktorer är eller vad de ska representera.

Modellen kan skrivas enligt följande: 77

76 Se tex Farna & French (1988). Resonemanget förutsätter att utdelningen utgör en proxy för marknadens för
väntan om framtida utdelningar.

77 En första formulering av APT återfmns hos Ross (1976). Jämviktsmodellen bygger på bIa annat följande
antaganden:
i) Aktieplacerarna har en positiv marginalnytta med avseende på egen förmögenhet.
ii) Aktieavkastningen genereras aven uppsättning faktorer.
iii) Inga arbitragemöjligheter existerar. Aktieportföljer med identisk faktorkombination kommer att ha sanuna
förväntade förräntning.
iv) Kapitalmarknaden är perfekt, dvs alla placeringsinstrument är perfekt delbara, inga skatter eller transaktions
kostnader förekommer och alla placerare är pristagare utan möjlighet att påverka etablerade marknadspriser på egen
hand.
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där:

E(R) = förväntad förräntning på aktie i
Rr = riskfri ränta
{3i,j = aktie i's känslighet för faktor j
Aj = förväntad riskpremie "per enhet" faktor j

I likhet med CAPM, förefaller inte APT-modellens antaganden vara särskilt realistiska. Vid en

empirisk testning av modellen tillkommer förvisso betydande svårigheter med att identifiera de

ekonomiska faktorer som bör ingå i modellen. I en studie av Chen et al. (1986) föreslås dock en

uppsättning tänkbara faktorer, nämligen "expected and unexpected inflation, industrial

production, the yield spread between high-grade and low-grade corporate bonds, and the yield

spread between long-term and short-term government bond returns" .

3.3.4. Erhållna resultat i tidigare forskning

I tabell 3.3.2 sammanfattas vilka prisrnodeller som har använts i tidigare forskning, samt vilken

övemonnal avkastning som har erhållits i respektive studie. I tabellen exemplifieras studier av

"post-earnings-announcement drift" med Bernard & Thomas (1989). I övrigt omfattar tabellen

studier där placeringsstrategier baserade på en större uppsättning redovisningsmått prövas, dvs

Ou & Penman (1989) samt de efterföljande studierna Greig (1992), Holthausen & Larcker

(1992), Setiono & Strong (1998) samt Stober (1992).

Mot bakgrund av föreliggande svårigheter att identifiera en "korrekt" prisrnodelI, prövas som

regel om observerad avkastning kan förklaras av såväl en prismodell sonl en eller flera av de

dokumenterade riskproxyvariablema. Det kan konstateras att CAPM samt någon form av

storleksjustering utgör de vanligaste metodansatserna. Eftersom olika metoder för riskjustering

har använts i olika studier, är avkastningsvärdena i tabellen inte direkt inbördes jämförbara.

Tabellen kan ändå ge en viss indikation på digniteten av de ineffektiviteter som har observerats.
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Författare Grundmodell
för
riskjustering

Över-/under
avkastning
på hedgeposition

Ytterligare
riskkontroll

Slutsats av
ytterligare
riskkontroll

Bernard & Justering för
Thomas (1989) avkastning på

storleksportfölj :

R j - RS(lO)

CAPM:
Estimering av
Jensen's Dl i
regressions
analys

ATP
(6 faktorer
beaktas)

Ou & Penman Justering för
(1989) avkastning på

marknadsindex:
Ri -Rm

Justering för
avkastning på
stoleksportfölj :

R j - RS(lO)

Greig (1992) CAPM:
Estimering av
Jensen's Dl i
regressions
analys

Småföretag:
dag 1-60: 5.32 %
dag 1-120: 7.95 %
dag 1-180: 9.90 %
dag 1-480: 9.99 %

Medelstora företag:
dag 1-60: 4.51 %
dag 1-120: 7.06 %
dag 1-180: 8.85 %
dag 1-480: 7.72 %

Stora företag:
dag 1-60: 2.74 %
dag 1-120: 4.02 %
dag 1-180: 4.47 %
dag 1-480: 3.61 %

dag 1-60: 4.6 %
dag 61-120: 2.2 %
dag 121-180: 1.5 %
dag 181-240: 0.1 %

per kvartal: 4.0 %

1-12 månader: 8.34 %
1-24 månader: 14.53 %
1-36 månader: 20.83 %

1-12 månader: 5.54 %
1-24 månader: 9.08 %
1-36 månader 11.85 %

1-12 månader: 4.80 %
13-24 månader: (-)
25-36 månader: 3.36 %
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D/P

Betavärde,
P/E-tal,
M/B samt
finansiell
struktur

Storlek

Övernormal
avkastning
kvarstår

Övernormal
avkastning
kvarstår

Övernormal
avkastning
kvarstår ej



Författare Grundmodell
för
riskjustering

Över-/under
avkastning
på hedgeposition

y tterJigare
riskkontroll

Slutsats av
ytterligare
riskkontroll

Holthausen & (A) Prognos av redovisat resultat:
Larcker (1992) Justering för 1-12 månader: -0.01 %

avkastning på 1-24 månader: 2.23 %
marknadsindex: 1-36 månader: 7.44 %
Ri - Rm 1-48 månader: 12.97 %

P/E-tal,
M/B och
storlek

Övernormal
avkastning
kvarstår ej

CAPM:
Estimering av
Jensen's et i
regressions
analys

Justering för
avkastning på
storleksportfölj :

Ri - RS(10)

1-12 månader: 1.62 %
1-24 månader: 3.40 %
1-36 månader: 9.05 %
1-48 månader: 15.82 %

1-12 månader: 0.62 %
1-24 månader: 3.74 %
1-36 månader: 9.65 %
1-48 månader: 15.96 %

(B) Prognos av övernormal avkastning
Justering för 1-12 månader: 4.26 %
avkastning på 1-24 månader: 7.58 %
marknadsindex: 1-36 månader: 10.32 %
Ri - Rm 1-48 månader: 11.57 %

Övernormal
avkastning
kvarstår

CAPM:
Estimering av
Jensen's et i
regressions
analys

Justering för
avkastning på
storleksportfölj :

R i - RS(lO)

1-12 månader: 5.94 %
1-24 månader: 9.81 %
1-36 månader: 11.97 %
1-48 månader: 8.64 %

1-12 månader: 7.97 %
1-24 månader: 10.02 %
1-36 månader: 9.53 %
1-48 månader: 8.64 %

Setiono &
Strong (1998)

(A) Prognos av redovisat resultat:
Justering för 1-12 månader: 9.01 %
avkastning på 1-24 månader: 17.38 %
marlrnadsindex: 1-36 månader: 23.13 %
Ri-Rm

Ingen ytterligare
riskkontroll

Justering för
avkastning på
storleksportfölj :

R i - RS(lO)

1-24 månader: 11.01 %
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Författare Grundmodell
för
riskjustering

Över-/under
avkastning
på hedgeposition

Ytterligare
riskkontroll

Slutsats av
ytterligare
riskkontroll

Setiono &
Strong (1998)

(B) Prognos av övernormal avkastning
Justering för 1-12 månader: 2.3 %
avkastning på 1-24· månader: 3.4 %
marknadsindex: 1-36 månader: 4.7 %
Rj - Rm

Storlek, B/M Svag övernormal
avkastning kvarstår

Justering för
avkastning på
storleksportfölj :

R i - RS(lO)

Stober (1992) Justering för
avkastning på
marknadsindex:
Ri -Rm

Justering för
avkastning på
storleksportfölj :

R j - RS(lO)

1-12 månader: 3.4 %
1-24 månader: 5.0 %
1-36 månader: 8.9 %

1-12 månader: 8.38 %
1-24 månader: 15.09 %
1-36 månader: 18.45 %
1-48 månader: 22.16 %
1-60 månader: 25.38 %
1-72 månader: 26.80 %

1-12 månader: 6.46 %
1-24 månader: 12.07 %
1-36 månader: 14.78 %
1-48 månader: 19.02 %
1-60 månader: 23.43 %
1-72 månader: 26.13 %

Ingen ytterligare
riskkontroll

Tabell 3.3.2: Val av prismodell för riskjustering samt resultat av tester av informationseffektivitet. (Rj = avkastning på
aktie i, Rm = avkastning på marknadsportföljen, RS(lO) = avkastning på portfölj bildad som storleksdecil,
P/E = börskurs/redovisat resultat per aktie, M = marknadsvärde på eget kapital, B = bokfört värde på eget kapital och
D/P = utdelning per aktie/börskurs. (-) = ingen övernormal avkastning föreligger). Aktier likaviktas över hela perioden
vid beräkning av marknads- och storleksjusterad avkastning. (Se avsnitt 8.1.3.).

Angivna avkastningsvärden avser avkastningen på en sk hedgeposition. 78 Vidare kan nämnas

att effekter av transaktionskostnader och skatt endast beaktas i Bernard & Thomas (1989). Kost

nader för insamling och tolkning av redovisningsdata antas implicit vara noll i samtliga studier.

Bernard & Thomas (1989) mäter storleken på "post-earnings-announcement driften" efter publi

cering av kvartalsresultat och finner därvid att den ackumulerade övernormala avkastningen

78 Med en hedgeposition menas att en placerare blankar aktier som är förknippade med säljsignal och köper
aktier med köpsignal för det belopp som därvid erhålls. Avkastningen på hedgepositionen erhålls som skillnaden
mellan avkastningen på köppositionen och avkastningen på säljpositionen. Om köp- och säljposition har samma risk
exponering utgör avkastningen på hedgepositionen en övemormal avkastning.
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uppgår till knappt 10 % på 180 dagar. Nämnda avkastning är storleksjusterad79 och kvarstår

även efter kontroll för direktavkastning. I studien genomförs även en riskjustering med hjälp av

CAPM, varvid ett Jensen's a estimeras medelst regressionsanalys.80 Bernard & Thomas (1989)

utgör vidare ett av få exempel på en tillämpning av APT med de riskfaktorer som identifieras i

Chen et al. (1986). Resultaten ger vid handen att den observerade övemormala avkastningen

inte kan förklaras av dessa riskfaktorer. Bernard & Thomas prövar även om den observerade

övernormala avkastningen kan förklaras av transaktionskostnader, men finner inget empiriskt

stöd för detta.

Ou & Penman (1989) dokumenterar en övemonnal avkastning på en placeringsstrategi baserad

på prognoser om nästa års redovisade resultat med hjälp aven uppsättning redovisningsmått.

Inledningsvis mäts övernormala avkastningar som skillnaden mellan avkastningen på den

enskilda aktien och avkastningen på marknadsindex. Avkastningen mäts på en hedgeposition,

varvid en övernormal avkastning över en tvåårsperiod uppgående ti1114.53 % erhålls. Författar

na visar att det inte föreligger någon skillnad i betavärden mellan köp- och säljposition, varför

detta riskmått inte kan förklara den övernormala avkastningen. Vidare framgår att kvoten E/P,

(vinst per aktie dividerad med priset på aktien), antar ett lägre medelvärde för de aktier som

ingår i köppositionen än för de aktier som ingår i säljpositionen, vilket inte är förenligt med

plE-tals-anomalin. 81 Författarna kontrollerar även för storlek genom att från varje enskild

aktieavkastning subtrahera avkastningen på den storleksportfölj som företaget ifråga tillhörde vid

respektive placeringstillfälle. Därvid kvarstår den övernormala avkastningen, men den nlinskar

till 9.08 % på hedgepositionen under en tvåårsperiod. Vidare kontrolleras i studien för finansiell

struktur82 samt kvoten mellan eget kapital och bokfört värde på detsamma. Enligt författarna

kvarstår den övemormala avkastningen även efter dessa riskkontroller.

79 Avkastningen på den storleksportfölj som aktien tillhör subtraheras från aktiens avkastning.

80 Följande regressionsmodell estimeras därvid: (R(H),t - Rf,t) = et + J)(Rm,t - Rf,t) + Et, där R(H),t =
avkastning på hedgepositionen vid tidpunkt t, Rf,t = riskfri ränta vid tidpunkt t och Rm,t = avkastning på
marknadsportföljen vid tidpunkt t. Se vidare avsnitt 9.2.

81 Nämnda anomali borde här innebära att kvoten E/P antar ett högre medelvärde för de aktier som ingår i köp
positionen än för de aktier som ingår i säljpositionen, eftersom variabeln ifråga har ett positivt samband med fram
tida avkastning.

82 Finansiell struktur mäts dels som bokfört värde på skulder i relation till summan av bokfört värde på skulder
och eget kapital, dels som bokfört värde på skulder i relation till summan av bokfört värde på skulder och
marknadsvärde på eget kapital.
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IStober (1992) replikeras placeringsstrategin i Ou & Penman (1989) på samma tidsperiod, men

med ett något annorlunda företagsurval. Logitmodellen för prognos av det redovisade resultatet

reestimeras ej. Den storleksjustering som görs iStober (1992) är förmodligen något mer valid

än den som tillämpas i Ou & Penman (1989).83 Stober beräknar den övemormala avkastningen

på placeringsstrategin under 72 månader efter publiceringen av de redovisningsrnått som place

ringsstrategin baseras på, varvid det framgår att en övernormal avkastning föreligger under hela

denna period. Logitmodellen som estimerades i Ou & Penman (1989) förmår förutsäga resuitat

förändringar endast tre år framåt i tiden. Stober menar att den övernormala avkastning som

erhålls från strategin för månaderna 37-72 därmed måste förklaras av estimeringsfel. Genom att

subtrahera den övernormala avkastningen för månad 37-72 från den övernormala avkastningen

under perioden från placeringstillfället fram till månad 36, menar Stober att ett mer korrekt

värde på den övernormala avkastningen kan bestämmas. Den övemormala avkastningen blir

enligt denna mätning 10.10 % när avkastningen har justerats för avkastningen på marknads

portföljen. Motsvarande värde uppgår endast till 3.43 % när avkastningama storleksjusteras.

Greig (1992) utför en replikation av Ou & Penman (1989) med observationer från samma tids

period och med samma logitmodell för prognos av redovisat resultat som där. Inledningsvis

används CAPM som modell för riskjustering, varvid Jensen's ex estimeras för hedgepositionen

medelst regressionsanalys . Därvid erhålls signifikanta övernormala avkastningar för det första

och tredje året efter placeringstidpunkten.84 Därefter införs kontroll för storlek varvid aktierna

delas in i fem storleksportföljer för vilka specifika värden på Jensen's ex estimeras. Efter denna

storlekskontroll återstår inte någon signifikant övernormal avkastning på placeringsstrategin.

Greig menar därför att prognosmodellen för redovisat resultat i Ou & Penman (1989) snarast

utgör en proxyvariabel för förväntade skillnader i aktieavkastningar.

Även i Holthausen & Larcker (1992) ifrågasätts resultaten i Ou & Penman (1989). Holthausen

& Larcker estimerar egna logitmodeller för prognos av förändring i redovisat resultat. Tids

perioden för utvärdering av placeringsstrategiernas lönsamhet, 1978-1988, avviker delvis från

83 Stober delar in företagen i storleksportföljer på basis av vilken storleksdecil av börsen som helhet som de
tillhör, medan Ou & Penman endast rangordnar företagen i sitt urval. Vidare uppdaterar Stober indelningen i
storleksportföljerna vid varje årsskifte, medan Ou & Penman låter företagen kvarstanna i den storleksportfölj som
de kom att tillhöra vid placeringstillfället.

84 Beträffande de värden på Jensen's ex som anges i tabell 3.3.2, redovisas i Greig (1992) endast den månatliga
övemormala avkastningen. För att erhålla ett approximativt mått på övernormal avkastning över ett 12-månaders
intervall multipliceras här a-värdet med 12.
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Ou & Penman (1989). Normal aktieavkastning beräknas dels som marknads- respektive storleks

justerad avkastning, dels som estimerade värden på Jensen's a. Den övernormala avkastning

som erhålls för hela den studerade tidsperioden är väsentligt lägre än i Ou & Penman (1989).

Även hos Holthausen & Larcker består den övernormala avkastningen efter den tidpunkt då de

prognostiserade redovisningsrnåtten har publicerats, vilket författarna tolkar i enlighet med

Stober (1992). När den övernormala avkastningen undersöks under två delperioder, 1978-1982

respektive 1983-1988, visar det sig att placeringsstrategin inte ger någon övernormal avkastning

under den senare perioden. Holthausen & Larcker genomför ytterligare tester för att kontrollera

för olika riskproxyvariabler. De estimerar regressionsmodeller med nlått på aktieavkastning som

beroende variabel och ett antal riskproxyvariabler samt en dummyvariabel för köp- respektive

säljsignal enligt placeringsstrategin, som oberoende variabler. 85 I dessa regressioner erhålls

inte en signifikant koefficient för nämnda dummyvariabel, vilket tolkas som att modellen för

prognos av redovisat resultat inte har något förklaringsvärde för den erhållna avkastningen.

Holthausen & Larcker (1992) estimerar även logitmodeller för att mer direkt prognostisera

framtida övernormal avkastning på basis aven uppsättning redovisningsrnått. Författarna finner

därvid att placeringsstrategier baserade på dessa prognoser medger en övernormal avkastning

på en hedgeposition som är högre än när placeringsstrategin baseras på prognoser av det

redovisade resultatet. I detta fall kvarstår även den övernormala avkastningen efter kontroll för

ytterligare riskvariabler.

Setiono & Strong (1998) replikerar placeringsstrategin i Ou & Penman (1989) på data från

Storbritannien. De dokumenterar därvid en marknadsjusterad övernormal avkastning på en

hedgeposition uppgående till 17.38 % två år efter placeringstillfället. I studien kontrolleras för

variabeln storlek enligt samma förfarande som i Ou & Penman (1989). Den sålunda storleks

justerade avkastningen på hedgepositionen över en tvåårsperiod uppgår till 11.01 %. Författarna

genomför även en replikation av den placeringsstrategi i Holthausen & Larcker (1992) som

baseras på prognoser av framtida övernormal avkastning utifrån en uppsättning redovisnings

rnått. Placeringsstrategin genererar en väsentligt lägre övernormal avkastning än vad som var

fallet i Holthausen & Larcker (1992). Efter ytterligare kontroll för placeringsrisk kvarstår endast

en svagt signifikant övernormal avkastning på knappt 2 % två år efter placeringstillfället. 86

85 Se vidare avsnitt 9.4.1.

86 Nämnda övernormala avkastning är signifikant först på lO%-nivån.
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4. Undersökningens uppläggning

I föreliggande kapitel diskuteras ett antal metodmässiga överväganden i anslutning till studiens

båda huvudsyften, varvid även avses att närmare precisera hur respektive delsyfte kommer att

studeras. I avsnitt 4.1 redogörs för hur förekomst av värderelevans i redovisningen kommer att

studeras, medan det efterföljande avsnittet 4.2 ägnas åt nlotsvarande redogörelse gällande test

ningen av informationseffektivitet med avseende på publicerade redovisningsmått.

4.1. Test av värderelevans hos redovisningsmått

Sonl framgår i kapitel 2 föreligger två alternativa ansatser för att pröva eventuell värderelevans

hos en viss informationsmängd. Det ena alternativet är att medelst ett prognostest fastställa

huruvida informationsmängden kan användas för prognos aven eller flera exogena variabler i

en aktievärderingsmodell. Den andra möjligheten är att utvärdera samband mellan informations

mängden ifråga och aktiekurser i ett marlmadsassociationstest. Den sistnämnda ansatsen förut

sätter att aktiemarknaden är informationseffektiv med avseende på den studerade informations

mängden för att slutsatser om värderelevans skall vara möjliga. Då det inte är klarlagt huruvida

den svenska aktiemarknaden är informationseffektiv i det aktuella avseendet och då studiens

andra del syftar till att studera just denna frågeställning, är ett marknadsassociationstest uppen

barligen inte lämpligt här. Prognostester har även fördelen att de potentiellt kan generera ny

kunskap om samband vilka kan vara användbara för individuella placerare. Således kommer

redovisningens värderelevans att studeras i ett prognostest. 1 För att denna typ av test skall

1 Holthausen & Larcker (1992) argumenterar för en ansats där framtida ackumulerad övernormal avkastning
prognostiseras, då man därigenonI kan fånga upp nler av redovisningens prognosförmåga än vad som är möjligt
med en ansats där exogena variabler i en aktievärderingsmodell prognostiseras. Att prognostisera övernormal
avkastning är emellertid inte lämpligt om syftet är att studera redovisningens värderelevans. Om det visar sig
nlöjligt att prognostisera övemormal aktieavkastning och bilda lönsamma placeringsstrategier på basis av redovis
ningsrnått, innebär detta inte att redovisningsmåtten är värderelevanta, utan "endast" att de kan användas för
prognos av framtida händelser som har marknadsrelevans. Om övernormal avkastning däremot inte kan förutsägas,

(fortsätter... )
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kunna specificeras, krävs en modell för aktievärdering. En sådan modell preciseras i näst

kommande avsnitt.

4.1.1. Underliggande värderingsmodell

I samband (2.1) i avsnitt 2.2.1 anges en generell värderingsansats, där en akties värde utgörs

av nuvärdet av framtida förväntade utdelningar. Redovisningsmått kan vara värderelevanta onl

samband med åtminstone någon av de exogena variablerna i denna värderingsmodell kan

påvisas. För att underlätta en sådan prövning kan det vara lämpligt att mer explicit utnyttja

redovisningsbaserade mått i värderingsmodellen. I föreliggande rapport väljs därför en

värderingsmodell som bygger på redovisningsmåtten redovisat eget kapital och nettovinst.

Förvisso förekommer andra värderingsmodeller, tex modeller som fokuserar på framtida för

väntade kassaflöden. 2 Med förhållandevis okonventionella antaganden har emellertid visats att

ansatser av denna typ sammanfaller med den värderingsmodell som utnyttjas i föreliggande

studie. 3 Framställningen av värderingsmodellen följer de resonemang som förs i Skogsvik

(1998). Modellen ifråga bygger på den typ av härledningar som återfinns i bia Preinreich

(1938), Edwards & Bell (1961) och Ohlson (1991). Det kan noteras att den valda värderings

modellen är formulerad så att den uttrycker värdet på företagets hela egna kapital.

Vald värderingsansats utgår från att kongruensprincipen gäller, dvs:

där:

UTDt = lämnad (netto-)utdelning från företaget vid tidpunkt t
EKt = redovisat eget kapital, exklusive lämnad utdelning och/eller

inbetalad nyemission vid tidpunkt t
RESt = nettovinst (efter skatt) under period t

1(... fortsätter)
kan detta visserligen tolkas som att marknaden är informationseffektiv med avseende på den totala värderelevansen
hos redovisningsmåtten, men innebörden av denna värderelevans är oklar.

2 Se Copeland et al. (1990) och Levin (1998).

3 Se Feltham & Ohlson (1994) och Levin (1998).
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Sambandet EKt_1 + RESt - EKt kan även skrivas som EKt_1(1 + RE,t) - EKt, där

RE,t = RES/EKt_1• Skillnaden mellan RE,t och aktieägarnas förräntningskrav , Pt, utgör ett mått

på företagets över- eller underräntabilitet. RE•l kan axiomatiskt omskrivas som Pt + (RE,t - Pt).

(4.1) kan således uttryckas som:

Om en ändlig horisonttidpunkt, T, införs i den allmänna värderingsansatsen, erhålls i princip

följande uttryck: 4

(4.3)

T
~ E

t

K t-1(RE,CPt)
Vo = EKo + L

t = 1 II (1 + Pr)
7=1

där:

+
(VT - EKT )

T

II (1 + Pt)
t=1

Vo = modellbetingat värde på redovisat eget kapital vid tidpunkt O
VT = förväntat värde på redovisat eget kapital vid placeringshorisonten T

Det enligt formel (4.3) modellbetingade värdet på redovisat eget kapital kommer i föreliggande

studie att utgöra en utgångspunkt vid testning av sekundär värderelevans hos publicerad redovis

ningsinformation. Med denna modell som utgångspunkt kan figur 4.1 åskådliggöra hur redovis

ningsmått kan vara sekundärt värderelevanta. Tre möjligheter föreligger:

i) Det finns ett samband mellan publicerade redovisningsmått och framtida räntabilitet på eget

kapital.

ii) Det finns ett samband nlellan publicerade redovisningsmått och aktieägarnas förräntnings

krav.

iii) Det finns ett samband mellan publicerade redovisningsmått och skillnaden mellan värdet på

eget kapital och det bokförda värdet på eget kapital vid placeringshorisonten.

Slutsatser om värderelevans utifrån prognostester förutsätter att den valda värderingsmodellen är

valid. En god prognosförmåga avseende de exogena variablerna i en viss modellspecifikation

kan förvisso inte sägas utgöra en fullständig utredning av redovisningsmåttens värderelevans .

4 För att ej onödigtvis komplicera notationen är uttryck avseende förväntat värde - i första hand avseende fram
tida värden på RE,t - underförstått i formel (4.3) och i det följande.
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{R.mo} -------------------- Pt, Pt+l'···' PT

Figur 4.1: Värderelevans hos en uppsättning publicerade redovisningsmått vid värderingstidpunkten t=O. {{Rmo}= en
uppsättning publicerade redovisningsmått vid tidpunkt t = O, RE,! = räntabilitet på eget kapital under period t,
Pt = förräntningskrav på eget kapital under period t, VT = förväntat värde på eget kapital vid horisonttidpunkten T,
EKT = bokfört värde på eget kapital vid horisonttidpunkten T och Vo = modellbetingat värde på bokfört eget kapital vid
värderingstidpunkten t = O).
------------ = eventuell sekundär värderelevans.
--- = primär värderelevans enligt aktievärderingsmodellen i (4.3).

Avsaknad av prognosförmåga avseende de exogena variablerna kan på sanlffia sätt inte leda till

slutsatsen att redovisningsmått saknar värderelevans , då det är möjligt att redovisningsmåtten är

värderelevanta i något avseende som den valda modellspecifikationen inte fångar upp. I vilken

utsträckning detta utgör en allvarlig begränsning är avhängigt av de antaganden som den

aktuella värderingsmodellen baseras på. Det enda antagande som krävs i (4.3) - utöver de förut

sättningar som den generella värderingsansatsen i (2.1) baseras på - är att kongruensprincipen

gäller. Därför bedöms valet av värderingsmodell inte innebära några större begränsningar

beträffande möjligheten att dra slutsatser om redovisningens värderelevans.

4.1.2. Uppläggning av studiens prognostest

Förvisso hade det varit önskvärt att utföra prognostester avseende samtliga exogena variabler i

värderingsmodellen (4.3). Därmed hade en mer fullständig utredning av redovisningens värde

relevans i förhållande till den valda modellen kunnat genomföras. Inom ramen för föreliggande
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arbete begränsas dock prognostestema till att avse enbart företagets räntabilitet på eget kapital.

Samband mellan framtida värden på denna variabel och en större uppsättning publicerade

redovisningsmått har internationellt sett undersökts i mycket begränsad omfattning. 5 På svenska

data saknas veterligen studier av det aktuella slaget.

I enlighet med värderingsmodellen erfordras prognoser för räntabilitet på eget kapital för

samtliga perioder fram till och med horisonttidpunkten T. Om räntabiliteten på eget kapital inte

förutsägs för varje enskild period fram till denna tidpunkt, är det lämpligt att prognosvariabeln

därför avser den långsiktiga räntabiliteten på eget kapital. Denna operationaliseras här som den

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital, Ret+3, vilken utgör ett medelvärde av årsvisa

räntabilitetstal från år t+ 1 till t+3.6 Genom att välja en definition av räntabilitet på eget kapital

som sträcker sig över flera redovisningsperioder torde möjligheten att fastställa mer permanenta

räntabilitetsförändringar förbättras. 7 8

Resultatmåttet i räntabiliteten på eget kapital mäts inklusive extraordinära poster mot bakgrund

av att den valda värderingsmodellen i (4.3) förutsätter att kongruensprincipen gäller. I flertalet

studier av sarrlband mellan redovisat resultat och aktiekurser mäts det redovisade resultatet

emellertid före extraordinära poster.9 Avsikten är därvid att separera temporära resultatföränd

ringar som inte har samma värdekonsekvenser som permanenta resultatförändringar. En förut

sättning är då att företagen i den offentliga redovisningen tillämpar regler om klassificering av

extraordinära poster på ett sätt som möjliggör särskiljande av transitoriska resultatkomponenter.

5 Den enda studie där dylika samband veterligen har studerats är Ou & Penman (1992). Jämför avsnitt 3.1.

6 Därmed impliceras att horisonttidpunkten T = 3 år. Att den genomsnittliga framtida räntabiliteten på eget
kapital omfattar endast tre framtida år beror på att tillgången på empiriska data inte medger en längre horisont.

7 Som anges i avsnitt 1.2 identifierade Ou & Penman (1989) i första hand transitoriska förändringar vid
prognos av nästkommande periods redovisade resultat. Att mäta genomsnittlig räntabilitet på eget kapital över en
treårsperiod kan förmodas vara tillräckligt för att transitoriska förändringar inte skall få genomslag.

8 Ibland hävdas att redovisningen är föremål för "kreativ bokföring" från företagsledningens sida. (Jämför
avsnitt 3.1.4.). Vad gäller räntabilitet på eget kapital finns visserligen valfrihet mellan vissa redovisningsmetoder
som påverkar dess storlek och utveckling på kort sikt, men företagsledningens möjligheter att styra räntabiliteten
över en treårsperiod torde vara mer begränsade. Det finns därför skäl att tro att förutsättningarna för prognos av
den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital kan vara mer gynnsamma än för förutsägelser av räntabiliteten på
eget kapital mätt över endast ett år. Notera att en förutsättning för detta resonemang är att "kreativ bokföring"
minskar möjligheterna att förutsäga räntabiliteten på eget kapital. I den utsträckning som dylika redovisningsmässiga
åtgärder resulterar i trender i räntabiliteten, "income smoothing", kan dessa istället bidra till förutsägbarheten av
densamma.

9 Se tex Ball & Brown (1968) med efterföljare.
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Eftersom den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital mäts över en treårsperiod, torde

hanteringen av extraordinära poster vara av mindre betydelse i föreliggande studie. Detta är

emellertid i första hand en empirisk fråga. Därför kommer även alternativa prognosmodeller där

räntabiliteten på eget kapital definieras före extraordinära poster att estimeras och utvärderas. w

Huruvida publicerad svensk årsredovisningsinformation - representerad aven uppsättning

redovisningsmått, {Rmt} - är värderelevant, dvs huruvida {Rmt} E SAt, bestäms således i

prognostest där förväntningar om framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital bildas. Ett

problem utgörs därvid av att fastställa en optimal redovisningsbaserad förväntansmodell. I enlig

het med diskussionen i avsnitt 2.2.2 krävs emellertid inte en optimal förväntansmodell för att

fastställa förekomst av värderelevans. För detta ändamål erfordras "endast" att den bildade för

väntan är bättre än den naiva prognosen, vilken baseras på en "martingale" .11

I föreliggande studie kommer en förväntansmodell att bestämmas genom att statistiska samband

mellan framtida räntabilitet på eget kapital och en uppsättning redovisningsmått estimeras.

Därvid måste en uppsättning redovisningsmått avgränsas, vilka skall utgöra de oberoende

variablerna. Vidare måste en lämplig statistisk metod för estimeringen av prognossambandet

väljas. I detta sammanhang är det önskvärt att följande villkor är uppfyllda:

i) Urvalet av redovisningsmått innehåller en tillräckligt stor del av den värderelevans avseende

framtida räntabilitet på eget kapital som finns i publicerad redovisningsinformation.

ii) Valet av statistisk modell är lämpligt avseende möjligheten att fånga upp ett eventuellt sam

band mellan redovisningsmått och framtida räntabilitet på eget kapital.

Urvalet av redovisningsmått kommer att göras i två steg. Inledningsvis preciseras en initial upp

sättning redovisningsmått i huvudsak bestående av nyckeltal som har uppvisat prognosförmåga i

ett antal tidigare studier på området. Därefter genomförs en principalkomponentanalys med vars

hjälp den initiala uppsättningen redovisningsmått reduceras. Som har framgått tidigare12

10 Betydelsen av hantering av extraordinära poster bedöms därvid endast med avseende på prognosförmåga hos
alternativa prognosmodeller där räntabiliteten på eget kapital mäts före respektive efter extraordinära poster. Vilket
av de alternativa räntabilitetsmåtten som bäst avspeglas i noterade börskurser beaktas inte. En dylik bedömning
hade kunnat vara värdefull i sammanhanget, eftersom lönsamheten på placeringsstrategier baserade på de estime
rade prognosmodellerna utvärderas i studiens andra del.

Il För testet av informationseffektivitet är det förvisso önskvärt att finna en så bra förväntansmodell som
möjligt.

12 Se avsnitt 3.1.2.

98



föreligger flera fördelar med principalkomponentanalys i samband med urval av potentiellt

informativa variabler. Till den på detta sätt reducerade mängden läggs ett mått på den genom

snittliga historiska räntabiliteten på eget kapital.

Valet av statistisk modell för estimering av prognossamband sker mot bakgrund av den diskus

sion som har förts ovan. (Se avsnitt 3.1.3). Den statistiska modell som kommer att utnyttjas här

är logitanalys. Logitanalys har i tidigare studier givit goda prognosresultat, vilket talar för att en

modell av liknande slag kan vara lämplig i föreliggande studie. I den tillämpning av logitanalys

som avses att prövas, estimeras sannolikheten för en ökad (eller oförändrad) respektive minskad

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Som har framgått ovan reducerar dikotomise

ringen av den beroende variabeln problem med extremobservationer, vilka är vanligt före

kommande i kvoter som innehåller redovisningsrnått. Vad gäller räntabilitet på eget kapital kan

extremvärden förekomma för bIa företag med relativt litet eget kapital. Problem med extrem

observationer kan bli särskilt betydelsefulla när mängden tillgängliga data är begränsad, vilket

är fallet i föreliggande studie. Vidare torde betydelsen av skillnader i redovisningsmetoder

mellan företag och över tiden minska när räntabiliteten på eget kapital omvandlas till en diko

tom variabel.

Vad gäller valet mellan logitanalys och probitanalys föreligger här inga särskilda skäl att välja

den ena framför den andra. Skillnaden mellan de båda metoderna består i att i logitanalys antas

att estimerade sannolikheter är logistiskt fördelade, medan motsvarande antagande i probitanalys

baseras på normalfördelningen. Aldrich & Nelson (1985, s. 34-35) menar att valet mellan logit

analys och probitanalys är tämligen godtyckligt. Då statistisk programvara för logitanalys fanns

enkelt tillgänglig vid tidpunkten för studiens genomförande, har praktiska aspekter tillåtits styra

valet av analysmetod. 13

Såväl univariata som multivariata logitsamband kommer att estimeras. I de univariata modeller-

13 Beträffande varianter av logit- och probitanalys där antalet kategorier i den beroende variabeln är fler än två,
hanterar endast den sk N-probitanalysen variabler av ordinalskaletyp. För att så lite information som möjligt skall
förloras vid omvandlingen av framtida räntabilitet på eget kapital till en diskret variabel, hade det varit önskvärt att
låta den beroende variabeln omfatta tex tre kategorier, varvid sålunda N-probitanalys skulle vara tillämplig. Antalet
tillgängliga observationer i föreliggande studie är emellertid inte tillräckligt för att denna metod skall vara lämplig.
(I probit- och logitanalys bör enligt Aldrich & Nelson (1985) antalet observationer per skattad parameter uppgå till
minst 50 när den beroende variabeln är dikotom. Enligt samma författare ökar antalet erforderliga observationer
med antalet kategorier i den beroende variabeln. Antalet tillgängliga observationer uppgår till ca 400 vid estime
ringen, se vidare avsnitt 6.2.).
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na utgörs den oberoende variabeln av historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital eller

vissa andra redovisningsrnått. I den multivariata analysen estimeras dels modeller där de

oberoende variablerna utgörs aven uppsättning redovisningsmått i kombination med historisk

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, dels modeller där historisk genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital inte ingår. För de multivariata logitmodellema samt för den univariata modell där

historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital utgör den enda oberoende variabeln kommer

förmågan att i respektive estimeringsurval korrekt klassificera ökningar respektive minskningar i

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital att prövas. De univariata analyserna med enskilda

redovisningsmått som oberoende variabel syftar i första hand till att underlätta tolkningen av

estimerade multivariata logitsamband.

De estimerade prognosmodellerna kommer därefter att valideras på i huvudsak två olika sätt.

Inledningsvis genomförs prognostester under en valideringsperiod, vilken följer efter estime

ringsperioden. Dessa tester syftar till att pröva huruvida den offentliga redovisningen besitter

värderelevans. I ett andra steg reestimeras modellerna under valideringsperioden. Därigenom

möjliggörs en bedömning av stabiliteten över tiden i de estimerade logitsambanden, vilket kan

underlätta tolkningen av goda respektive svaga prognosresultat. Vidare fastställs en norm mot

vilken prognosresultat kan utvärderas, nämligen de klassificeringsresultat som erhålls under

valideringsperioden med hjälp av de reestimerade logitsambanden.

I figur 4.2 illustreras hur prognostestet och därmed sammanhängande deltester är utformade,

samt i vilka avsnitt dessa presenteras.
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TEST AV VÄRDERELEVANS
Prognos av tecknet på förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

I. ESTIMERING AV PROGNOSMODELLER
Kapitel 6

II. VALIDERING AV PROGNOSMODELLER
Kapitel 7

1:1 URVAL
AV FÖRETAG -+

OCH
REDOVISNINGS
MÅTT
(Kapitel 5 och
avsnitt 6.2)

1:2 MODELL
SPECIFIKA
TION
(Avsnitt 6.1)

1:3 ESTIMERING AV
PROGNOSMODELLER ------+

MED ALTERNATIVA
UPPSÄTTNINGAR
OBEROENDE
VARIABLER:
a) Ret
(Avsnitt 6.3.1)
b) {Rmt}

(Avsnitt 6.4.1)
c) Ret + {Rmt}
(Avsnitt 6.4.2)

l
1:4 KLASSIFICERINGS
RESULTAT
Utvärdering av
estimerade prognos
modeller i
estimeringsurvalen
(Avsnitt 6.5)

11:1 URVAL
AV FÖRETAG

(Avsnitt 7.1) l
REESTIMERING AV
LOGITSAMBAND
UNDER VALIDERINGS
PERIODERNA
(Avsnitt 7.4.1)

l
KLASSIFICERINGS
RESULTAT
Utvärdering av
reestimerade modeller
i valideringsurvalen
(Avsnitt 7.4.2)

11:2 UTVÄRDERING
AV PROGNOSRESULTAT
UNDER VALIDERINGS
PERIODERNA
i) Prognosresultat i
valideringsurvalen för
estimerade prognos
modeller (Avsnitt 7.3)

ii) Jämförelse mellan
prognosresultat för
estimerade prognosmodeller
och klassificeringsresultat
för reestimerade modeller
(Avsnitt 7.4.2)

Figur 4.2: Översikt test av värderelevans hos publicerade redovisningsmått. (Ret = historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital beräknad under perioden t-2 till t.
{Rmt} = en uppsättning redovisningsmått vid tidpunkt t.)



4.2. Test av informationseffektivitet med avseende på publicerade redovisningsmått

I studiens andra del testas om aktiemarknaden är informationseffektiv med avseende på de

prognoser om framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som kan formuleras med stöd

av de estimerade logitmodellerna. 14

I likhet med tidigare forskning på området15 beaktar placeringsstrategierna inte rådande börs

kurs, dvs inget explicit försök görs att identifiera över- eller undervärderade aktier. Placerings

strategierna bygger således på tanken att samtliga variabler som bestämmer det modellbetingade

aktievärdet utom själva prognosvariabeln är oförändrade samt att rådande börskurs ej redan har

påverkats aven eventuell förändring av prognosvariabeln. I princip utformas placeringsstrategi

erna enligt följande. Om den redovisningsbaserade prognosen indikerar en ökad/minskad fram

tida räntabilitet på eget kapital köper/säljer en tänkt placerare aktien i företaget ifråga, dvs:

• Om sannolikheten är hög att (Ret+3 - ReJ ~ O --+ köpsignal.

• Om sannolikheten är låg att (Ret+3 - ReJ ~ O~ säljsignal.

där:

Ret +3 = framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital under perioden t+ 1
till t+3

Ret = historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital under perioden t-2 till t

Placeringshorisonten sätts till tre år, vilket sammanfaller med den period som prognosen för

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital avser.

För att testningen av placeringsstrategiema skall vara meningsfull måste vissa antaganden om

rådande börskurser göras. Placeringsstrategiema baseras på signaler om förändringar i prognos

variabeln, vilket betyder att den historiska nivån på denna måste vara beaktad i börskurserna vid

placeringstidpunkten. Vid tester av informationseffektivitet som ej tar hänsyn till rådande börs-

14 Test av informationseffektivitet kan göras även om värderelevans inte kan påvisas i den första deistudien. Om
redovisningsinformationen helt skulle sakna värderelevans, kan testas att börskurserna inte reagerar vid publicering
en av densamma.

15 Se Ou & Penman (1989), Greig(1992), Holthausen & Larcker (1992), Setiono & Strong (1998) samt Stober
(1992).
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kurs är det inte möjligt att skilja mellan fall där en viss informationsmängd är beaktad i börs

kurserna vid placeringstillfället och fall där denna information aldrig beaktas i prisbildningen. 16

Därför förutsätts här att framtida räntabilitet på eget kapital finns inkluderad i börskurserna

senast vid placeringsperiodens utgång. 17

I en studie av informationseffektivitet är valet av metod för att fastställa vad som utgör normal

aktieavkastning av avgörande betydelse för studiens validitet. Enligt Farna (1998) gäller detta i

synnerhet i studier där relativt långsiktiga placeringar utvärderas. Som framgår i avsnitt 3.3.3

råder emellertid ingen konsensus om hur detta bör göras. Här sker därför denna mätning på i

huvudsak två alternativa sätt, dels som en CAPM-baserad residuaiavkastning, dels som

marknadsjusterad köp- och behållavkastning.

CAPM väljs bIa för att jämförelser med tidigare forskning därmed förväntas kunna under

lättas. Is Värden på Jensen's ex estimeras därvid i den typ av regressionsanalys som förekommer

i ett flertal andra studier. 19 Metoden utgår inte från betavärden som estimeras före placerings

tidpunkten, vilket är en fördel då det inte kan uteslutas att prognoser om förändringar i framtida

räntabilitet på eget kapital kan tendera att identifiera aktier med en ökad eller minskad risk.

Valet av marknadsjusterad avkastning motiveras av dess relativa enkelhet samt av att detta mått

förekommer i flera av de tidigare studier som föreliggande arbete är relaterat till. 20 Den

marknadsjusterade avkastningen kontrolleras därefter för ett flertal potentiella indikatorer på

placeringsrisk - storlek, direktavkastning, det inverterade P/E-talet samt kvoten mellan bokfört

värde på eget kapital och marknadsvärde på eget kapital. Kontroll för dessa variabler sker

medelst regressionsanalys med aktiens marknadsjusterade avkastning som beroende variabel. De

oberoende variablerna utgörs därvid aven dummyvariabel som indikerar köp- respektive

16 Jämför avsnitt 3.3.2.

17 Detta bekräftas i huvudsak senare i tester av den hypotetiska placeringsstrategi som baseras på perfekt för
kunskap om förändringen i framtida räntabilitet på eget kapital. Se vidare kapitel 8 och 9.

18 Se Greig (1992) samt Holthausen & Larcker (1992).

19 Se tex Bernard & Thomas (1989), Greig (1992), Holthausen & Larcker (1992) och Ball & Kothari (1991).

20 Se Ou & Penman (1989), Holthausen & Larcker (1992) och Stober (1992).
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säljsignal från placeringsstrategin samt de nämnda indikatorerna på placeringsrisk. 21 22 En

svaghet som är förknippad med måttet marknadsjusterad avkastning är att detta inte är teoretiskt

konsistent med någon etablerad jämviktsmodel1.23

Observerade övernormala avkastningar komnler vidare att känslighetstestas med avseende på

vissa metodspecifikationer.24

Vid mätningen av övemormal avkastning kommer i likhet med tidigare forskning varken trans

aktionskostnader eller kostnader för sökning och bearbetning av redovisningsinformation att

beaktas. Vad gäller transaktionskostnader kan detta bli ett problem om svagt positiva över

normala avkastningar observeras. Svårigheten att empiriskt skatta kostnader för bearbetning av

information samt de teoretiska frågor som har förblivit obesvarade gällande betydelsen av dessa

kostnader har diskuterats tidigare. Ytterligare ett tillkortakommande som föreliggande arbete

delar med tidigare forskning är att eventuella skattekonsekvenser inte beaktas, i varje fall inte

utöver de effekter som kan fångas upp av kontrollvariabeln direktavkastning.

Figur 4.3 illustrerar hur testningen av informationseffektivitet är upplagd. Av figuren framgår

även i vilket kapitel eller avsnitt de angivna undersökningsmomenten återfinns.

21 Förfarandet är inspirerat av Holthausen & Larcker (1992).

22 En vanlig ansats för att kontrollera för de angivna indikatorerna på placeringsrisk är som framgår av avsnitt
3.3.4 ett portföljförfarande där aktiens avkastning jämförs med avkastningen på en kontrollportfölj, bildad genom
en rangordning av aktierna utifrån värdet på riskproxyvariabeln ifråga. Denna ansats är emellertid inte lämplig i
denna studie pga det begränsade antalet tillgängliga observationer. För vidare diskussion se avsnitt 9.4.1.

23 Förvisso är den marknadsjusterade avkastningen på en aktieplacering förenlig med CAPM om placeringens
betavärde= 1.00.

24 Känslighetsanalyserna avser val av handlingsalternativ beträffande aktier som upphör att handlas före place
ringsperiodens utgång samt val av strikt klassificeringsgräns för identifiering av köp- respektive säljsignal enligt
estimerade logitmodeller.
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TEST AV INFORMATIONSEFFEKTIVITET MED AVSEENDE PÅ PUBLICERADE REDOVISNINGSMÅTT

III: 1 III:2
URVAL AV --+ FORMULERING •
DATA AV
(Avsnitt 8.2) PLACERINGS-

STRATEGIER
(Avsnitt 8.1)

III:3
RÅAVKASTNING
PÅ PLACERINGS
STRATEGIER
(Avsnitt 8.3)

111:4
RISKJUSTERING •
MED CAPM
(Avsnitt 9.2)

III:5
MARKNADS
JUSTERAD
AVKASTNING
(Avsnitt 9.3)

l
KONTROLL FÖR
RISKPROXYVARIABLER
(Avsnitt 9.4)

Figur 4.3: Översikt test av informationseffektivitet med avseende på publicerade redovisningsmått.





5. Inledande urvalsförfaranden

I föreliggande kapitel behandlas i huvudsak två urvalsfrågor inför estimering av prognosmodell

er, dels vilka företag som skall studeras (avsnitt 5.1), dels vilka redovisningsmått som skall

utgöra oberoende variabler i prognosmodellerna (avsnitt 5.2). Som ett led i att avgränsa denna

uppsättning redovisningsmått genomförs principalkonlponentanalyser (avsnitt 5.3).

5.1. Inledande företagsurval

I det följande bildas inledande företagsurval inför de principalkonlponentanalyser som kommer

att genomföras. Tre inledande företagsurval bildas för perioderna 1971-1979, 1974-1982 respek

tive 1977-1985. Den tidsmässiga överlappningen syftar till att de prognosmodeller som seder

mera kommer att estimeras ska kunna uppdateras nled tre års mellanrum.! Tidsperioderna är i

övrigt valda så att antalet observationer under respektive period skall vara tillräckligt stort mot

bakgrund av tillgängliga data i den databas, Findata Finlis, som utnyttjas här. 2

Ett möjligt urval av företag skulle kunna bestå av samtliga börsnoterade bolag under de perioder

som skall undersökas. Prognossamband kan emellertid förväntas variera i utseende mellan olika

branscher eftersom nyckeltal antar olika "normala" nivåer beroende på företagets bransch-

l Att estimeringen av aktuella prognosmodeller skall ske vart tredje år är inte självklart, men dylika intervall
bedöms som tillräckligt korta för att fånga upp eventuella förändringar i sambanden över tiden.

2 Nämnda databas omfattar årsredovisningsdata samt börskursinformation för samtliga börsnoterade bolag from
år 1970 utom banker och försäkringsbolag. Detaljeringsgraden hos de årsredovisningsdata som kan erhållas från
databasen ifråga bestäms av vad som har tillhandahållits i företagens offentliga redovisning. Databasens reliabilitet
har här inte kontrollerats systematiskt. Som ett led i urvalsförfarandet har dock vissa avstämningar mot årsredovis
ningar genomförts. BIa mot bakgrund av att några avvikelser därvid inte har uppdagats, bedöms reliabiliteten som
fullt tillfredsställande.
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tillhörighet.3 I dylikt fall kan redovisningens värderelevans komma att underskattas i en

prognosmodell som estimeras på en grupp företag som är påtagligt heterogen. För att tillåta en

mer tillförlitlig estimering av prognossamband, är målsättningen att skapa ett så homogent urval

av företag som möjligt, samtidigt som urvalet måste vara tillräckligt stort för att lämpa sig för

statistisk analys.

Ett sätt att skapa homogena urval av företag är att skilja mellan tillverkande och icke till

verkande företag. Det här valda urvalsförfarandet syftar till att identifiera en grupp börsnoterade

företag som kan anses vara tillverkande. Vid identifieringen av tillverkande företag förefaller

det lämpligt att utgå från någon befintlig branschindelning. Dylika branschindelningar av börs

noterade bolag tillhandahålls av Affärsvärlden samt Veckans affärer. 4 Eilligt nämnda bransch

indelningar klassificeras de börsnoterade bolagen i 9 respektive 11 branscherS under den tids

period som studeras här. Av de branscher som Affärsvärlden definierar kan Verkstadsindustri

och Skogsindustri anses vara tillverkande. Branscher som kan karaktäriseras som tillverkande

enligt Veckans Affärers branschindelning är Verkstäder, Metall- och bruksföretag, Kemisk

industri samt Skogsindustri. Ett möjligt tillvägagångssätt för att bilda ett homogent urval av till

verkande företag är att välja företag som ingår i någon eller några av dessa branscher enligt en

eller båda branschindelningama. Antalet företag som klassificeras i väldefinierade tillverkande

branscher är emellertid relativt litet. 6 Ett urval baserat på endast mer renodlat tillverkande

branscher skulle därför inte vara tillräckligt stort för de statistiska tester som kommer att utföras

i föreliggande studie. För att erhålla ett större antal observationer, samtidigt som kravet på

homogenitet tillgodoses, kommer urvalet att utvidgas med företag som visserligen inte tillhör

någon av nämnda tillverkande branscher, men rörelsemässigt ändå uppvisar tillräckliga likheter

3 Tex visar Foster (1986, s.197) att så är fallet beträffande såväl det redovisade resultatet som ett antal andra
redovisningsbaserade nyckeltal.

4 SNI:s branschkoder utgör en detaljerad branschindelning av svenska företag. Denna avser emellertid juridiska
personer, medan studieobjektet i föreliggande arbete utgörs av koncerner.

5 Affärsvärldens branschindelning bestod under den studerade tidsperioden av följande branscher: Verkstads
industri, Skogsindustri, Handel, Fastighets- och byggbolag, Övriga bolag, Investmentbolag - rena, Investment
bolag - blandade, Banker och OTC-bolag. Veckans Affärer klassificerade börsnoterade företag enligt följande:
Verkstäder, Metall- och bruksföretag, Kemisk industri, Skogsindustri, Övriga företag, Fastighets- och byggföretag,
Handelsföretag, Rederier, Utvecklingsbolag, Förvaltningsbolag samt Banker.

6 Under perioden 1971-1985 uppgår exempelvis antalet företag som tillhör Verkstadsindustri och Skogsindustri
enligt Affärsvärldens branschindelning och som uppfyller de ytterligare urvalskriterier som sedermera kommer att
formuleras i föreliggande avsnitt till drygt 40. Jämför tabell 5.1.3.
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med dessa. Det slutliga urvalet baseras på Affärsvärldens branschindelning.7 De branscher som

närmast kan komma ifråga för utvidgning av urvalet är Fastighets- och byggbolag sanlt Övriga

bolag enligt nämnda branschindelning.

För att avgöra vilka företag i de icke rent tillverkande branscherna Fastighets- och byggbolag

samt Övriga bolag som kan inkluderas i ett urval med krav på homogenitet beträffande rörelsens

art, hade det varit önskvärt att kunna bedöma i vilken omfattning företagens omsättning härrör

från tillverkande aktiviteter. Då sådana uppgifter inte har publicerats i svenska årsredovisningar,

genomförs här dylika bedömningar med hjälp av redovisningsbaserade nyckeltal som kan anses

beskriva rörelsens art. I det följande anges de urvalskriterier som mot bakgrund av ovanstående

överväganden har tillämpats.

För var och en av de tre ovannämnda tidsperioderna bildas ett separat inledande företagsurval.

För att ett företag skall inkluderas i ett inledande urval ett visst år t erfordras att årsredovis

ningsdata för företaget finns tillgängliga i databasen Findata Finlis och att företaget fanns

noterat på AI- eller All-listan på Stockholms fondbörs under år t samt under året dessförinnan. 8

Vidare krävs att företaget tillhörde någon av branscherna Verkstadsindustri eller Skogsindustri

under år t samt under året dessförinnan (Denna grupp benämns i det följande primärgruppen.)

eller att företaget tillhörde någon av branscherna Fastighets- och Byggbolag eller Övriga bolag

under år t samt under året dessförinnan och därutöver uppvisade "rörelsemässig likhet" 9 nled

de företag som ingick i branscherna Verkstadsindustri och Skogsindustri under samma tids

period (Denna grupp av företag benämns i det följande sekundärgruppen.). Förfarandet innebär

att urvalet av företag i såväl primärgrupp som sekundärgrupp under en viss tidsperiod tillåts

variera över tiden. 10

7 Då även Veckans Affärers branschindelning övervägdes i sammanhanget redovisas som fotnotsinformation
uppgifter om ett tänkbart urval baserat på denna branschindelning.

8 Krav beträffande det år som föregår år t förklaras av att i det fortsatta urvalsförfarandet erfordras data
avseende detta år för beräkning av nyckeltal som skall användas för att avgöra om företaget är att anses sonl till
verkande eller inte. Urvalskriteriet beträffande listnotering motiveras dels av att företag som noteras på dessa listor
kan förväntas uppvisa större homogenitet gällande utformningen av den offentliga redovisningen, dels av att efter
följande test av informationseffektivitet endast avser företag noterade på nämnda listor. Listnotering avgörs med
hjälp av variabeln "kursnotering" (nr 332) i Findata Finlis, vilken avser noteringen vid utgången av aktuellt
kalenderår.

9 Vad som skall avses med "rörelsernässig likhet" beskrivs nedan.

10 Således erfordras inte att ett visst företag uppfyller urvalskriterierna under en hel tidsperiod, utan företaget
inkluderas under det eller de år det uppfyller kriterierna.
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För att avgöra om företag i branscherna Fastighets- och byggbolag samt Övriga bolag uppvisade

rörelsemässig likhet med företagen i primärgruppen, görs bedömningar utifrån redovisnings

baserade nyckeltal som kan anses beskriva rörelsens art. Valet av för ändamålet lämpliga

nyckeltal sker med stöd av resultatet av den principalkomponentanalys på redovisningsbaserade

nyckeltal för svenska tillverkande företag som utfördes i Skogsvik (1987).11 I denna framkom

ett antal olika dimensioner som de studerade nyckeltalen kan sägas beskriva. Tre av dessa

dimensioner bedöms vara rörelserelaterade och benämndes i ifrågavarande studie Tillgångs

omsättning, Lagerhållning samt Tillgångsbindning .12 De nyckeltal som har högst korrelation

med respektive komponent och därmed i viss mån kan anses representera denna, används här

för att beskriva rörelsens art. De tre nyckeltalen är följande:

Tillgångsbindning: anläggningstillgångar/totala tillgångar (ATA)
Tillgångsomsättning: rörelseintäkter/genomsnittligt totalt kapital (OHT)
Lagerhållning: rörelsens intäkter/genomsnittligt varulager (1 /TVL(1» 13

För att ett företag tillhörande någon av branscherna Fastighets- och byggbolag eller Övriga

bolag skall inkluderas i sekundärgruppen under en viss tidsperiod, erfordras att samtliga tre

nyckeltal - ATA, OHT och l/TVL(l) - för företaget ifråga inte för något år under tidsperioden

överstiger de maximala värdena på nyckeltalen i primärgruppen och ej heller understiger de

minimala värdena på desamma. 14 Nya maximi- och minimivärden på de tre nyckeltalen be

räknas i primärgrupperna för varje tidsperiod, eftersom skiftande konjunkturer och över tiden

förändrade redovisningsprinciper kan ha haft inverkan på de värden nyckeltalen antar. De maxi

mala och minimala värdena på de tre nyckeltalen för företagen i primärgrupperna framgår av

Il I viss mån kan det ifrågasättas huruvida resultaten från Skogsviks (1987) principalkomponentanalys är appli
cerbara i föreliggande studie, då nämnda analys avser juridiska personer. Endast 24.5 % av de där studerade före
tagen klassificerades emellertid som självständiga företagsenheter .

12 Övriga dimensioner som framkom i Skogsvik (1987) avser företagens lönsamhet, finansiering, likviditet mm.

13 Det nyckeltal sonl beskriver dimensionen Lagerhållning definieras här som inversen av det nyckeltal som
förekommer hos Skogsvik (1987), då det definieras på detta sätt i databasen Findata Pinlis.

14 Prövningen av huruvida nyckeltalen befinner sig inom gränsvärdena avser endast de år som företaget ifråga
tillhörde någon av branscherna Fastighets- och byggbolag eller Övriga bolag. Under år som företaget tillhörde
någon annan bransch eller inte var börsnoterat sker således inte någon prövning av rörelsemässig likhet.
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ATA (%) OHT l/TVL(I)
Period max min max min max min

1971-79 74.7 6.6 1.6 0.2 28.8 1.1
1974-82 72.5 8.1 1.8 0.2 26.8 1.1
1977-85 72.5 8.1 2.0 0.2 19.5 1.1

Tabell 5.1.1: Maximi- och minimivärden/ör primärgrupperna på nyckeltalen
ATA (anläggningstillgångar/totala tillgångar), ORT (rörelseintäkter/genomsnittligt
totalt kapital) och l/TVL(l) (rörelseintäkter/genomsnittligt bruttovarulager).

tabell 5.1.1. 15 16 Av tabell 5.1.1 framgår tex att för att ett företag i någon av branscherna

Fastighets- och byggbolag eller Övriga bolag skall anses uppvisa rörelsemässig likhet med före

tagen i primärgruppen under perioden 1971-1979, erfordras att värdet på nyckeltalet ATA för

företaget ifråga inte överstiger 74.7 och inte understiger 6.6 för något år under denna period.

Därutöver får nyckeltalet OHT för företaget ifråga inte för något år under samma period anta

värden större än 1.6 eller lägre än 0.2 och nyckeltalet 1/TVL(1) får uppgå till högst 28.8 och

lägst 1.1.

För de tre nyckeltalen ATA, OHT och l/TVL(l) föreligger vissa mätproblem, som är för

knippade med huruvida storleken på obeskattade reserver har redovisats öppet i företagens års

redovisningar. Beräkning av nyckeltalet 1/TVL(1) förutsätter att storleken på varulagerreserven

har redovisats öppet två år i rad. Mätfel har i detta fall undvikits genom att företag för vilka

dylika data ej har kunnat erhållas har exkluderats. 17 Värden på nyckeltalen ATA och OHT på-

15 Nyckeltalen hämtas från databasen Findata Finlis. Om räkenskapsårets längd avviker från 12 månader,
multipliceras OHT samt l/TVL(1) med faktorn 12/mån, där mån = räkenskapsårets längd i antal månader.

16 En alternativ primärgrupp bestående av branscherna Verkstäder, Metall- och stålmanufaktur, Kemisk industri
samt Skogsindustri enligt Veckans Affärers branschindelning resulterar i följande maximi- och minimivärden.
ATA: Maximivärden (1971-1979) 85.0, (1974-1982) 86.1, (1977-1985) 86.1. Minimivärden (1971-1979) 6.6,
(1974-1982) 8.1, (1977-1985) 8.1.
ORT: Maximivärden (1971-1979) 2.0, (1974-1982) 2.0, (1977-1985) 2.0. Minimivärden (1971-1979) 0.2,
(1974-1982) 0.2, (1977-1985) 0.2.
llTVL(J): Maximivärden (1971-1979) 85.1, (1974-1982) 130.7, (1977-1985) 130.7. Minimivärden (1971-1979)
1.1, (1974-1982) 1.0, (1977-1985) 1.1.
Den mycket stora spridningen i nyckeltalet 1/TVL(1) medför att Veckans Affärers branschindelning förefaller
mindre lämplig för att bilda ett homogent urval av företag enligt den typ av kriterier som har formulerats här.

17 Antalet företag som hade varulager, men som enligt Findata Finlis inte öppet redovisar varulagerreserven är
obetydligt. Andelen företag i de undersökta branscherna som hade en öppen redovisning av varulagerreservens stor
lek var 97.6 % under åren 1970-1979, 99.8 % under åren 1973-1982 samt 100 % under åren 1976-1985.
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Period

1970-1979
1973-1982
1976-1985

Verkstads
industri och
Skogsindustri

45.6 %
66.5 %
87.8 %

Fastighets- och
byggbolag och
Övriga bolag

54.1 %
72.4 %
84.5 %

Tabell 5.1.2: Andel av totalt antal observationer i branscherna Verkstadsindustri
och Skogsindustri respektive Fastighets- och byggbolag och Övriga bolag där
planvärden på anläggningstillgångar redovisas öppet i företagens årsredovisningar.
(Aktuella bolag fanns noterade på AI- eller All-listan på Stockholms fondbörs).

verkas av om planenliga värden på anläggningstillgångar har redovisats i företagens offentliga

årsredovisningar, men huruvida så har skett eller ej har inte beaktats vid beräkningen av ifråga

varande nyckeltal. Därmed föreligger mätfel, som kan ha haft en negativ inverkan på homo

geniteten i urvalet. 18 Betydelsen av ifrågavarande mätfel minskar emellertid över tiden när

företagen i ökad utsträckning lämnar en öppen redovisning av storleken på obeskattade reserver.

Av tabell 5.1.2 framgår andelen observationer för vilka planvärden har kunnat erhållas från års

redovisningar för företagen i branscherna Verkstadsindustri och Skogsindustri respektive Fastig

hets- och byggbolag och Övriga bolag. 19 De tidsperioder som anges i tabellen inleds året före

tidsperioderna ovan, eftersom det för beräkning av nyckeltalet OHT erfordras ingående till

gångsvärden.

I tabell 5.1.3 redovisas storleken på de tre inledande företagsurvalen under respektive tidsperiod

18 Hos Skogsvik (1987) är nyckeltalen beräknade på data som justerades genom att planenliga avskrivningar
samt planvärden estimerades i de fall då dessa inte fanns redovisade. Motsvarande justering är inte möjlig här då
erforderliga data - bIa historiska investeringsserier - ej kan erhållas i tillräcklig utsträckning från Findata Finlis .

19 Databasen Findata Finlis omfattar uppgifter från företagens offentliga årsredovisningar. Dock förekomnler att
uppgifter om storleken på obeskattade reserver har erhållits direkt från företagen. Eftersom det urval som presen
teras här skall användas för estimering av prognossamband och även vid testning av informationseffektivitet, bör
information som ej fanns offentligt tillgänglig vid placeringstillfällena ej utnyttjas vid urvalsförfarandet. En kontroll
av att endast offentligt tillgänglig infornlation används för det studerade urvalet har därför utförts och rapporteras
närmare i avsnitt 5.2.3. De företag i branscherna Fastighets- och byggbolag och Övriga bolag som inte ingår i
sekundärgrupperna har emellertid inte kontrollerats på motsvarande sätt. Därmed kan inte uteslutas att ytterligare
företag hade kunnat inkluderas i urvalet. Betydelsen av detta är dock sannolikt marginell.
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Period Primär- Sekundär- Totala inledande
grupper grupper företagsurval

Antal företag:
1971-1979 40 28 68
1974-1982 40 34 74
1977-1985 46 49 95

Antal observationer:
1971-1979 304 202 506
1974-1982 305 229 534
1977-1985 304 261 565

Tabell 5.1.3: Sammanställning av inledande jöretagsurval baserade på Affärsvärldens
branschindelning. Antal observationer avser företag-år. (Om ett företag ingår i både
primär- och sekundärgrupp under samma period på grund av branschbyte under perioden,
anses företaget vid beräkningen av antalet företag tillhöra den grupp i vilken det ingår
flest antal år.)

samt hur dessa fördelas på primär- och sekundärgrupper.20 Med observation avses här kombi

nationen av företag och år. I tabellen anges även det antal företag som inkluderas i urvalet

minst ett av åren under respektive tidsperiod. Avsnittets inledande diskussion utmynnade i att

urvalsförfarandet bör resultera i ett urval som är tillräckligt stort för statistisk analys, samtidigt

som kravet på homogenitet avseende verksamhetens art bör vara uppfyllt. Antalet observationer

i de inledande företagsurvalen uppgår till 506 st under perioden 1971-1979, 534 st under period

en 1974-1982 och 565 st under perioden 1977-1985. Urvalsstorleken kan sägas vara åtminstone

acceptabel. De urvalskriterier som har syftat till att bilda ett homogent urval har därmed inte

varit alltför restriktiva. Beträffande de företag i branscherna Fastighets- och byggbolag samt

Övriga bolag som inte har inkluderats i de inledande företagsurvalen, kan konstateras att för en

majoritet av dessa avviker åtminstone något av de tre nyckeltalen från gränsvärdena enligt tabell

20 Ett alternativt urval bildat enligt motsvarande kriterier på basis av Veckans Affärers branschindelning resul
terar i urval av följande storlek. Antalföretag i primärgruppen: (1971-1979) 46, (1974-1982) 52, (1977-1985) 64.
Antal företag i sekundärgruppen: (1971-1979) 5, (1974-1982) 12, (1977-1985) 44. Antal observationer i primär
gruppen: (1971-1979) 364, (1974-1982) 375, (1977-1985) 405. Antal observationer i sekundärgruppen: (1971-1979)
44, (1974-1982) 74, (1977-1985) 130. Antaljöretag totalt: (1971-1979) 51, (1974-1982) 64, (1977-1985) 108.
Antal observationer totalt: (1971-1979) 408, (1974-1982) 449, (1977-1985) 535. Det totala urvalet som baseras på
Affärsvärldens branschindelning är således större än när urvalet sker med utgångspunkt i Veckans Affärers bransch
indelning. Visserligen är primärgrupperna mer omfattande enligt Veckans Affärers branschindelning, men gräns
värdena för i första hand nyckeltalet I/TVL(1) har som framgår av fotnot 16 en väsentligt större spridning. Över
lappningen av företag i de båda alternativa urvalen är betydande. Antalet företag som endast ingår i urval baserade
på Veckans Affärers branschindelning är enligt följande: (1971-1979) 5, (1974-1982) 10 och (1977-1985) 28. Dessa
företag kännetecknas huvudsakligen av mycket höga värden på nyckeltalet 1/TVL(l).
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5.1.1 under minst 75 % av de år för vilka data finns tillgängliga för företagen ifråga. Dessa

företag har således inte exkluderats på grund av tillfälliga avvikelser från gränsvärdena på

nyckeltalen. En urvalsregel av typen att de tre nyckeltalen skulle tillåtas avvika från gränsvärde

na under ett visst antal år under en tidsperiod, skulle därför inte betyda särskilt mycket för stor

leken på urvalen. 21

5.2. Initial uppsättning redovisningsmått

5.2.1. Kriterier vid avgränsning av initial uppsättning redovisningsmått

Att variabelval sker med utgångspunkt i teorier brukar framhållas som väsentligt för empirisk

forskning. I brist på teorier om vilka redovisningsrnått som är bäst lämpade för prognos av

framtida räntabilitet på eget kapital, kommer valet av de redovisningsrnått som sedermera skall

ingå i estimerade prognosmodeller att ske med hjälp av statistisk metod.

Principalkomponentanalys är en metod med egenskaper som är fördelaktiga här. I Skogsvik

(1987) återfinns som har framgått ovan en principalkomponentanalys utförd på redovisnings

baserade nyckeltal för svenska tillverkande företag. 22 Det förefaller emellertid lämpligt att ut

föra nya analyser, bIa eftersom såväl studerad tidsperiod som urval av företag skiljer sig från

Skogsvik (1987). Även de redovisningsrnått som kommer att analyseras avviker från ifråga

varande studie. I Ou (1990) och Ou & Penman (1989) visade sig ett antal förändringsmått vara

betydelsefulla vid prognos av förändringen i redovisat resultat. Det kan inte uteslutas att dylika

förändringsmått beskriver en eller flera dimensioner hos redovisningen som inte avspeglas av de

redovisningsmått som analyserades i Skogsvik (1987). I en faktoranalys utförd av Gombola &

Ketz (1983) bildade renodlade kassaflödesmått en egen faktor skild från en faktor som innehöll

traditionella lönsamhetsmått. Detta indikerar att kassaflödesmått kan representera en egen

beskrivningsdimension i redovisningen, vilken ej skulle ha varit tillräckligt representerad i

Skogsvik (1987). Vidare justerades redovisningsrnåtten hos Skogsvik (1987) i vissa avseen-

21 Antalet företag som under en viss tidsperiod överstiger/understiger gränsvärdena på de tre nyckeltalen 25 %
eller mindre av de år som företaget ingår i databasen är mycket litet: Perioden 1971-1979: l st, perioden
1974-1982: 2 st och perioden 1976-1985: 4 st.

22 Jämför avsnitt 3.1.2.
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den,23 medan de redovisningsmått som studeras i föreliggande rapport hämtas från de års

redovisningar som företagen de facto publicerade under den studerade tidsperioden.

Inför principalkomponentanalysen bildas en initial uppsättning redovisningsmått, vilken i

huvudsak begränsas till att omfatta olika kvoter eller nyckeltal. I princip finns nästan ett oänd

ligt antal möjliga kombinationer av redovisningsrnått. Samtidigt föreligger inte några självklara

riktlinjer för identifiering av nyckeltal som fångar upp den eventuella värderelevans redovis

ningen besitter. Mot denna bakgrund avgränsas en initial uppsättning redovisningsmått med

utgångspunkt i tre olika källor: Studier där olika beskrivningsdimensioner hos redovisningsdata

kartläggs, studier där variabler som liknar prognosvariabeln i föreliggande rapport prognos

tiseras samt anvisningar från rekommenderande organ om hur vissa beskrivningsdimensioner

och/eller specifika nyckeltal bör operationaliseras. I det följande formuleras de kriterier enligt

vilka den initiala uppsättningen redovisningsmått kommer att avgränsas.

i) Studier där olika beskrivningsdimensioner hos redovisningsmått kartläggs: Att eftersträva en

god representation av redovisningens olika beskrivningsdimensioner förefaller lämpligt, då detta

kan öka möjligheten att fånga upp eventuell värderelevans.

Den initiala uppsättningen redovisningsmått baseras i första hand på statistiska analyser som har

genomförts av Skogsvik (1987) samt Gombola & Ketz (1983). Skogsvik (1987) är en lämplig

utgångspunkt då den veterligen är den enda mer omfattande studien där svenska redovisnings

data analyseras på detta sätt. Vad som i Skogsvik (1987, s. 194, tabell 8.3) benämns "karaktär

istiska" nyckeltal bildar här underlag för val av nyckeltal. 24 För att en beskrivningsdimension

inte skall bli underrepresenterad i den initiala uppsättningen redovisningsmått inkluderas här

samtliga för varje komponent karaktäristiska nyckeltal. Att välja endast ett karaktäristiskt

nyckeltal från varje komponent i Skogsvik (1987) skulle dessutom kunna leda till att den under

liggande egenskap, som ifrågavarande komponent kan sägas beskriva, inte avspeglas på ett

adekvat sätt. I det fall att en komponent innehåller karaktäristiska nyckeltal som utgör alterna

tiva definitioner av samma nyckeltal, inkluderas endast en av dessa definitioner, nämligen den

23 Bland annat användes) som nämnts, estimerade värden på planenliga avskrivningar och obeskattade reserver i
de fall då dessa inte redovisades.

24 Dessa "karaktäristiska" nyckeltal uppvisade en korrelation med respektive komponent uppgående till åtmins
tone 10.71.
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med i absoluta termer högst korrelation med komponenten i fråga. 25 Om alternativa definition

er av ett visst nyckeltal däremot ingår i olika komponenter inkluderas dessa i den initiala upp

sättningen redovisningsmått, eftersom de uppenbarligen är tillräckligt olikartade för att beskriva

olika underliggande egenskaper hos redovisningen. Vidare inkluderas i den initiala uppsättning

en redovisningsrnått samtliga kassaflödesmått som i den ovannämnda faktoranalysen i Gombola

& Ketz (1983) bildade en egen faktor.

Skogsvik (1987) och Gombola & Ketz (1983) representerar en grupp av studier där beskriv

ningsdimensioner hos redovisningen har identifierats med hjälp av statistisk analys. Lev &

Thiagarajan (1993) exemplifierar en ansats som syftar till att tillvarata kunskaper som praktiskt

verksamma aktörer på kapitalmarknaden besitter. Genom en kartläggning i tidskrifter och andra

offentliga publikationer av vilka redovisningsmått som används vid aktievärdering, identifierades

tolv beskrivningsdimensioner som var och en representeras av ett redovisningsrnått. I den mån

som aktuella dimensioner inte redan är representerade i den initiala uppsättningen redovisnings

mått inkluderas det redovisningsmått som enligt Lev & Thiagarajan (1993) representerar dessa.

Två av dessa dimensioner saknar emellertid motsvarighet i den svenska redovisningen. 26

De beskrivningsdimensioner som har identifierats utifrån tidigare forskning enligt ovanstående

riktlinjer återfinns i tabell 5.2.1 med de benämningar som respektive dimension åsatts i den

studie varifrån den hämtats.

ii) Studier där variabler som liknar prognosvariabeln i föreliggande rapport prognostiseras:

Redovisningsbaserade nyckeltal som i tidigare forskning har visats besitta prognosförmåga

inkluderas i den initiala uppsättningen redovisningsrnått, då detta kan bidra till möjligheterna att

identifiera nyckeltal med värderelevans .27

25 Förvisso är det inte uppenbart vad som utgör olika definitioner av samma nyckeltal respektive vad som är att
betrakta som helt olika nyckeltal. Nyckeltal med samma verbala beteckning hos Skogsvik (1987) anses här utgöra
alternativa definitioner av samma nyckeltal. Dessa beteckningar förefaller även motsvara en tämligen gängse upp
fattning.

26 De dimensioner hos Lev & Thiagarajan (1993) som saknar motsvarighet i svensk redovisning benämns där
"LIFO Earnings" respektive "Audit qualification".

27 Det är dock inte självklart att dylika nyckeltal kommer att visas besitta prognosförmåga och/eller värde
relevans, dels då de är hämtade från studier som avser amerikansk redovisning, dels eftersom prognosvariabeln inte
är densamma som i föreliggande studie.
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Beskrivningsdimension

1. Rörelselönsamhet
2. Lönsamhet på eget kapital
3. Lånekostnad
4. Skattekostnad
5. Skattebetalning
6. Tillgångsbindning
7. Lagerhållning
8. Likviditet
9. Kort finansiering
10. Tillgångsbindning
11. Tillgångslikviditet
12. Storlek
13. Lång finansiering
14. Rörelsetillväxt
15. Tillväxt eget kapital
16. Tillväxt obeskattade reserver
17. Tillväxt låneskulder
18. Kassaflöden
19. Investeringar samt forskning

och utveckling
20. Osäkra fordringar
21. Orderstock
22. Arbetskraft

S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
S(1987)
8(1987)
S(1987)
8(1987)
S(1987)
GK(l983)

LT(1993)
LT(1993)
LT(1993)
LT(l993)

Tabell 5.2.1: Beskrivningsdimensioner hos redovisningen som har
identifierats i tidigare studier. (8(1987) = Skogsvik (1987),
GK(1983) = GOlubola & Ketz (1983), LT(l993) = Lev &
Thiagarajan (1993».

Den initiala uppsättningen redovisningsrnått omfattar nyckeltal som ingår i prognosmodeller för

prognos av variabler som avser framtida lönsamhet i Ou (1990) samt Ou & Penman (1989) och

(1992). I andra potentiella källor, tex Beaver & al (1970) och Rosenbergh & Marathe (1975),

kan flertalet variabler som visades användbara vid prognos av aktiers betavärden inte användas

här, eftersom det vid beräkningen av dessa erfordras alltför långa tidsserier av redovisnings

data. 2829

iii) Anvisningar från rekommenderande organ om hur vissa beskrivningsdimensioner och/eller

specifika nyckeltal bör operationaliseras: Med hjälp av rekommendationer kompletteras den

initiala uppsättningen redovisningsmått för att erhålla en god representation av vissa beskriv-

28 Jämför avsnitt 3.1.2. Några av dessa mått förekommer emellertid i den initiala uppsättningen redovisnings
mått i varianter som kräver mindre data, nämligen tillväxt i totala tillgångar, skatteandel, utdelningsandel samt för
ändring i utdelning.

29 Även nyckeltal som användes vid prognos av ackumulerad övemormal avkastning i Holthausen & Larcker
(1992) hade varit av intresse i detta sammanhang. Vilka dessa nyckeltal är framgår emellertid inte där. En personlig
förfrågan till professor David Larcker angående dessa nyckeltal har tyvärr inte gett något resultat.
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ningsdimensioner samt av nyckeltal som brukar anses betydelsefulla.

Mått på utdelningar är en beskrivningsdimension som hitintills är svagt representerad i den

initiala uppsättningen redovisningsmått. Från Ou & Penman (1989) och (1992) har endast ett

par mått på utdelningar hämtats och i de analyser som presenteras i Skogsvik (1987) och

Gombola & Ketz (1983) återfinns inga mått med utdelningar. Antalet utdelningsmått utökas

därför med hjälp av rekommendationer från Sveriges Finansanalytikers Förening (1990), där

mått på utdelningsandel samt utdelning i förhållande till eget kapital definieras. Ytterligare ett

mått på utdelningsandel innehållande ett vinstrnått hämtat från Skogsvik (1987) definieras. 30 Ett

mått på procentuell utdelningstillväxt inkluderas även.

För att erhålla en god representation av kassaflödesmått, utvidgas den initiala uppsättningen

redovisningsmått ytterligare. Om ett nyckeltal inkluderar ett kassaflödesmått enligt den defi

nition som förekommer hos Ou & Penman (1989) och (1992), konlpletteras mängden valda

redovisningsmått med motsvarande nyckeltal där kassaflödesmåttet definieras i enlighet med

rekommendationer om bruttokassaflöde från Sveriges Finansanalytikers Förening (1990).31

För att redovisningsmått eller redovisningsbaserade nyckeltal som brukar anses särskilt centrala

skall vara välrepresenterade kompletteras den initiala uppsättningen redovisningsmått ytterligare.

Förvisso är dylika ställningstaganden behäftade med subjektiva inslag. Då prognosvariabeln i

föreliggande studie utgörs av räntabilitet på eget kapital, måste emellertid denna anses vara

betydelsefull. Därför inkluderas här ett mått på räntabilitet på eget kapital definierat i enlighet

30 Det mått på redovisat resultat som hämtas från Skogsvik (1987) definieras inklusive extraordinära poster,
medan motsvarande mått definieras exklusive dylika poster enligt Sveriges Finansanalytikers Förening (1990).

31 Det kassaflödesmått som härrör från Ou & Penman (1989) och (1992) definieras här, med vissa anpassningar
till svenska förhållanden, enligt följande:
Resultat efter finansnetto + eventuellt avdragen minoritetsandel - eventuellt inkluderad andel i intressebolags
outdelade resultat + avskrivningar enligt plan - betalad skatt exklusive skatt på extraordinära poster som inte är

.. realisationsvinster resp. realisationsförluster + /- nettominskning respektive nettoökning i spärnnedel.
Enligt Sveriges Finansanalytikers Förening (1990) definieras bruttokassaflöde enligt följande:

Resultat efter finansnetto + eventuellt avdragen minoritetsandel - eventuellt inkluderad andel i intressebolags
outdelade resultat +/- extraordinära intäkter/kostnader som inte är realisationsvinster respektive realisations
förluster + avskrivningar enligt plan - betalad skatt +/- nettominskning respektive nettoökning av spärrmedel +/
+/-minskning respektive ökning rörelsekapital (exklusive likvida medel, placeringstillgångar och finansiella korta
skulder).

Det kassaflödesmått som definieras av Gombola & Ketz (1983) tolkas så att det motsvarar rekommendation
en från Sveriges Finansanalytikers Förening (1990), varför en komplettering av mängden nyckeltal är överflödig i
detta fall.
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med rekommendationer från Sveriges Finansanalytikers Förening (1990). I de aktuella

rekommendationerna framhävs det redovisade resultatet. Nyckeltal som inkluderar redovisat

resultat enligt en definition i Skogsvik (1987), definieras därför även i en variant i enlighet med

dessa rekommendationer. 32 Det resultatrnått som hämtas från Skogsvik (1987) inkluderar

extraordinära poster, medan det resultatmått som återfinns i rekommendationerna från Sveriges

Finansanalytikers Förening (1990) exkluderar dylika poster.

5.2.2. Definitioner av redovisningsmått

Med hjälp av de urvalskriterier som har formulerats ovan erhålls den initiala uppsättning

redovisningsrnått som återfinns i tabell 5.2.2.b. Förklaringar till tabellen anges i tabell

5.2.2.a. 33 Antalet redovisningsmått i urvalet uppgår till 117 stycken inklusive förändringsmått.

Därvid har nyckeltal som utgör en entydig funktion av ett eller flera andra nyckeltal ute

slutits. 34

För samtliga nyckeltal i den initiala uppsättningen redovisningsmått gäller att de i möjligaste

mån definieras som i den studie varifrån de har hämtats. Avvikelser avser något av följande:

i) Val av mättidpunkt för de i nyckeltalet ingående redovisningsmåtten samt definitioner av för

ändringsmått. I de studier varifrån nyckeltalen till den initiala uppsättningen redovisningsmått

har hämtats, varierar definitionerna av nyckeltalen beträffande mättidpunkter för de redovis

ningsmått som ingår i nyckeltalen. Här krävs att samtliga nyckeltal måste innehålla minst en

komponent som avser år t. 35 Vidare definieras nyckeltalen inledningsvis på ett sådant sätt att

de vid tidpunkt t som mest innehåller redovisningsdata avseende perioden t-l till t. Mot bak

grund av att ett antal förändringsmått visade sig ha god prognosförmåga i Ou och Penman

(1989) och (1992), definieras här för samtliga nyckeltal även ett mått som uttrycker

32 Resultatmåttet hos Ou & Penman (1989) och (1992) är nästan identiskt med rekommendationerna från
Sveriges Finansanalytikers Förening (1990), varför motsvarande komplettering ej sker i dessa fall.

33 Beteckningarna på balans- och resultaträkningsposter ansluter med några få undantag - tex införandet av BÖ,
övriga bokslutsdispositioner - till Bertmar & Molin (1977) och Skogsvik (1987).

34 Detta gäller tex skuldsättningsgrad, S/EK (S = skulder och EK = eget kapital), då ett mått på soliditet, SO,
ingår i urvalet och S/EK = 1/SD - 1.

35 I det efterföljande testet av informationseffektivitet sker placering vid publicering av årsredovisnings
information avseende år t. Därmed testas således endast information som inte var offentligt tillgänglig tidigare.
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BALANSRÄKNINGSPOSTER

T

OT
OT(l)
OT(2)
OT(3)
OT(4)
OT(6)
OT(7)

SPK

AT
AT(l)
AT(3)
AT(4)
AT(5)
AT(6)
AT(7)
AT(8)

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Kundfordringar
Lämnade förskott
Varulager
Övriga omsättningstillgångar

Spärrkonto

Anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Ägarfordringar och dylikt
Maskiner, inventarier och skepp
Fastigheter
Nyanläggningar
Immateriella tillgångar
Övriga anläggningstillgångar

S Skulder

KS Korta skulder
KS(l) Leverantörsskulder
KS(2) Erhållna förskott
KS(4) Korta låneskulder
KS(5) Övriga låneskulder

LS Långa skulder
LS(2) Långa låneskulder
LS(3) Pensionsskulder

OR Obeskattade reserver

BR Beskattade reserver

ER Egna reserver

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

RI
RK(l)

RR(l)

RK(2)
RK(3)
RK(4)
RK(5)
RR(2)

FI(l)
FI(2)
FK
FI(3)
RE(1)

EO(l)
EO(2)
EO(3)
EO(5)
RE(2)

BO
BB
BÖ
RE(3)
SKT
RE(4)

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
(varav
FOU Forsknings- och utvecklingskostnader
KSV Kostnad sålda varor)
Rörelseresultat före avskrivningar

Planenliga avskrivningar maskiner, inventarier och skepp
Planenliga avskrivningar fastigheter
Planenliga avskrivningar immateriella tillgångar
Planenliga avskrivningar övriga tillgångar
Rörelseresultat efter avskrivningar

Utdelningsintäkter
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Realisationsvinster/-förluster
Nedskrivningar
Statliga bidrag
Övriga extraordinära poster
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Förändring obeskattade reserver
Förändring beskattade reserver
Övriga bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Bokförd skatt
Resultat efter skatt
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ÖVRIGA VARIABLER

ANST = antal anställda
AMORT = amorteringar
EK(SFF) = ER+BR+OR-LASKS-UTD-(l-s)*PS+INT(K-B)

PS = ej skuldförda pensioner
INT(K-B) = kapitalandel i intressebolag minus bokfört värde dito

EOSKT = skatt på extraordinära poster
INV = totala investeringar
OF = reserv för osäkra fordringar
ORD = orderstock
KF(OP) = RE(1)-I(RE)+RK(2)+RK(3)+RK(4)+RK(5)-

-[SKT + ÅSKTF-dSKTS-(s'(EO(3) + /-EO(5»)]-dSPK
I(RE) = andel i intressebolags outdelade resultat efter skatt.
SKTF = skattefordran
SKTS = skatteskuld

KF(GK) = KF(SFF) = RE(1)-I(RE)+EO(3)+I-EO(5)+RK(2)+RK(3)+RK(4)+RK(5)
-(SKT + dSKTF-dSKTS)-ÅSPK-d[(OT-OT(1)-OT(2»-(KS-KS(4»]
SKTF = skattefordran
SKTS = skatteskuld

LASKK = latent skattekostnad
LASKS = latent skatteskuld
NI(S) = RE(2)-SKT-LASKK-(l-s)*EO(3)
NI(OP) = RE(l)-SKT+EOSKT-LASKK
NI(SFF) = RE(l)-UTDp-SKT+ EOSKT-LASKK
UTD = total föreslagen utdelning på samtliga aktier
UTDs = total föreslagen utdelning på stamaktier
UTDp = total föreslagen utdelning på limiterade preferensaktier
s = skattesats

Tabell S.2.2.a: Beteckningar på balans- och resultaträkningsposter samt på vissa övriga variabler.
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Nyckeltal Definition Föränd- Korrigering Exkludering Källa
ringsmått för brutet av minoritet

räkenskapsårl )

Lönsamhetsmått:

1) VM(1) RR(2)/RI IRmI Nej Nej S(1987)

2) VM(2) (RI-KSV)/RI IRml Nej Nej OP(1989)

3)VM(3) RE(2)/RI IRml Nej Nej OP(1989),
OP(1992)

4) RT(I) RE(2) +FK-EO(3»/T IRmI Ja Nej S(1987),
OP(1989)

5) RT(2) RR(I)/T2) IRmI Ja Nej OP(1989)

6) RE(1) NI(S)/(ER-UTD + BR+ OR-LASKS) IRmI Ja Ja S(1987)

7) RE(2) NI(SFF)/EK(SFF)3) IRml Ja Ja SFF(1990),
OP(1989)
och OP(1992)4)

8) RE(3) RR(I)/(ER + BR+OR)5) IRmI Ja Nej OP(1992)

9) FVK (RE(2) + RK-FI(I)+ FK-EO(3»1 IRmI Ja Nej S(1987)
I(T-AT(1 )-OT(2»6)

Kostnadsrnått:

10) Rs FKI(KS+LS) IRmI Ja Nej S(1987)

11) s(1) (SKT+ LASKK)/RE(2) IRmI Nej Ja S(1987)

12) s(2) SKT/RE(2) IRml Nej Ja S(1987)

13) MAVSK (RK(2) +RK(3»1 \Rml Ja Nej OP(1989)
I(AT(4) + AT(5) + RK(2) +RK(3»

Mått på kapitalomsättning:

14)OHT RI/T Rm Ja Nej S(1987)

15)TKF OT(3)/RI Rm Ja Nej S(1987)

16) TVL(1) OT(6)/RI Rm Ja Nej S(1987)

17) TVL(2) OT(6)/RK(1) Rm Ja Nej OP(1989)

18)TCH (OT(1)+OT(2»/RI Rm Ja Nej S(1987),
OP(1989)

19) TLI (OT-OT(6»/RI Rm Ja Nej S(1987)

20) NRK (OT-KS)/OT(6) IRmI Nej Nej S(1987)

21)TOT OT/RI Rm Ja Nej S(1987)
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Nyckeltal DefInition Föränd- Korrigering Exkludering Källa
ringsmått för brutet av minoritet

räkenskapsårl )

Mått på likviditet:

22) LICH(l) (OT(1)+OT(2»/(KS-KS(2» Rm Nej Nej S(1987)

23) LICH(2) «OT(1)+OT(2»/T Rm Nej Nej OP(1992)

24) LI(l) (OT-OT(6»/T Rm Nej Nej S(1987)

25) LI(2) OT/KS Rm Nej Nej S(1987)

26) LI(3) (OT-OT(6»/KS Rm Nej Nej S(1987),
OP(1989)

27) KAP (RE(l) + RK(2) + RK(3) + RK(4) + IRmI Ja Nej S(1987)
+ RK(5) + FK+ EO(5»/(KS+ LS)

Mått på tillgångsstruktur:

28) VLA OT(6)/T Rm Nej Nej S(1987),
OP(1992)

29) ATA AT/T Rm Nej Nej S(1987)

30) MATA (OT(6) + AT(4) + AT(5) + AT(6»/T Rm Nej Nej S(1987)

31) LNT(1) In(T) Nej Nej S(1987)

32) LNT(2) ln(T-KS) Nej Nej S(1987),
OP(l992)

33) RKA (OT-KS)/T Rm Nej Nej OP(l989),
OP(1992)

Mått på finansiell struktur:

34) SD (ER+BR+OR)/T Rm Nej Nej S(1987),
OP(1992)

35) ORA OR/T Rm Nej Nej S(1987)

36) KSA KS/T Rm Nej Nej S(1987)

37) RBSA (KS(4)+ LS»T Rm Nej Nej S(1987)

Tillväxtmått:

38) T' .d(T)t/Tt_l Ja Nej S(1987),
OP(l989)

39) E' .d(ER+ BR+OR-LASKS)tl Ja Ja S(1987),

(ER+ BR+OR-LASKS)t_l OP(l992)

40) OR' .d(OR)JORt_1 Ja Nej S(1987)

41) KS' L\(KS>t/KSt_1 Ja Nej S(1987)

42) RBS' .d«KS(4) + LS)t/(KS(4) + LS)t_l Ja Nej S(1987)

43) YL' ä(OT(6))t/OT(6)t_l Ja Nej OP(1989)
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Nyckeltal Dermition Föränd- Korrigering Exkludering Källa
ringsmått för brutet av minoritet

räkenskapsår!)

44) RI' .d(RI)t/RIt_l Ja Nej OP(l989),
OP(l992)

45) AVSKR' .d(RK(2)+RK(3) + RK(4) + RK(5»tl Ja Nej OP(l989)
I(RK(2) +RK(3) + RK(4) + RK(5»t_l

Mått på utdelning:

46) .dUTD .d(UTDs/antal aktier)?) Ja Nej OP{l989)

47) UTDKF(l) UTD/KF(OP)8) IRml Nej Nej OP(l989)

48) UTDKF(2) UTD/KF(SFF) IRml Nej Nej SFF(l990)

49) UTDA(l) UTDS/(NI(S)-UTDp) IRmI Nej Ja

50) UTDA(2) UTDS/NI(SFF) IRmI Nej Ja SFF(l990)

51) UTDEK UTDS/EK(SFF)t_l Rm Ja Ja SFF(1990)

52) UTD' .d(UTD)t/UTDt_l Ja Nej

Kassaflödesmått:

53) NIKF(l) NI(OP)/KF(OP)8) IRmI Nej Nej OP(1992)

54) NIKF(2) NI(SFF)/KF(SFF)9) IRmI Nej Nej SFF(l990)

55) KFT(l) KF(OP)/T IRml Ja Nej OP(1992)

56) KFT(2) KF(GK)/T IRmI Ja Nej GK(l993)

57) KFS(l) KF(OP)/(KS+ LS) IRmI Ja Nej OP(1989)

58) KFS(2) KF(GK)/(KS + LS) IRmI Ja Nej GK(1983)

59) KFEK KF(GK)/(ER+BR+OR) IRmI Ja Nej GK(l983)

60) KFRI KF(GK)/RI IRmJ Nej Nej GK(1983)

Övriga mått:

61)AMA AMORT/(AMORT+LSt_1) Rm Nej Nej OP(l989)

62) INVA INVIT Rm Ja Nej OP(1989)

63) RIANS RIIANST Rm Ja Nej LT(1993)

64) ORD' .d(ORDVORDt_1 Ja Nej LT(l993)

65) FOU' .d(FOUVFOUt_1 Ja Nej LT(1993)

66) (KF'-OF') .d(OT(3»t/OT(3)t_l - .d(OF)t/OFt_l Ja Nej LT(1993)

Tabell S.2.2.b: Initial uppsättning redovisningsmått. (Om tidsindex ej anges, underförstås tidpunkt t, Förändringsmått:
Rm=förändringsmått definieras som A(Rm)t/Rmt_l' IRm I = förändringsmått definieras som
A(Rm)t/( I Rmt l + I Rmt-1 I ).)
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Fotnoter till tabell S.2.2.b:

1) I det fall att brutet räkenskapsår är längre eller kortare än 12 månader sker en korrigering bIa för nyckeltal som
inkluderar poster både från resultat- och balansräkning, varvid nyckeltalet ifråga multipliceras med faktorn 12/mån (där
mån = räkenskapsårets längd i antal månader) om måttet från resultaträkningen återfinns i täljaren respektive med
inversen av nämnda faktor om måttet från resultaträkningen återfinns i nämnaren.

2) Ou & Penman (1989) definierar täljaren som "operating income" utan att ange om detta är före eller efter avskriv
ningar. Här tolkas "operating income" som RR(1), vilket är i överensstämmelse med hur Ou & Penman (1992)
definierar "operating income" i RE(3).

3) EK(SFF) skall inkludera konvertibla skuldebrev om konvertering beräknas ske. Så antas här ej vara fallet.

4) Denna definition av räntabilitet på eget kapital representerar här även motsvarande mått hos Ou & Penman (1989) och
(1992) eftersom dessa mått är mycket lika varandra.

5) Hela OR inkluderas i nämnaren. Därmed uppnås en viss konsistens mellan täljare och nämnare eftersom nämnaren
mäts före skatt.

6) I AT(1) och OT(2) ingår här endast aktier och andelar.

7) Antal aktier definieras i enlighet med Sveriges Finansanalytikers Förening (1990), dvs med korrigering för emissioner
och splits.

8) Kassaflöden definieras ej i Ou & Penman (1989). Här antas därför att definitionen är densamma som i Ou & Penman
(1992).

9) Nyckeltalet ifråga tolkas här som en beskrivning av i vilken utsträckning det redovisade resultatet påverkas av de
periodiseringar som sker i traditionell redovisning. Eftersom resultatmåttet i täljaren definieras före extraordinära poster
och efter föreslagen utdelning till preferensaktier bör kassaflödesmåttet i nämnaren definieras på motsvarande sätt, dvs
KF = KF(SFF)-EO(3)-1 +EO(5) +s'(EO(3)-1+EO(5»-UTDp.

förändringen jänlfört med det föregående året, dvs år t_l. 36 För nyckeltal som ej kan anta

negativa värden definieras förändringen i nyckeltalet Rmt som Ll(Rm)/Rmt_1• För nyckeltal som

kan anta både positiva och negativa värden definieras förändringsmåttet som

.d(Rm)/( IRmt I + IRmt-1 1)· 37 För nyckeltal som redan utgör någon form av förändringsmått

definieras inte någon ytterligare variant. Inte heller nyckeltalen LNT(l) och LNT(2) före

kommer iförändringsform. 38

36 Detta medför att definitionerna av förändringsformer av några nyckeltal inte exakt överensstämmer med
definitionerna i de studier varifrån nyckeltalen hämtas. Detta gäller bIa förändringsmått i Lev & Thiagarajan
(1993).

37 Denna kvot kan anta värden från O till 1. Jämför Ou & Penman (1992).

38 Se tabell 5.2.2.b för definitioner av dessa nyckeltal.
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ii) Anpassning till svenska förhållanden av nyckeltal hämtade från amerikanska studier. Av de

amerikanska studierna framgår inte alltid de exakta definitionerna av nyckeltalen. Om definition

saknas, tolkas nyckeltalen i enlighet med definitioner som anges i amerikanska textböcker. 39 I

de fall som tveksamheter ändå föreligger eller anpassning till svenska förhållanden erfordras,

definieras berörda nyckeltal i enlighet nled rekommendationer från Sveriges Finansanalytikers

Förening (1990).40 Om definition av ett nyckeltal saknas i en amerikansk studie och nyckeltalet

ifråga redan ingår i det initiala urvalet med en definition hämtad från Skogsvik (1987), antages

att dessa definitioner sammanfaller. 41

iii) Begagnande av genomsnittsvärden på poster från balansräkningen i nyckeltal som inkluderar

både resultaträknings- och balansräkningsposter. I de fall där nyckeltal består av mått från både

resultat-och balansräkning definieras mått från balansräkningen som ett genomsnitt för perioden

även om så ej är fallet i den studie varifrån nyckeltalen hämtats. Kapitalflödeskvot, KAP, och

nyckeltal som ställer kassaflödesmått i relation till skulder, KFS(1) och KFS(2), behandlas

emellertid inte på detta sätt, då dessa nyckeltal beskriver i vilken utsträckning genererat resultat

eller kassaflöde täcker företagets skuldförpliktelser.42

iv) Behandling av minoritetsandelar samt andelar i intressebolags outdelade resultat. Om

Sveriges Finansanalytikers Förening (1990) så rekommenderar, definieras redovisningsmåtten

exklusive minoritetens andel. Det mått på räntabilitet på eget kapital som sedermera skall

prognostiseras bör definieras på detta sätt, då detta är konsistent med värderingen av den börs

noterade aktien. Tillvägagångssättet har valts för samtliga berörda nyckeltal i syfte att åstad

komma konsekventa definitioner. Även behandlingen av andelar i intressebolags outdelade

resultat sker genomgående i överensstämmelse med rekommendationer från Sveriges Finans

analytikers Förening (1990).43 Då korrigeringar för minoritetsandelar och andelar i intresse-

39 De textböcker som avses är Foster (1986) samt Van Horne (1975).

40 Så är fallet tex vid mätning av latent skatt och kassaflöden.

41 Detta gäller nyckeltalen RT(l), SD samt E'. (Se tabell 5.2.2.b för definitioner). Flera alternativa definitioner
av dessa nyckeltal ingår i principalkomponentanlysen i Skogsvik (1987), varför ytterligare varianter sannolikt inte
skulle tillföra något.

42 Se tabell 5.2.2.b för definitioner av berörda nyckeltal.

43 Dessa andelar inkluderas därför i definitioner av redovisat resultat, men exkluderas från kassaflödesmått och
marginalmått.
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bolags outdelade resultat troligen inte påverkar redovisningsmåtten i någon nämnvärd utsträck

ning, förmodas detta förfarande inte ha någon större inverkan på studiens slutsatser om redovis

ningens värderelevans.

5.2.3. Mätning av redovisningsmått

I det följande återfinns inledningsvis en sammanställning av hur data från databasen Findata

Finlis har använts för att mäta de nyckeltal som utgör den initiala uppsättningen redovisnings

rnått. Därefter redogörs för några situationer där variabeldefinitioner i Findata Finlis avviker

från företagens offentliga årsredovisningar. Vidare beskrivs hur variabeldefinitionerna i Findata

Finlis har påverkat möjligheten att mäta nyckeltal som valts med utgångspunkt i tidigare studier

och operationaliseringar av skatterelaterade variabler beskrivs. Avslutningsvis redogörs för hur

vissa problem som i första hand är relaterade till utformningen av den aktuella databasen har

hanterats.

Av tabell 5.2.3.a-c framgår hur data från Findata Finlis används vid mätning av balans- och

resultaträkningsposter samt vissa övriga variabler.

Databasen Findata Finlis omfattar uppgifter från publicerade årsredovisningar. I några av

seenden avviker emellertid kodningen i databasen från den årsredovisning som företagen har

lämnat. Detta gäller i bIa följande fall: 44

• Obeskattade reserver kodas ibland genom kontakter med företagen.
• Avskrivningar som belastar rörelseresultatet kodas alltid som avskrivningar enligt plan där så
är möjligt även om företaget ej gjort detta.
• Kursvinster och kursförluster ingår i finansiella poster även om företagen redovisat dessa som
extraordinära poster.

Kodning av obeskattade reserver genom kontakter med företagen har enligt uppgift från före

taget Findata skett i undantagsfall för data avseende första halvan av 1970-talet. Då det är

betydelsefullt för testningen av informationseffektivitet i studiens andra del att endast offentligt

tillgänglig information utgör underlag för estimerade prognosmodeller, kontrolleras här att i

Findata Finlis angiven obeskattad reserv fanns publicerad i företagens årsredovisningar senast

44 Findatas användarmanual (1985).
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TILLGÅNGAR FINANSIERING

T
OT
OT(I)
OT(2)

OT(3)

OT(4)
OT(6)
OT(7)

SPK

AT
AT(l)

AT(3)
AT(4)
AT(5)

AT(6)

AT(7)
AT(8)

Tillgångar (v91)
Omsättningstillgångar (v3)
Kassa och bank (v4)
Kortfristiga placeringar:
Aktier och andelar (v5)
Obligationer (vlO)
Kundfordringar:
Kundfordringar (vI5)
Växelfordringar hos utomstående (vII)
Lämnade förskott
Varulager (vI9)
Övriga omsättningstillgångar:
Skattefordran (vI6)
Övriga kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar

Spärrkonto (v23)

Anläggningstillgångar (v24)
Långfristiga placeringar:
Aktier och andelar (v26)
Obligationer och andra värdepapper
Ägarfordringar o dyl
Maskiner, inventarier och skepp (v48)
Fastigheter (v63)

Nyanläggningar:
Nyanläggningar (v45)
Förskott till leverantörer (v44)
Immateriella tillgångar
Övriga anläggningstillgångar:
Växelfordringar hos utomstående
Andra långfristiga placeringar
Övriga anläggningstillgångar

S
KS
KS(I)

KS(2)
KS(4)

KS(5)

LS
LS(2)
LS(3)

OR

BR

ER

Skulder (vI20)
Korta skulder (v92)
Leverantörsskulder:
Leverantörsskulder
Växelskulder till utomstående
Erhållna förskott (v99)
Korta låneskulder:
Utnyttjad checkräkningskredit (v80)
Övriga banklån (v393)
Kortfristig del av lång skuld (v395)
Lån i omsättningsfastigheter (v398)
Övriga korta skulder
Skatteskuld (v98)

Långa skulder (vI02)
Långa låneskulder
Pensionsskulder

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver (vI2l)
0.5'Övriga reserver,
skattepåverkan oklar (vI36)1)

Beskattade reserver
Beskattade reserver (v135)
0.5'Övriga reserver,
skattepåverkan oklar, (v136)1)

Egna reserver:
Eget kapital (vi52)
Justeringspost till eget kapital (vi53)

5.2.3.a: Mätning av balansräkningsposter. Variabelnummer i Findata Finlis inom parentes. Variabelnummer anges
endast om ifrågavarande post erfordras för beräkning av något av nyckeltalen i den initiala uppsättningen redovisnings
mått.
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RESULTATRÄKNING

RI
RK(l)

RR(I)

RK(2)
RK(3)
RK(4)
RK(5)
RR(2)

FI(I)
FI(2)
FK

FI(3)
RE(I)

EO(I)

EO(2)

EO(3)
EO(5)

RE(2)

BO

BB

BÖ

RE(3)
SKT
RE(4)

Rörelsens intäkter (vI97)
- Rörelsens kostnader (v199)

(varav FOU Forsknings- och utvecklingskostnader (v200»
Rörelseresultat före avskrivningar (v203)

Planenliga avskrivningar (v205):
- Planenliga avskrivningar: maskiner, inventarier och skepp (v206)
- Planenliga avskrivningar: fastigheter (v209)
- Planenliga avskrivningar: immateriella tillgångar (v212)
- Planenliga avskrivningar: övriga tillgångar (v363)

Rörelseresultat efter avskrivningar (v23I)

+ Utdelningsintäkter (v236)
+ Ränteintäkter
- Räntekostnader:

(Räntekostnader (v244)-
- netto, kursvinster/-förluster enligt resultaträkning (v248»2)

+ l-Övriga finansiella poster,netto (v253)
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (v254)

+ Realisationsvinster (v258)
(Realisationsvinster maskiner, inventarier och skepp (v26I +v264»
(Realisationsvinster på aktier (v259»
(Övriga realisationsvinster (v262»

- Realisationsförluster (v268)
(Realisationsförluster på maskiner, inventarier och skepp (v27I +v274»
(Realisationsförluster på fastigheter (v270+v273)
(Realisationsförluster på aktier (v269»
(Övriga realisationsförluster (v272 +v272»

- Nedskrivningar (v276)
(Nedskrivningar av aktier (v277»
(Nedskrivningar av fastigheter (v278»
(Övriga nedskrivningar (v279»

+ Statliga bidrag (v265)
+ Övriga extraordinära intäkter (v266)
- Övriga extraordinära kostnader (v280)

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (v284)

+ /- Förändring obeskattade reserver
+/- O.5·Förändring övriga reserver, skattepåverkan oklar (v307)3)
+/- O.S·Övriga bokslutsdispositioner exklusive förvärvat resultat (v314-v218)

+ /- Förändring beskattade reserver:
Förändring beskattade reserver (v304)
O.S·Förändring reserver, skattepåverkan oklar (v307)3)

+ /- Övriga bokslutsdispositioner:
Återförd resultatandel (v3I1)
Förändring bundet eget kapital (v3I2)
Förändring fritt eget kapital (v3I3)
Förvärvat resultat (v218)
O.5·Övriga bokslutsdispositioner exklusive förvärvat resultat (v314-v218)3)

Resultat före skatt
Bokförd skatt (v317)
Resultat efter skatt

5.2.3.b: Mätning av resultaträkningsposter. Variabelnummer i Findata Finlis inom parentes. Variabelnummer anges
endast om ifrågavarande post erfordras för beräkning av något av nyckeltalen i den initiala uppsättningen redovisnings
mått.
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ÖVRIGA VARIABLER

ANST
AMORT
UTD
UTDs
UTDp

INV
MIN(RE(2»
MIN(BO)
MIN(SKT)
MIN(RE(4»
I(RE)

Antal anställda (v351)
Amorteringar ("Kortfristig del av långsiktig skuld" enligt ingående balansräkning, v395)
Föreslagen total utdelnip.g, samtliga aktier (v163 +v164)
Föreslagen total utdelning, stamaktier och ej limiterade preferensaktier (v163)
Föreslagen total utdelning, limiterade preferensaktier (v164)
Investeringar (v342)
Minoritetsandel av RE(2) (v216)
Minoritetsandel av BO (v217)4)
Minoritetsandel av SKT (v216-v217-v318)5)
Minoritetsandel av RE(4) (v318)
Andel i intressebolags outdelade resultat efter skatt (v234 eller v235)

Tabell 5.2.3.c: Mätning av övriga variabler. Variabelnummer i Findata Finlis inom parentes.

Fotnoter till tabell 5.2.3.a-c.
l) I det fall som skattepåverkan för en reserv ej kan bestämmas, (variabel 136, "Övriga reserver, skattepåverkan oklar"),
antas här att hälften av reserven har skatteeffekt. Resterande del av densamma hänförs till beskattade reserver.
2) Sveriges Finansanalytikers Förening (1990) rekommenderar beträffande räntabilitet på totalt kapital att finansiella kost
nader förutom räntekostnader även omfattar valutakursdifferenser på lån. Variabeln "nettokursvinster/-förluster enligt
resultaträkning" förekommer endast som ett nettobelopp. Den subtraheras från posten FK och antas därvid avse kurs
vinster/-förluster på låneskulder.
3) I de fall som skatteeffekten aven viss bokslutsdisposition ej kan avgöras, antas här att hälften av densamma har
skatte-effekt. Detta gäller variablerna "Förändring av övriga reserver, skattepåverkan oklar" (v308) samt "Övriga
bokslutsdispositioner" (v314) exkl förvärvat resultat (v218).
4) (v217) avser egentligen minoritetens andel av samtliga bokslutsdispositioner, dvs MIN(BO+BB+BÖ). Vid mätning av
MIN(BO) måste därför antas att MIN(BB + BÖ) =0.
5) I Findata Finlis förekommer ingen variabel för MIN(SKT). Variabeln ifråga beräknas därför som
MIN(RE(2)-MIN(BO+BB+BÖ)-MIN(RE(4». Att värdet på en variabel uppges vara noll i databasen kan innebära såväl
att värdet på denna uppgår till noll som att den ej redovisas. Nämnda beräkning sker därför endast under förutsättning att
både MIN(RE(2» och MIN(BO+BB+BÖ) är skilda från noll.
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vid utgången av respektive tidsperiod.45 46 Om så ej är fallet används inte uppgiften i data

basen om storleken på den obeskattade reserven. 47 I övrigt har ovannämnda kodning i Findata

Finlis genomförts med hjälp av den offentliga redovisningen och behandlingen av kursvinster/

-förluster är dessutom i överensstämmelse med rekommendationer från Sveriges Finans

analytikers Förening (1990).

Utformningen av variabeldefinitionerna i databasen Findata Finlis medför att vissa poster i

balans- och resultaträkningarna avviker från vad som var fallet i Skogsvik (1987) enligt nedan

stående sammanställning. I följande fall operationaliseras nyckeltal från denna studie därför inte

på exakt samma sätt som där:

• I Skogsvik (1987) exkluderas eventuellt outnyttjad checkräknings- och byggnadskreditiv från
OT(l). Här accepteras de värden som företagen redovisar.
• Samtliga tillgångsposter i Skogsvik (1987) är opåverkade av uppskrivningar. Någon sådan
justering görs inte här.
• OR inkluderar hälften av Findatas variabel "övriga reserver skattepåverkan oklar". Resterande
hälft ingår i BR.48

• I posten FK subtraheras här Findatas variabel "nettokursvinster/-förluster enligt resultat
räkning" .49

• FI(3) inkluderar Findatas variabel "övriga finansiella poster, netto".
• EO(2) onlfattar nedskrivningar inte bara på fastigheter utan även på aktier och på övriga till
gångar.
• BO inkluderar hälften av Findatas variabel "förändringar i övriga reserver, skattepåverkan
oklar". Återstoden av variabeln ingår i BB. I BO ingår vidare hälften av variabeln "Övriga bok-

45 Förvisso kan även Findata Finlis betraktas som offentligt tillgänglig information om än till en högre kostnad
än företagens årsredovisningar. Att bestämma vid vilken tidpunkt nämnda uppgifter fanns tillgängliga från databasen
låter sig emellertid inte göras.

46 Kontrollen av att obeskattade reserver fanns redovisade i den offentliga årsredovisningen har utförts enligt
följande. Samtliga företag har kontrollerats från det första året de förekommer i databasen fram tom år 1979. Där
vid har antagits att från och med det år som samtliga obeskattade reserver redovisas öppet, sker en öppen redovis
ning av dessa även framgent. Om uppgift om ett visst års obeskattade reserver inte publiceras i årsredovisningen
för året ifråga, men däremot förekommer i sammanställningar i senare årsredovisningar, accepteras denna informa
tion under förutsättning att uppgifterna fanns tillgängliga senast vid det första placeringstillfållet under respektive
placeringsperiod (Se vidare avsnitt 8.1.2 för innebörd av begreppen placeringstillfälle och placeringsperiod). Om
endast förändringen i varulagerreserven redovisas utan att reservens storlek anges, accepteras detta som öppen
redovisning av varulagerreserven under förutsättning att reservens storlek redovisas öppet senast vid det första
placeringstillfället under respektive placeringsperiod. För två ej längre verksamma företag kunde årsredovisningar
inte erhållas från Findata, Handelshögskolans i Stockholm bibliotek eller Kungliga biblioteket. Dessa båda företag
uteslöts därför från urvalet.

47 Detta gäller endast sammanlagt fyra företag under perioden 1970-1979.

48 Jämför fotnot 1, tabell 5.2.3.a-c.

49 Jämför fotnot 2, tabell 5.2.3.a-c.
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slutsdispositioner" exklusive "förvärvat resultat". Resterande belopp ingår i BÖ.50
• BÖ inkluderar vad som i Findata Finlis betecknas "övriga bokslutsdispositioner" (som delvis
består av variabeln "förvärvat resultat"), "återförd resultatandel i intressebolag utöver utdelat
resultat" samt "förändringar i bundet respektive fritt eget kapital redovisade i resultaträkning
en".51

Operationaliseringen av redovisningsrnått som ingår i nyckeltal hämtade från amerikanska

studier har inte varit förknippad med några särskilda svårigheter efter det att definitionerna av

dessa i vissa fall anpassats i enlighet nled rekommendationer från Sveriges Finansanalytikers

Förening (1990).

Utöver den operationalisering av balans- och resultaträkningsposter som framgår av tabell

5.2.3.a-c erfordras operationalisering av vissa skatterelaterade variabler, nämligen latent

skattekostnad, latent skatteskuld och skatt på extraordinära poster.

Latent skattekostnad och latent skatteskuld mäts här i enlighet med rekommendationer från

Sveriges Finansanalytikers Förening (1990), dvs latent skattekostnad mäts som gällande skatte

sats multiplicerad med bokslutsdispositioner med skattepåverkan52 och latent skatteskuld som

gällande skattesats multiplicerad med obeskattade reserver. 53 Beträffande skattesatsen bestod

denna fram till och med beskattningsåret 1984 aven statlig och en kommunal del. Den års

specifika skattesatsen s, har beräknats som s = Sk + s8(1 - ss), där Sk = kommunal skattesats

och Ss = statlig skattesats.54 Den kommunala skattesatsen bestämdes egentligen av var i landet

företaget hade sin hemortskommun. Här begagnas emellertid ett medelvärde av denna skattesats

för landets samtliga kommuner. I förhållande till Skogsvik (1987) avviker mätningen av såväl

latent skatteskuld som latent skattekostnad. Skälet till detta är att de mått som användes där,

50 Jämför fotnot 3, tabell 5.2.3.a-c.

51 Efter kontroller i företagens årsredovisningar har kunnat konstateras att förändringar i bundet respektive fritt
eget kapital redovisade i resultaträkningen vanligen avser avsättning till dispositionsfond.

52 Latent skattekostnad, LASKK, mäts således som St'BO, där St = skattesats år t. BO mäts enligt följande:
Bokslutsdispositioner, netto totalt (v285) exklusive: Förändring av beskattade reserver (v304), O.5·Förändring
övriga reserver, skattepåverkan oklar (O.5·v307), Återförd resultatandel (v3!1), Förändring av bundet eget kapital
(v312), Förändring av fritt eget kapital (v313), Förvärvat resultat (v218), O.5·Övriga bokslutsdispositioner
exklusive förvärvat resultat (v314-v218).

53 Latent skatteskuld, LASKS, mäts således som St'ORt, där St = skattesats år t. Genomsnittlig latent
skatteskuld mäts som st·(ORt+ORt_1)/2.

54 Se tex Bertmar & Molin (1977).
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kräver data som här inte finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning.55 Då Skogsvik (1987)

konstaterar att olika mått på latent skatteskuld inte har någon större inverkan på de beskriv

ningsdinlensioner som framkommer i en principalkomponentanalys, är det möjligt att denna

avvikelse är av mindre betydelse.56

Beräkningen av skatt på extraordinära poster, EOSKT, är baserad på förutsättningar som redo

visas i det följande. Beskattningen av rea!isationsvinsterl-jörluster på fastigheter har varierat

under den studerade tidsperioden. Vid försäljning av fastigheter gällde fram till den 1:a april

1976 att om innehavstiden understeg 2 år skulle hela realisationsvinsten tas upp till beskattning.

Skattemässig realisationsvinst avvek emellertid från den redovisningsrnässiga realisationsvinst

en. 57 Skattemässig realisationsförlust överensstämde med den redovisningsmässiga realisations

förlusten och var helt skattemässigt avdragsgill om innehavstiden understeg 2 år. Om fastigheten

hade innehafts 2 år eller mer var endast 75 % av realisationsvinsten1- förlusten skattepliktig/av

dragsgill. Från och med den 1:a april 1976 var hela realisationsvinsten skattepliktig och hela

realisationsförlusten avdragsgill oavsett innehavets längd. Beräkningen av realisationsvinsten

skedde även under denna period på ett skattemässigt särskilt sätt. För hela denna period gällde

att avdrag för realisationsförlust endast fick ske mot realisationsvinster i fast eller lös egendom

som hade uppkommit samma år eller något av de sex påföljande beskattningsåren. Mot bak

grund av ovanstående skattelagstiftning har mätningen av skatt på realisationsvinst/-förlust vid

försäljning av fastigheter skett med följande antaganden:

• Realisationsvinster/-förluster för år 1976 antas ha uppstått efter den l:a april.
• Den skattemässiga realisationsvinsten på fastigheter har ej kunnat beräknas och antas därför
uppgå noll. 58

• För perioden fram till 1976 antas att hälften av realisationsvinsterna/-förlusterna är hänförliga
till fastigheter som innehafts under en kortare tid än 2 år och att återstående belopp är hänförligt
till innehav på 2 år eller mer.
• Det finns alltid en realisationsvinst mot vilken en realisationsförlust på en fastighet kan dras
det år den uppkommer.

55 För de två alternativa definitioner av latent skatteskuld respektive skattekostnad som återfinns i Skogsvik
(1987) erfordras tidsserier för historiska alternativt franltida obeskattad reserver uppdelade på olika slag samt åter
stående livslängder på anläggningstillgångar.

56 Skogsvik (1987, s.193) menar att korrelationen nlellan komponenter och nyckeltal i den där rapporterade
principalkomponentanlysen visar att det är mindre viktigt om latent skatteskuld beräknas med en framtidsinriktad
eller en historiskt baserad ansats. Detsamma gäller om man helt avstår från att beräkna latent skatteskuld.

57 Vid beräkningen av den skattemässiga realisationsvinsten på fastigheter beaktades bIa inflationstakten.

58 Antagandet synes inte oritnligt mot bakgrund av att inflationstakten beaktades vid beräkningen av densamma.
Jämför föregående fotnot.
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Även beskattning av realisationsvinster/-förluster på aktier har varierat under den studerade tids

perioden. Fram till den 1:a april 1976 gällde att om innehavets längd understeg 2 år var 100 %

av realisationsvinsten/-förlusten skattepliktig/avdragsgill.· Procentsatsen minskade i takt med att

innehavets längd ökade.59 Vid minst 5 års innehav beskattades 10 % av försäljningspriset eller

O % om realisationsvinsten uppgick till 5 % eller mindre av vad som erhållits vid avyttringen.

Realisationsförluster fick endast dras av mot realisationsvinster som uppkommit samma år. Vid

5 års innehav eller mer var realisationsförluster inte alls avdragsgilla. Från och med den l:a

apri11976 var hela realisationsvinsten/-förlusten skattepliktig respektive avdragsgill om inne

havstiden understeg 2 år. Var innehavet 2 år eller längre togs endast 40 % av beloppet upp till

beskattning. Realisationsförluster kunde under denna period kvittas mot realisationsvinster som

uppstod under de 6 påföljande åren. Vid beräkningen av skatt på realisationsvinster/-förluster

vid försäljning av aktier har följande antagits:

• Realisationsvinster/-förluster för år 1976 antas ha uppstått efter den l:a april.
• För perioden fram till 1976 antas att vardera 1/5 av realisationsvinsterna/-förlusterna är hän
förliga till aktier som innehafts kortare tid än 2, 3, 4 respektive 5 år samt att återstående femte
del avser aktier som innehafts 5 år eller mer. För aktier som innehafts 5 år eller mer antas att
realisationsvinsten inte överstiger 5 % av vad som erhållits vid avyttringen. 60

• Från och med 1976 antas att hälften av realisationsvinsterna/-förlusterna är hänförliga till
aktier som innehafts kortare tid än 2 år och hälften avser aktier med innehavstider på 2 år eller
mer.
• Det finns alltid en realisationsvinst mot vilken en realisationsförlust på aktier kan dras det år
den uppkommer.

Findatas variabel "Övriga realisationsvinster/-förluster" antas gälla vad som i skattelagstift

ningen kallas annan egendom, vilket avser bland annat obligationer, konvertibla skuldebrev,

olika rättigheter samt förlagsbevis. Beträffande beskattning av realisationsvinster/-förluster på

annan egendom gällde följande. Den procentsats av realisationsvinsten/-förlusten som var skatte

pliktig/avdragsgill motsvarade vad som fram till den 1:a april 1976 gällde vid avyttring av

aktier med undantag för aktier som hade innehafts 5 år eller mer, för vilka O % av realisations

vinsten/-förlusten skulle tas upp till beskattning. Följande har antagits vid beräkningen av skatt

på övriga realisationsvinster/-förluster:

59 Procentsatserna var 75 % för innehav på mer än 2 år men mindre än 3 år, 50 % för mer än 3 år men
mindre än 4 år samt 25 % för mer än 4 år men mindre än 5 år.

60 Detta antagande motiveras av att annars beskattades företaget med 10 % av försäljningspriset och att uppgift
om detta pris ej kan erhållas från Findata Finlis .
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• Vardera 1/5 av realisationsvinsterna/-förlusterna är hänförliga till tillgångar som innehafts
kortare tid än 2, 3, 4 respektive 5 år. Resterande femtedel antas avse försäljning av tillgångar
som innehafts 5 år eller mer.
• Det finns alltid en realisationsvinst mot vilken en realisationsförlust kan kvittas det år den
uppkommer.

Beträffande realisationsvinst/-förlust på maskiner, inventarier och skepp antas dessa vara fullt

skattepliktiga respektive avdragsgilla. Detsamma gäller övriga extraordinära poster, nedskriv

ningar på andra tillgångar än aktier och fastigheter samt statliga bidrag.

Nyckeltalen i den initiala uppsättningen redovisningsrnått har beräknats för perioderna

1972-1979, 1975-1982 samt 1978-1985.61 Vid beräkningen av nyckeltalen har ett antal problem

uppstått. Två av dessa är i första hand relaterade till utformningen av databasen Findata Finlis:

i) Variabler saknas i Findata Finlis. Några variabler som ingår i de definierade nyckeltalen kan

inte erhållas från Findata Finlis. Nyckeltalet (KF'-OF') kan ej beräknas, då data avseende

osäkra fordringar inte kan tillhandahållas från databasen. Nyckeltalet ifråga utesluts därför.

Även ett par mått som definieras av Sveriges Finansanalytikers Förening (1990) innehåller

variabler som saknas i Findata Finlis. Detta gäller NI(SFF) där orealiserade kursvinster och

kursförluster skall inkluderas i resultatmåttet och EK(SFF) till vilket differensen mellan kapital

andel i intressebolag minus bokfört värde dito skall adderas. I båda dessa fall åsätts variablerna

ifråga värdet noll. Vidare förekommer ingen variabel för kostnad sålda varor i Findata Finlis.

Denna skattas här med rörelsens kostnader, RK(l).

ii) Variabler antar värdet noll i Findata Finlis. I Findata Finlis antar variabler värdet noll både

när värdet på variabeln de facto uppgår till noll och i det fall att företaget inte särredovisar den

samma. Detta har hanterats enligt följande. Några av de beräknade nyckeltalen i den initiala

uppsättningen redovisningsrnått antar värdet noll i ett mycket stort antal fall. De berörda nyckel

talen är AMA, ORD' samt FOU'. 62 I tabell 5.2.4 redovisas det antal observationer där dessa

nyckeltal antar värdet noll. Detta förklaras troligen till en övervägande del av bristande datatill-

61 Det första året under respektive tidsperiod för vilka inledande företagsurval har bildats, åtgår vid beräkning
av förälldringsmått. Tex erfordras värden på Rml971 och Rml972 för beräkning av åRm1972'

62 Beträffande AMA har i de fall som variabeln "Kortfristig del av långsiktig skuld" enligt ingående balansräk
ning antar värdet noll, en alternativ skattning av årets amortering genomförts. Om förändringen i långa skulder
(LS) är negativ, har denna förändring ansetts utgöra årets amortering. Antalet observationer som antar värdet noll i
tabell 5.2.4 är beräknat efter att nämnda skattning har genomförts.
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Period

1972-1979
1975-1982
1978-1985

AMA

243 (56.3 %)
189 (42.0 %)
132 (28.1 %)

ORD'

346 (80.1 %)
353 (78.4 %)
371 (79.1 %)

FOU'

361 (83.6 %)
367 (81.6 %)
361 (77.0 %)

Tabell 5.2.4: Antal (procent) observationer som antar värdet noll för nyckeltalen AMA,
ORD' och FOU'.

gång beträffande en för respektive nyckeltal väsentlig variabel, nämligen amorteringar, order

stock respektive forsknings- och utvecklingskostnader. Dessa nyckeltal samt eventuella föränd

ringsmått av desamma exkluderas därför . Även nyckeltalen TKF och INVA antar ibland värdet

noll, men i en betydligt mindre utsträckning än ovannämnda nyckeltal, varför de trots detta

kvarstår i den initiala uppsättningen redovisningsrnått. 63

Planenliga tillgångsvärden och avskrivningar redovisades inte alltid öppet under 1970-talet och

antar då värdet noll i Findata Finlis. 64 I dylika fall används bokförda tillgångsvärden respektive

de avskrivningar som i företagens årsredovisningar belastar rörelseresultatet, dvs bokförings

mässiga eller kalkylmässiga avskrivningar. 65 För avskrivningar gäller vidare att de ibland inte

specificeras på tillgångsslag, varvid den sökta avskrivningen skattas med totala avskrivningar.

[RK(2)+RK(3)] har därvid skattats med [RK(2) +RK(3) +RK(4) +RK(5)].66 Storleken på

obeskattade reserver samt förändringen i dessa antas uppgå till noll när uppgifter om desamma

inte finns tillgängliga.

Vidare förekommer att värdet noll anges i Findata Finlis för minoritetsandelar, realisations-

63 Kundfordringar, OT(3), och investeringar, INV, antas därvid uppgå till noll (Jämför nedan.). TKF antar
värdet noll för följande antal observationer. 1972-1979: 40 st (9.3 %), 1975-1982: 1 st (0.2 %), 1978-1985: 1 st
(0.2 %). INVA antar värdet noll för följande antal observationer. 1972-1979: 3 st (0.7 %), 1975-1982: 1 st
(0.2 %), 1978-1985: l st (0.2 %). (Procent av det totala urvalet inom parentes). Förvisso är antalet fall där TKF
antar värdet noll inte obetydligt under den första perioden. Den fortsatta statistiska analysen har emellertid genom
förts såväl med som utan nyckeltalet ifråga. Jämför fotnot 75.

64 Se tabell 5.1.2 för omfattningen av detta nlätfel.

65 I det senare fallet används Findata Finlis variabel "avskrivningar som belastar rörelseresultatet" (v229).

66 I de fall som planenliga avskrivningar ej har redovisats, har [RK(2)+RK(3)] skattats med bokföringsmässiga
eller kalkylmässiga avskrivningar på samtliga anläggningstillgångar.
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Variabel

(RK(2) + RK(3) +
+ RK(4) + RK(5»

(RK(2) + RK(3»

BO

AT

(AT(4) + AT(5»

OR

OT(3)

KS(4)

INV

MIN[RE(2)-SKT
-s'BO-(l-s)'EO(3)]

MIN[RE(l)-SKT +
+EOSKT-s'BO]

MIN(SKT)

MIN(BO)

MIN(RE(2»

Skattning

a) bokföringsmässig
avskrivning
b) kalkylmässig
avskrivning

a) bokföringsmässig
avskrivning på
AT(2) + AT(3)

b) (RK(2) +RK(3) +
+ (RK(4)+ RK(5»

c) bokföringsmässig
avskrivning på AT

d) kalkylmässig
avskrivning på AT

BO = O

Bokfört värde på
anläggningstillgångar

Bokfört värde på
(AT(4) + AT(5»

OR = O

OT(3) = O

KS(4) = O

INV = O

MIN(RE(4»*

MIN(RE(4»**

MIN(SKT) = O

MIN(BO) = O

MIN(RE(2» = O

Berörda nyckeltal

VM(1), VM(3), RT(l), RE(1), RE(2), FVK,
s(1), s(2), KAP, AVSKR', UTDKF(1),
UTDKF(2), UTDA(l), UTDA(2),
NIKF(l), NIKF(2), KFT(l), KFT(2),
KFS(l), KFS(2) , KFEK, KFRI

MAVSK

RE(l), RE(2), s(l), UTDA(l), UTDA(2),
NIKF(l), NIKF(2)

RT(l), RT(2) , FVK, OHT, LICH(2), LI(l) ,
VLA, ATA, MATA, LNT(l), LNT(2),
RKA, SD, ORA, KSA, RBSA, T',
KFT(l), KFT(2), INVA

MAVSK

RE(l), RE(Z) , RE(3) , DRA, E', OR',
KFEK

TKF

RBSA, RBS'

INVA

RE(2) , UTDA(2), NIKF(l), NIKF(2)

s(l), s(2)

s(l), s(2)

s(1), s(2)

Tabell 5.2.5: Skattningar av variabler för vilka mätproblem föreligger.
*) Mätfelet uppgår i detta fall till (l-s)·[MIN(EO(3)-BO)]. Jämför dock fotnot 5,tabell 5.2.3.a-c.
**) Mätfelet uppgår i detta fall till -(l-s)·[MIN(BO-EOSKT)]. Jämför dock fotnot 5, tabell 5.2.3.a-c.
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vinster/-förluster och nedskrivningar specificerade på tillgångsslag, kundfordringar, ränte

bärande korta skulder samt investeringar. Vid beräkning av nyckeltal som inkluderar någon av

nämnda variabler antas genomgående att värdet på variabeln ifråga är noll. 67 Skattningar av

variabler som måste göras på grund av bristande datatillgång sammanfattas i tabell 5.2.5.

iii) Nyckeltal där både täljare och nämnare kan anta negativa värden. Om både täljare och

nämnare i ett nyckeltal kan anta negativa värden styr tecknet på täljaren tecknet på nyckeltalet.

iv) Förändringsmått där nämnaren antar värdet noll. I de förändringsmått som definieras som

~Rm/Rmt_l och där Rmt-1 = O och Rmt >O sätts förändringen i nyckeltalet till 1.

5.3. Principalkomponentanalyser

För att reducera den initiala uppsättningen redovisningsrnått genomförs en principalkomponent

analys för respektive tidsperiod. Utgångspunkten i en principalkomponentanalys är att de

studerade variablerna, vilka här utgörs av den initiala uppsättningen redovisningsrnått, kan

beskrivas som linjära kombinationer av icke observerbara komponenter. Inledningsvis beräknas

en korrelationsmatris för samtliga nyckeltal, varvid lämpligheten av att genomföra en principal

komponentanalys bedöms. Därefter bildas komponenter, vilka utgör okorrelerade linjära kombi

nationer av nyckeltalen. I detta steg av analysen erfordras ett kriterium för bestämning av

antalet komponenter. Principalkomponentanalysen avslutas med att komponenterna roteras i

syfte att erhålla en mer "renodlad" lösning, där varje nyckeltal är i absoluta termer högt

korrelerat med endast en eller ett fåtal komponenter.

Innan principalkomponentanalyser genomförs, undersöks huruvida den initiala uppsättningen

redovisningsmått innehåller några extremobservationer. Bedömningar av huruvida en observa

tion antar ett extremvärde har starka subjektiva inslag. 68 Ett tillvägagångssätt är att betrakta

värden som avviker mer än 2,5 standardavvikelser från medelvärdet som extrema. 69 Detta

67 Även variabeln statliga bidrag, EO(3), antar värdet noll i ett stort antal fall. I detta fall är det emellertid
troligare att sådana bidrag inte har erhållits än att dessa inte har särredovisats.

68 Se Barnett & Lewis (1978, s.4).

69 Se tex Dane (1990).
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kriterium kan vara lämpligt om variabeln ifråga är approximativt normalfördelad, vilket

emellertid sällan är fallet beträffande redovisningsbaserade nyckeltal. 70 För att undvika att ett

för stort antal observationer bedöms vara extrema, tillämpas här ett kriterium med generösare

gränser för vad som utgör en extremobservation: En beräknat värde på ett visst nyckeltal be

döms vara extremt om det avviker från medelvärdet på nyckeltalet ifråga mer än 5 standard

avvikelser på detsamma. Medelvärde och standardavvikelse för nyckeltalet ifråga bestäms i det

inledande företagsurvalet under respektive tidsperiod. Antalet på detta sätt identifierade extrem

värden är visserligen relativt litet, men att helt utesluta en extremobservation skulle reducera ett

redan begränsat urval. 71 För att minska betydelsen av de identifierade extremvärdena bedöms

därför att ifrågavarande värden istället bör modifieras till ett icke extremt värde. Värdet på en

extremobservation ersätts här med värdet på den närmaste icke extrema observationen. 72 73

Principalkomponentanalysema avser samtliga nyckeltal i den initiala uppsättningen redovisnings

rnått enligt tabell 5.2.2.b med undantag för de nyckeltal som har exkluderats pga bristande data

tillgång. 7475 Antalet observationer uppgår till 432 st under perioden 1972-1979, 450 st under

perioden 1975-1982 och 469 st under perioden 1978-1985.76

För att avgöra om en principalkomponentanalys är meningsfull, kan variabelurvalet utvärderas

med hjälp av Kaiser-Meier-Olkin måttet (KMO).77 KMO-måttet uppgår till 0.77 under

70 BIa förekommer U-formade, J-formade och skeva fördelningar. Se tex Foster (1986, s. 120-121).

71 Antalet extremobservationer för samtliga nyckeltal i analysen uppgick till totalt 121 (0.25 %) under perioden
1972-1979, 133 (0.26 %) under perioden 1975-1982 och 137 (0.26 %) under perioden 1978-1985. Angivna pro
centtal avser andel av totalt antal observationer i principalkomponentanalysen.

72 Förfarandet rekommenderas bIa i Foster (1986).

73 Ett möjligt alternativ är att ersätta extremvärdet med det gränsvärde som används vid identifieringen av
extremvärden, dvs medelvärdet på nyckeltalet ifråga +/-5 standardavvikelser på detsamma. Då flera extrem
observationer var mycket extrema skulle de emellertid ha behållit sin extrema karaktär med ett sådant förfarande.

74 Berörda nyckeltal är AMA, ÅAMA, ORD' samt FOU'.

75 Som framgår av avsnitt 5.2.3 antar nyckeltalet TKF värdet noll för 9.3 % av observationerna under perioden
1972-1979. För denna period har därför en alternativ principalkomponentanalys genomförts där TKF exkluderas.
Resultatet av denna är väsentligen detsamma som för den analys som redovisas ovan för perioden ifråga, med
undantag för att den komponent som består av endast TKF samt ÅTKF självfallet ej förekommer.

76 Med observation avses liksom tidigare kombinationen av företag och år.

77 KMO mäts som ~~L. r2ij /( ~Jf ij + ~~L.a2ij), där rij = den enkla korrelationskoefficienten mellan variabel i

och j, aij = den partiell~ kdrrelatio~skÖefficient~n mellan variabel i och j. (Se tex manual till SPSS Release 6.1).
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Period Antal Andel Antal Kommunaliteter:
komponenter förklarad komponenter Antal nyckeltal

varians för som förklarar i intervall
samtliga ca 50% av
komponenter variansen

1972-1979 25 85.2% 7 (53.0%) a) 0.90-0.99: 52
b) 0.80-0.89: 33
c) 0.70-0.79: 15
d) 0.60-0.69: 8
e) 0.50-0.59: O
t) 0.40-0.49: 3

1975-1982 26 85.1 % 7 (51.1%) a) 0.90-0.99: 55
b) 0.80-0.89: 27
c) 0.70-0.79: 15
d) 0.60-0.69: 11
e) 0.50-0.59: 1
t) 0.40-0.49: 1
g) 0.30-0.39: 1

1978-1985 26 85.2% 7 (51.0%) a) 0.90-0.99: 53
b) 0.80-0.89: 30
c) 0.70-0.79: 14
d) 0.60-0.69: 12
e) 0.50-0.59: 2

Tabell 5.3.1: Resultat av principalkomponentanalyser. Kommunalitet mäter hur stor andel av nyckeltalets
varians som förklaras av komponenterna.

perioden 1972-1979, 0.75 under perioden 1975-1982 och 0.75 under perioden 1978-1985.

Erhållna värden på KMO kan betraktas som medelgoda.78

I principalkomponentanalysema extraheras komponenter med egenvärde större eller lika med

1. 79 Antalet erhållna komponenter samt den andel av den totala variansen i urvalet som dessa

förklarar framgår av tabell 5.3.1. Antalet komponenter uppgår till 25 st under perioden

1972-1979 och till 26 st under perioderna 1975-1982 och 1978-1985. Dessa komponenter för

klarar tillsammans ca 85 % av den totala variansen i urvalet. I tabellen anges även det antal

78 Maximalt värde på KMO är 1. Värden på KMO brukar tolkas enligt följande skala.
KMO~O.90: IImarvelous", 0.80~KMO<O.90: "meritoriousIl, O.70~KMO<0.80: "middling" ,
0.60~KMO<0.70: "mediocre" , 0.50~KMO<0.60: "miserable" och KMO <0.50: "unacceptable".
Se Kim & Muel1er (1986, s. 54).

79 Kvoten mellan en komponents egenvärde och totalt antal variabler i principalkomponentanalysen anger den
andel av den totala variationen i variablerna som förklaras av komponenten ifråga.
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komponenter som erfordras för att förklara cirka hälften av den totala variansen i urvalet. För

samtliga perioder uppgår detta antal till 7 st. Vidare anges i intervall antal nyckeltal med en viss

kommunalitet. Kommunaliteten mäter hur stor andel av ett nyckeltals varians som förklaras av

komponenterna. Exempelvis är antalet nyckeltal med en kommunalitet större eller lika med 0.90

52 st under perioden 1972-1979. Andelen nyckeltal med en kommunalitet som är större eller

lika med 0.70 uppgår till 90% för perioden 1972-1979 och till 87 % för perioderna 1975-1982

och 1978-1985.

Avslutningsvis roteras komponenterna. Som rotationsmetod används Direct Oblimin, vilken

tillåter att komponenterna är korrelerade med varandra. Delta-värdet, som anger tillåten grad av

korrelation mellan komponenterna, sätts till noll. 80 De roterade komponenterna presenteras i

tabell 5.3.2. Komponenterna grupperas där efter beskrivningsdimensioner i redovisningen, där

en beskrivningsdimension i flera fall representeras av mer än en komponent. I tabellen återges

endast de nyckeltal vilkas korrelation med respektive komponent uppgår till lägst I0.60 I .81

Systematisering och benämning av komponenter baseras emellertid även på nyckeltal med lägre

korrelation. Syftet med uppställningen i tabellen är inte primärt att tolka komponenterna, utan

snarast att gruppera dessa för att identifiera likheter och olikheter mellan perioderna avseende

redovisningens beskrivningsdimensioner.

Tabell 5.3.2 påvisar betydande likheter mellan de tre tidsperioderna vad gäller de beskrivnings

dimensioner hos redovisningen som kan identifieras med hjälp av principalkomponentanalys.

Komponenter som beskriver Lönsamhet, Förändring lönsamhet, Förändring kapitalintensitet,

Förändring likviditet, Förändring rörelsekapital, Storlek, Tillväxt räntebärande skulder samt

UtdelningIkassaf/öde respektive Resultatlkassaf/öde förändras obetydligt över tiden. 82 Även

komponenter för Tillväxt materiella tillgångar, Kassajlöde, Likviditet samt Utdelningstillväxt

uppvisar väsentliga likheter mellan perioderna.

Några av de mer betydande skillnaderna mellan tidsperioderna avser komponenter för Kapital-

80 Vid ett deltavärde på noll är komponenterna högt korrelerade. Graden av korrelation minskar när deltavärdet
blir negativt. BIa Lindeman et al. (1980, s. 279) rekommenderar att deltavärdet åsätts ett värde mellan -5 och O.

810m det nyckeltal som har högst korrelation med en komponent har en i absoluta termer lägre korrelation än
I0.60 I anges dock detta.

82 Beträffande Förändring kapitalintensitet noteras dock att ~TKF bildar egna komponenter under den första
och andra perioden.
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intensitet. Under perioden 1978-1985 uppträder tre komponenter istället för två som under de

tidigare perioderna. Nyckeltalen är emellertid desamma. Vidare förekommer komponenter för

Tillväxt endast under perioderna 1975-1982 och 1978-1985. Det kan härvid noteras att under

perioden 1972-1979 innehåller komponenten Tillväxt obeskattade reserver även nyckeltal

avseende tillväxt eget kapital samt tillväxt totalt kapital. Ytterligare en skillnad mellan perioder

na utgörs av att medan det för perioderna 1972-1979 och 1975-1982 finns komponenter för

Tillgångsstruktur saknas motsvarande komponent under perioden 1978-1985. Vad gäller

komponenter för Finansiell struktur finns för perioden 1978-1985 en komponent för mer lång

siktig finansiering och en komponent som domineras av nyckeltal som beskriver kortsiktig

finansiering, medan det under de båda inledande perioderna endast förekommer en komponent

för finansiell struktur. Under perioderna 1972-1979 och 1978-1985 finns två komponenter för

Skattekostnad, medan denna beskrivningsdimension endast representeras aven komponent under

perioden 1975-1982.

Av tabell 5.3.2 framgår att inkluderande av förändringsmått har lett till att ett antal dimensioner

kan identifieras som inte återfinns hos tex Skogsvik (1987) och Gombola & Ketz (1983). Till

exempel framträder tydliga dimensioner som beskriver förändring i lönsamhet, kapitalintensitet,

tillgångsstruktur, finansiell struktur samt likviditet.

Liksom i Gombola & Ketz (1983) bildar nyckeltal baserade på renodlade kassaflödesmått egna

komponenter skilda från komponenter för Lönsamhet. De nyckeltal som innehåller kassaflödes

mått definierade i enlighet nled Ou & Penman (1992)83 ingår däremot i komponenter för Lön

samhet och Förändring lönsamhet, vilket bekräftar de resultat som erhölls i Gombola & Ketz

(1983).

Beträffande mått på utdelningar kan konstateras att dessa uppenbarligen tillför beskrivnings

dimensioner. För samtliga perioder framkommer komponenterna Utdelningsandel, Utdelnings

tiLlväxt och Utdelning/kassaflöde.

Angående de två räntabilitetsmåtten RE(I) och RE(2), i vilka redovisat resultat mäts inklusive

respektive exklusive extraordinära poster, föreligger inte någon väsentlig skillnad mellan dessa,

83 Det kassaflödesmått som definieras i Ou & Penman (1992) är nlindre renodlat och beaktar inte förändringar i
rörelsekapital. Jämför fotnot 31.
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då de under samtliga perioder tillhör samma komponent och därmed förefaller beskriva samma

underliggande egenskap, Lönsamhet. 84 Däremot bildar alternativa mått på utdelningsandel,

UTDA(1) och UTDA(2), där utdelningen sätts i relation till redovisat resultat inklusive respek

tive exklusive extraordinära poster, två separata komponenter under perioderna 1975-1982 och

1978-1985. Detta indikerar att redovisning av extraordinära poster tillförde en ytterligare

beskrivningsdimension under nämnda perioder.

84 Samma förhållande konstateras beträffande de två måtten på förändringen i räntabilitet på eget kapital,
.dRE(l) och .dRE(2), vilka tillhör samma komponent, Förändring lönsamhet.
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Beskrivningsdimension Roterade komponenter
1972-1979 1975-1982 1978-1985

Lönsamhet

Förändring lönsamhet

Kapitalintensitet

11)
VM(I) (0.92)
RT(2) (0.91)
VM(2) (0.90)
RT(l) (0.88)
KFT(l) (0.87)
VM(3) (0.84)
KFS(l) (0.80)
RE(2) (0.79)
KAP (0.79)
RE(1) (0.72)
UTD/EK (0.71)

1)

ART(2) (0.95)
AVM(2) (0.95)
ARE(3) (0.94)
AVM(1) (0.93)
AKFT(1) (0.92)
AKAP (0.92)
AKFS(l) (0.92)
ART(l) (0.83)
ARE(2) (0.79)
AVM(3) (0.78)
ARE(l) (0.74)

7)
TVL(2) (-0.86)
TVL(l) (-0.83)
FVK (0.83)
TOT (-0.80)
OHT (0.79)

13)
TKF (0.64)

22)
VM(I) (-0.90)
RT(2) (-0.88)
VM(2) (-0.88)
RT(1) (-0.82)
KFT(1) (-0.85)
VM(3) (-0.81)
KFS(1) (-0.79)
RE(2) (-0.75)
KAP (-0.81)
RE(l) (-0.68)
UTD/EK (-0.66)

1)
ART(2) (0.97)
AVM(2) (0.96)
ARE(3) (0.95)
AVM(1) (0.93)
AKFT(l) (0.88)
AKAP (0.93)
AKFS(1) (0.88)
ART(l) (0.79)
ARE(2) (0.72)
AVM(3) (0.70)
ARE(l) (0.65)

5)
FVK (-0.93)
OHT (-0.91)
TOT (0.76)
TVL(2) (0.71)
TVL(1) (0.68)

14)
TKF (-0.61)
MATA (0.60)

1)
VM(I) (0.91)
RT(2) (0.89)
VM(2) (0.89)
RT(1) (0.80)
KFT(l) (0.84)
VM(3) (0.79)
KFS(l) (0.84)
RE(2) (0.67)
KAP (0.85)

2)
ART(2) (0.96)
AVM(2) (0.95)
ARE(3) (0.93)
AVM(l) (0.92)
AKFT(l) (0.82)
AKAP (0.89)
AKFS(l) (0.81)
ART(l) (0.73)
ARE(2) (0.64)
AVM(3) (0.64)

7)

TVL(2) (0.96)
TVL(I) (0.96)

TOT (0.77)

VLA (0.74)

6)
FVK (-0.85)
OHT(-0.83)

ATA (0.73)

26)
TKF (0.39)

Förändring 22) 2) 3)

kapitalintensitet ATOT (-0.95) ATOT (0.94) ATOT (-0.94)
AOHT (0.91) AOHT (-0.91) AOHT (0.93)
AFVK (0.91) AFVK (-0.90) AFVK (0.90)
ATVL(l) (-0.82) ATVL(l) (0.80) ATVL(l) (-0.81)
ATVL(2) (0.81) ATVL(2) (0.78) ATVL(2) (-0.81)
RI' (0.73) RI' (-0.61)
ATLI (-0.71) ATLI (0.70) ATLI (-0.73)
ARIANS (0.62) ARIANS (-0.60)

ATKF (-0.72)
25) 24)
ATKF (0.57) ATKF (0.55)
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Beskrivningsdimension Roterade komponenter
1972-1979 1975-1982 1978-1985

Kassajlöde

Likviditet

Förändring likviditet

4)
åKFEK (-0.99)
AKFT(2) (-0.99)
AKFS(2) (-0.99)
AKFRI (-0.99)
KFEK (-0.60)

12)
TCH (-0.92)
LICH(2) (-0.90)
LICH(l) (-0.88)
NRK (-0.77)
LI(3) (-0.74)
TLI (-0.72)
MATA (0.69)

8)
åLICH(2) (0.95)
ALICH(l) (0.94)
ATCH (0.89)

3)
AKFEK (-0.99)
åKFf(2) (-0.99)
AKFS(2) (-0.99)
AKFRI (-0.99)
KFEK (-0.61)
KFT(2) (-0.60)

26)
TCH (-0.89)
LICH(2) (-0.90)
LICH(l) (-0.82)
NRK (-0.66)
LI(3) (-0.60)
TLI (-0.66)
MATA (0.71)

10)
åLICH(2) (0.94)
ALICH(l) (0.93)
ATCH (0.90)
ALI(l) (0.61)

11)
AKFEK (0.98)
AKFT(2) (0.98)
åKFS(2) (0.98)
AKFRI (0.98)
KFEK (0.64)
KFT(2) (0.61)

12)
TCH (-0.85)
LICH(2) (-0.77)
LICH(l) (-0.68)
NRK (-0.69)

TLI (-0.89)
MATA (0.83)

20)
åLICH(2) (0.95)
ALICH(l) (0.94)
ATCH (0.89)
ALI(l) (0.60)

Förändring rörelsekapitalS)
äLI(2) (0.91)
KS' (-0.85)
AKSA (-0.85)
ALI(3) (0.73)
ARKA (0.68)
ANRK (0.68)

4)
åLI(2) (-0.94)
KS' (0.77)
AKSA (0.83)
ALI(3) (-0.77)
ARKA (-0.78)
ANRK (-0.79)

4)
4LI(2) (0.94)
KS' (-0.66)
AKSA (-0.88)
ALI(3) (0.80)
ARKA (0.76)
ANRK (0.80)

Storlek

Tillväxt

Tillgångsstruktur

23)
LNT(I) (-0.91)
LNT(2) (-0.89)
LI(2) (-0.69)
LI(3) (0.62)

6)

ATA (-0.90)
VLA (0.80)
KSA (0.60)

11)
LNT(l) (0.94)
LNT(2) (0.93)

18)
AVSKR' (0.76)
T' (0.72)
RI' (0.66)

7)
ATA (-0.84)
VLA (0.91)

TVL(l) (0.68)
TVL (2) (0.66)
RKA (0.67)
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24)
LNT(I) (0.92)
LNT(2) (0.92)

23)
AVSKR' (0.81)
T' (0.80)
RI' (0.72)
E' (0.62)
KS' (0.62)
YL' (0.68)



Beskrivningsdimension Roterade komponenter
1972-1979 1975-1982 1978-1985

Tillväxt materiella
tillgångar

Finansiell struktur

Tillväxt räntebärande
skulder

Tillväxt
obeskattade reserver

Skattekostnad

Räntekostnader

Investeringar

10)

åVLA (-0.92)
YL' (-0.79)
L1MATA (-0.66)
L1NRK (0.60)

19)
åATA (0.83)
L1LI(I) (-0.66)
L1RKA (-0.61)

2)
ORA (0.87)
SD (0.79)

16)

RBS' (0.93)
L1RBSA (0.86)

3)

OR' (0.88)
L10RA (0.77)
E' (0.73)
T' (0.60)

18)
ÅS(l) (0.89)
S(l) (0.82)

21)
åS(2) (0.80)
S(2) (0.71)

9)
Rs (-0.73)

24)
4INVA (-0.66)

9)

åVLA (0.89)
YL' (0.75)
L1MATA (0.67)

L1TVL(2) (0.60)

21)
åATA (0.89)
L1LI(l) (-0.66)

L1MAVSK (-0.67)

8)
ORA (-0.80)
SD (-0.86)

LI(2) (-0.79)
KSA (0.78)
LI(3) (-0.66)

15)

RBS' (-0.98)
L1RBSA (-0.98)

6)

OR' (0.90)
L10RA (0.86)

19)
ÅS(!) (0.86)
S(1) (0.82)

23)

4Rs (0.60)

25)
4INVA (0.75)
INVA (0.69)

146

8)

åVLA (-0.89)
YL' (-0.65)
L1MATA (-0.65)

15)
åATA (0.88)
L1LI(l) (-0.74)

14)
ORA (-0.76)
SD (-0.72)
RBSA (0.82)

Rs (0.68)

5)
LI(2) (-0.82)
KSA (0.77)
LI(3) (-0.73)
SD (-0.63)

9)

RBS' (0.84)
L1RBSA (0.84)

18)

OR' (-0.95)
L10RA (-0.93)

13)

S(l) (-0.89)
S(2) (-0.84)

22)
4S(2) (-0.75)

25)

4Rs (0.72)



Beskrivningsdimension Roterade komponenter
1972-1979 1975-1982 1978-1985

Utdelningsandel 20)
UTDA(l) (0.79)
UTDA(l) (0.73)
AUTDA(2) (0.66)
AUTDA(I) (0.66)

20) 16)
UTDA(2) (-0.74) UTDA(2) (0.65)

AUTDA(2) (-0.66) 4UTDA(2) (0.74)

S(2) (-0.62)

Utdelningstillväxt

Utdelning/kassajlöde

Resultatlkassajlöde

17)
UTD' (-0.93)
AUTDEK (-0.92)
AUTD (-0.86)

14)
UTDKF(l) (0.77)
NIKF(l) (-0.75)
ANIKF(l) (-0.71)
AUTDKF(I) (0.60)

15)
4NIKF(2) (0.82)
AUTDKF(2) (0.82)
NIKF(2) (0.62)
UTDKF(2) (0.61)

12)
UTDA(l) (0.77)
AUTDA(I) (0.65)

17)
UTD' (-0.90)
AUTDEK (-0.88)
AUTD (-0.81)

13)
UDTKF(l) (-0.79)
NIKF(l) (0.78)
ANIKF(l) (0.69)
AUTDKF(l) (-0.60)

16)
4NIKF(2) (0.85)
AUTDKF(2) (0.81)
NIKF(2) (0.61)

19)
UTDA(l) (0.77)
AUTDA(l) (0.61)

21)
UTD' (-0.79)
4UTDEK (-0.85)
AUTD (-0.67)
ARE(l) (-0.60)

10)
UTDKF(l) (0.77)
NIKF(l) (-0.72)

AUTDKF(l) (0.68)

17)
4NIKF(2) (0.81)
AUTDKF(2) (0.80)
NIKF(2) (0.65)
UTDKF(2) (0.65)

Tabell 5.3.2: Roterade komponenter. Siffra med högerparentes betecknar komponentnummer.
(Komponent nr 1 förklarar störst andel av den totala variansen i urvalet under respektive tids
period, komponent nr 2 näst störst andel, osv.) ARm betecknar förändringsformen av nyckel
talet Rm. Inom parentes anges nyckeltalens korrelation med respektive komponent. Fetstil
markerar det nyckeltal som har i absoluta termer högst korrelation med respektive komponent.

147





6. Estimering av prognosmodeller och klassifice

ringsresultat

I föreliggande kapitel estimeras prognosmodeller avseende förändringen i framtida räntabilitet på

eget kapital. Framställningen inleds med en specifikation av prognosmodeller i avsnitt 6.1. I

avsnitt 6.2 redogörs för vilka empiriska data som används vid estimeringen. I de därpå följande

avsnitten presenteras de estimerade prognosmodellerna: i avsnitt 6.3 univariata sanlband med

historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital (avsnitt 6.3. 1) eller vissa andra nyckeltal

(avsnitt 6.3.2) som oberoende variabel. I det därpå följande avsnittet 6.4 presenteras multi

variata prognosmodeller. De oberoende variablerna utgörs därvid i ett första steg aven upp

sättning nyckeltal exklusive historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital (avsnitt 6.4.1).

Därefter kombineras dessa nyckeltal med den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget

kapital (avsnitt 6.4.2). I avsnitt 6.5 prövas prognosmodellemas förmåga att korrekt klassificera

ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital i estime

ringsurvalen. I avsnitt 6.6 återfinns en avslutande kommentar av resultaten vad gäller den fort

satta undersökningen.

6.1. Specifikation av prognosmodeller

I det följande specificeras de prognosmodeller som kommer att estimeras i föreliggande kapitel.

Som har framgått i avsnitt 4.1.2 ovan väljs logitanalys som statistisk analysmetod. Därvid

estimeras sannolikheten för en ökad (eller oförändrad) respektive minskad franltida genomsnitt

Hg räntabilitet på eget kapital. Förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

LlRei,t+3' bestäms i princip enligt följande:
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(6.1) dRei,t+3 = Rei,t+3 - Rei,t

där:

Rei,t+3 = (RE,i,t+ 1+RE,i,t+2 +RE,i,t+3)/3, dvs framtida genomsnittlig räntabilitet
på eget kapital för företag i

Rei,t = (RE,i,t-2 +RE,i,C-l +RE,i,J/3, dvs historisk genomsnittlig räntabilitet
på eget kapital för företag i

RE,i,t = räntabilitet på eget kapital för företag i under perioden t-l till t

För att underlätta den fortsatta framställningen införs nu följande beteckningar: 1

• Univariata prognosmodeller:
Pm(ReJ = prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital, Rec' som oberoende variabel
Pm(Rmt,j) = prognosmodell med ett visst nyckeltal j, Rmc,j' som

oberoende variabel

• Multivariata prognosmodeller:

Pm({Rmt}) = prognosmodell med en uppsättning nyckeltal, {Rmc}, som
oberoende variabler

Pm(Ret +{Rmt}) = prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på
eget kapital, Ret, och en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som
oberoende variabler

Vid logitanalysen i det aktuella sammanhanget antas en icke observerbar variabel, ZPm(.), exis

tera, vilken utgör en linjär funktion av respektive prognosmodells oberoende variabler:2

(6.2.a)

(6.2.b)

(6.2.c)

(6.2.d)

z· Pm(Re(t» = O + O .Re·l,t o 1 1,C

z· Pm(Rm(t,j» = O + (} .Rm· .
1,C o 1 1,t,J

z· Pm({Rm(t)}) = O + (} ·Rm· + O ·Rm + (}·Rm + O Rml,t o 1 1,t,1 2 i,t,2 . .. m i,t,j· . . M· i,t,J

där:

Om = parameterestimat m
Rei,t = historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital för företag i vid

tidpunkt t
Rmi,t,j = nyckeltal j för företag i vid tidpunkt t

l Vid beteckningar för prognosmodeller Pm(.) underförstås subindex i för företag.

2 Framställningen baseras på bIa Aldrich & Nelson (1985) och Pindyck & Rubinfeld (1987).
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I logitanalysen antas att det för varje observation finns en viss klassificeringsgräns, Zj,tm(.)*,

sådan att Zi,tm(.) ~ Zi,tm
(.)* för observationer med en ökad (eller oförändrad) framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital och Zi,tm(.) < Zi,tm(.)* för observationer med en minskad

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Sannolikheten för en ökad (eller oförändrad)

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kan således uttryckas:3

(6.3) P(Y(~Re· ) = 1 IZ· Pm(.» = P(Z. Pm(.) ~ ZI·,tPm(.)*)l,t+3 l,t l,t

där:

Y(~Rei,t+3) = 1 om i1Rei,t+3 ~ O
Y(~Rei,t+3) = Oom i1Rei,t+3 < O

På motsvarande sätt uttrycks sannolikheten för en minskning i den genomsnittliga räntabiliteten

på eget kapital:

(6.4) P(Y(LiRe. ) = OIz· Pm(.) = P(Z· Pm(.) < z· Pm(.)*) = 1 - P(Z. Pm(.) ~ z. Pm(.)*)l,t+3 I,t I,t l,t I,t 1,t

Sannolikheten att Zj,tm(.) överstiger klassificeringsgränsen Zj,tm(.)* antas i en logitanalys vara

logistiskt fördelad, dvs:

(6.5) P(Y(dRe· ) = 1 IZ· pm(.» = 1l,t+3 l,t
(1 + e-Z(i,t,Pm(.» )

Estimeringen av Om i (6.2.a-d) sker iterativt med en sk maximimetod. 4 Därvid söks de värden

på Om' för vilka de observerade utfallen av ökningar respektive minskningar i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital i företagsurvalet är mest sannolika. Sannolikheten för att i

företagsurvalet observera ett visst utfall av ökningar respektive minskningar i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital kan betecknas L och formuleras enligt (6.6):5

3 I den fortsatta verbala framställningen underförstås som regel att Y(~Ret+3) = 1 avser inte bara ökningar i
framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, utan även de fall där den framtida genomsnittliga räntabiliteten på
eget kapital är oförändrad i förhållande till den historiska nivån.

4 Ifrågavarande skattningsmetod går även under benämningen ML-metoden (ML = "maximum likelihood").

5 Se tex Pindyck & Rubinfeld (1987, s.311).
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~ ~

(6.6) L = .II P(Zi,tm(.) ~ Zi,tmc.)*) ~ (1 - P(Zj,tm(.) ~ Zi,tmc.)*»
11=1 10 =1

där:

N t = antal observationer i urvalet där LlRei,t+3 ~ O
No = antal observationer i urvalet där LlRei,t+3 < O
il = 1,2, , Nl
io = 1,2, , No

Genom att maximera logaritmen på funktionen L med avseende på Om erhålls optimala värden

för Om. 6 I föreliggande studie utförs estimeringen med hjälp av datorprogrammet SPSS. 7

Estimerade logitmodeller kommer att signifikanstestas. Att estimerade logitmodeller är signifi

kanta bör normalt sett utgöra en förutsättning för att dessa skall kunna användas med framgång i

prognossammanhang. Det är knappast heller meningsfullt att vid efterföljande test av informa

tionseffektivitet formulera placeringsstrategier som baseras på icke-signifikanta prognosmodell-

er.

Estimerade logitmodeller kan signifikanstestas med hjälp av ett sk "1ik:elihood ratio" test. Därvid

prövas nollhypotesen att samtliga parametrar i modellen utom interceptet är noll, mot alternativ

hypotesen att åtminstone något parameterestimat är skilt från noll. Statistikan är asymptotiskt x2


fördelad med M st frihetsgrader , där M = antalet oberoende variabler i den aktuella modellen,

och definieras enligt följande: 8

(6.7) -2Iog(Lo/~) = (-210gLo) - (-210g~)

I (6.7) anger Lo sannolikheten för det observerade utfallet av ökningar respektive minskningar i

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget. kapital när sannolikheten för en ökad (eller oför

ändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sätts till Nl/(N1 + No), dvs andelen

6 Logaritmen på funktionen L är enligt följande:

NI No
log L = E 10g(P(Zi,tmc.) ~ Zi,tmC.)*») + E log(l - P(Zi,tmC.) ~ Zi,tmc.)*».

il=O io=O

7 SPSS Release 6.1 (1994), SPSS incorporated.

8 Se användarmanual till SPSS Release 6.1 (1994).
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ökningar i estimeringsurvalet. LM anger motsvarande sannolikhet när sannolikheten för en ökad

(eller oförändrad ) genomsnittlig räntabilitet på eget kapital bestäms enligt den estimerade logit

modellen.

Signifikanstester avseende enskilda variabelkoefficienter baseras på den x2
- fördelade Wald

statistikan med 1 frihetsgrad. Statistikan beräknas som kvadraten på kvoten mellan koefficienten

och dess standardfel.9

Kvaliteten på de estimerade prognosmodellerna kommer vidare att bedömas med hjälp av

klassificeringstester i estimeringsurvalen. Därvid undersöks i vilken utsträckning klassificeringar

av ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital baserade

på de estimerade prognosmodellema sammanfaller med faktiska utfall. Testförfarandet beskrivs

närmare i anslutning till klassificeringsresultaten i avsnitt 6.5. Avgörande för bedömningen av

kvaliteten på de estimerade prognosmodellerna är slutligen de prognostester som presenteras i

kapitel 7. I dessa tester jämförs prognoser av ökningar respektive minskningar i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital med faktiska utfall under en efterföljande validerings

period.

En närmare definition av prognosvariabeln åRet+3 i (6.1) (och även den oberoende variabeln

ReJ erfordrar att det underliggande räntabilitetsmåttet RE,t preciseras. Det mått som väljs här

sammanfaller med RE(l) i tabell 5.2.2.b i avsnitt 5.2.2 ovan. Räntabiliteten på eget kapital över

ett år definieras således som årets nettoresultat inklusive extraordinära poster dividerat med

genomsnittligt justerat eget kapital. Nettoresultatet beräknas efter avdrag för bokförd och latent

skattekostnad samt efter avdrag för minoritetsandel, men inklusive resultatandel i eventuellt

förekommande intressebolag. Justerat eget kapital inkluderar den andel av obeskattade reserver

som inte är att betrakta som latent skatteskuld. Kapitalmåttet exkluderar däremot minoritets

andelar.

Att det valda räntabilitetsmåttet mäts inklusive extraordinära poster har motiverats i avsnitt

4.1.2 ovan. Därvid konstaterades dock att betydelsen av hur extraordinära poster hanteras för de

estimerade prognosmodellernas prognosförmåga snarast är en empirisk fråga. Därför kommer

även prognosmodeller där räntabiliteten på eget kapital mäts före extraordinära poster att

9 Se användarmanual till SPSS Release 6.1 (1994).
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Beskrivnings- Estimerings- Estimerings- Estimerings-
dimension period I period n period III

Lönsamhet VM(l) VM(l) VM(l)

Förändring lönsamhet dRT(2) dRT(2) ~RT(2)

Kapitalintensitet TVL(2) TVL(1)
FVK FYK

TKF TKF TKF

Förändring kapitalintensitet dTOT ATOT ATOT
ATKF ATKF

Kassajlödesmått AKFEK
AKFT(2)

AKFS(2)
Likviditet TCH

LICH(2)
TLI

Förändring likviditet ALICH(2) ALICH(2) ALICH(2)

Förändring rörelsekapital ALI(2) ALI(2) ALI(2)

Storlek LNT(l) LNT(l)
LNT(2)

Tillväxt AVSKR' AVSKR'

Tillgångsstruktur ATA
VLA

Tillväxt materiella tillgångar AVLA AVLA AVLA
AATA AATA AATA

Finansiell struktur ORA
SD

RBSA
LI(2)

Tillväxt räntebärande RBS' RBS' RBS'
skulder

Tillväxt obeskattade reserver OR' OR' OR'

Skattekostnad As(l) As(l)
s(l)

As(2) As(2)

Räntekostnader Rs
ARs ARs

Investeringar ~INVA AINVA
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Beskrivnings
dimension

Utdelningsandel

dUTDA(2)

Utdelningstillväxt

Utdelning/kassajlöde
Resultat/kassajlöde

Estimerings
period I

UTDA(2)

UTD'

UTDKF(I)
~NIKF(2)

Estimerings
period II

UTDA(2)

UTDA(l)

UTD'

UTDKF(l)
ANIKF(2)

Estimerings
period III

UTDA(l)

dUTDEK

UTDKF(1)
dNIKF(2)

Tabell 6.1.1: Representativa nyckeltal, {Rmt }. Definitioner av nyckeltal återfinns i tabell 5.2.2.b i avsnitt 5.2.2.

estimeras och utvärderas. Dessa alternativa prognosmodeller redovisas i appendix A.6.2

(estimering av prognosmodeller) och appendix A.7.2 (utvärdering av prognosresultat).lO

Valet av den uppsättning redovisningsbaserade nyckeltal, {Rmt } , som skall utgöra oberoende

variabler i de univariata prognosmodellerna Pm(Rmt,j) samt i de multivariata prognosmodellerna

Pm({Rmt}) och Pm(Ret +{Rmt } ), sker med utgångspunkt i resultaten av principalkomponent

analyserna för respektive estimeringsperiod i avsnitt 5.3. De nyckeltal som har högst absolut

värde av korrelationen med respektive komponent bildar härvid ett urval av sk representativa

nyckeltal, {Rmt}. Nämnda kriterium medför att en viss beskrivningsdimension kan representeras

av olika nyckeltal under olika estimeringsperioder. Sammansättningen av urvalet av representa

tiva nyckeltal för respektive estimeringsperiod framgår av tabell 6.1.1. Notera att vissa beskriv

ningsdimensioner motsvaras av två komponenter i principalkomponentanalysen, varför antalet

nyckeltal som representerar dessa beskrivningsdimensioner uppgår till två.

10 Där framgår att det föreligger betydande skillnader mellan mu1tivariata prognosmodeller där räntabiliteten
mäts före respektive efter extraordinära poster beträffande variabelsammansättningen i respektive prognosmodell.
Vid en utvärdering av prognosförmågan hos de alternativa prognosmodellerna kan dock inga markanta skillnader
påvisas, se appendix A.6.2 och A.7.2.

155



6.2. Empiriska data

Prognosmodellerna (6.2.a-d) estimeras under tre sk estimeringsperioder. I figur 6.1 återfinns en

översikt över de tre estimeringsperioderna, varav framgår att den första estimeringsperioden

omfattar åren 1970 - 1982, den andra åren 1973 - 1985 och den tredje åren 1976 - 1988. I

figuren anges även de årtal som utgör mättidpunkter för de oberoende variablerna. Utöver dessa

mättidpunkter omfattar estimeringsperiodema två år för mätning av historisk genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital vid den första mättidpunkten och ytterligare tre år för mätning av

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital vid den sista mättidpunkten.

Figur 6.2 illustrerar aktuella databehov för beroende och oberoende variabler i prognosmodell

ema med den första estimeringsperioden som exempel. Il Av figuren framgår att mätning av

den beroende variabeln LlRet+3 förutsätter tillgång till data för beräkning av räntabiliteten på

eget kapital för en ettårsperiod under tre på varandra följande "historiska" år samt tre på

varandra följande "framtida" år. 12 För mätning av historisk genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital, Ret, krävs data för beräkning av den ettåriga räntabiliteten på eget kapital under tre på

varandra följande historiska år. 13

Estimeringsperiod I: 1970 - 1982

(Mättidpunkter för oberoende variabler; 1972 - 1979)

Estimeringsperiod II: 1973 - 1985

(Mättidpunkter för oberoende variabler: 1975 - 1982)

Estimeringsperiod III: 1976 - 1988

(Mättidpunkter för oberoende variabler: 1978 - 1985)

Figur 6.1: ÖVersikt estimeringsperioder.

11 För en fullständig redogörelse för samtliga mättidpunkter under alla tre estimeringsperiodema, se Appendix
A.8.1.

12 Exempelvis erfordras vid den första estimeringsperiodens första mättidpunkt 1972, RE,1970, RE,1971 och
RE,1972 för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital och RE,1973, RE,1974 och RE,1975 för den
framtida genom-snittliga räntabiliteten på eget kapital.

13 Till exempel krävs vid beräkning av Re1972 data för beräkning av RE,1970, RE.l971 samt RE,1972'
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Prognosmodellerna estimeras med hjälp av ett visst urval av företag, fortsättningsvis benämnt

estimeringsurval. För varje estimeringsperiod bildas ett särskilt estimeringsurval. För att ett

företag skall inkluderas i estimeringsurvalet vid en viss mättidpunkt t 14 skall följande kriterier

vara uppfyllda:

i) Företaget tillhörde någon av branscherna Verkstadsindustri eller Skogsindustri enligt Affärs

världens branschindelning under år t samt året dessförinnan, (i enlighet med avsnitt 5.1 ovan

benämns dessa företag primärgruppen) eller företaget tillhörde någon av branscherna Fastig

hets- och byggbolag eller Övriga bolag under året ifråga samt året dessförinnan och visade

därutöver "rörelsemässig likhet" med företagen i branscherna Verkstadsindustri och Skogs

industri (dessa företag kallas liksom tidigare sekundärgruppen).

ii) Företaget ingår i databasen Findata Finlis och fanns noterat på Stockholms fondbörs AI

eller All-lista år t samt året dessförinnan.

iii) Förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kan beräknas med stöd av

databasen Findata Finlis. 15

Urvalskriterium iii) medför att urvalet begränsas till företag med en livslängd som tillåter att

Mättid
punkt: 1972

Mättid
punkt: 1973 .

Mättid
punkt: 1979

Beroende variabel

ilRe1975: 1970 - 1975

ilRe1976: 1971 - 1976

ilRe1982: 1977 - 1982

Oberoende variabler

I I
{Rm1972}: 1972
Re1972: 1970 - 1972

I I
{Rm1973}: 1973
Re1973: 1971 - 1973

I I
{Rm1979}: 1979
Re1979: 1977 - 1979

Figur 6.2: Översikt mätning av prognosmodellemas beroende variabel och oberoende variabler under estimerings
period l.

14 Med mättidpunkt avses här mättidpunkter för oberoende variabler enligt figur 6.1.

15 Urvalskriterium iii) medför att inte samtliga observationer från principalkomponentanalysema i avsnitt 5.3
kan inkluderas i estimeringsurvalen.
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den ettåriga räntabiliteten på eget kapital kan beräknas under sex på varandra följande år. De

estimerade prognosmodellema kommer därmed att vara behäftade med en sk "survivor bias" .

Detta förhållande har förvisso en negativ inverkan på generaliserbarheten för estimerade

prognosmodeller, dels beträffande de estimerade sambanden i sig, dels den prognosförmåga

dessa uppvisar.

Storleken på de tre estimeringsurvalen redovisas i tabell 6.2.1. Med observation avses kombina

tionen av företag och år, varför samma företag kan inkluderas i ett visst urval flera år under en

estimeringsperiod. Antalet observationer uppgår till 396 under den första estimeringsperioden,

412 under den andra estimeringsperioden och 392 under den tredje estimeringsperioden.

För meningsfull signifikanstestning bör enligt Aldrich & Nelson (1985, s. 81) antalet observa

tioner per skattad ,variabelkoefficient i en logitmodell uppgå till minst 50. Antalet observationer

är således tillfyllest för modeller med upp till ca 8 oberoende variabler. 16 Av tabellen franlgår

även andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital. Andelen ökningar är något högre än andelen minskningar under den tredje estimerings

perioden, medan respektive andel är ungefär likvärdiga under de båda inledande estimerings

perioderna.

Vad gäller extremvärden görs inga justeringar av den beroende variabeln, enär denna är

dikotomiserad. De representativa nyckeltalen, {Rmt}, har - i enlighet med avsnitt 5.3 ovan 

korrigerats för extremobservationer inför principalkomponentanalysema (värden som. avvek mer

än 5 standardavvikelser från medelvärdet på ett visst nyckeltal åsattes ett värde motsvarande det

maximala/minimala värdet ej överstigande/understigande 5 standardavvikelser från medelvärdet

på nyckeltalet ifråga). Beträffande identifiering och hantering av extremvärden i den historiska

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är förfarandet detsamma som för de representativa

nyckeltalen. 17

16 Antalet oberoende variabler i de multivariata prognosmodeller som sedermera estimeras under den första
estimeringsperioden överstiger förvisso detta antal (jämför avsnitt 6.4.1). Då prognosförmågan för dessa modeller
är god, har någon reduktion av antalet oberoende variabler emellertid inte bedömts vara nödvändig.

17 Antalet på detta sätt identifierade och korrigerade extremobservationer i Ret är litet; under estimerings
period I: 4 observationer, under estimeringsperiod II: 3 observationer och under estimeringsperiod III: 2 obser
vationer.
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Estimerings- Estimerings-
period I period II

Antal observationer:
eTotalt: 396 412

e.4Ret +3 ~ 0:- 191 214
(48.23 %) (51.94 %)

e.4Ret +3 < O: 205 198
(51.77 %) (48.06 %)

Antal företag: 59 63

Estimerings
period III

392

221
(56.38 %)

171
(43.62 %)

69

Tabell 6.2.1: Estimeringsurvalen. Antal observationer avser företag-år.

I tabell 6.2.2 redovisas lite deskriptiv statistik för respektive estimeringsurval. Medelvärde och

standardavvikelse har beräknats för förändringen i framtida genonlsnittlig räntabilitet på eget

kapital (före dikotomiseringen av variabeln ifråga), för historisk räntabilitet på eget kapital (mätt

dels över ett år, dels som ett genomsnitt över tre år) samt för ett antal ytterligare nyckeltal. Av

tabellen framgår bIa att medelvärdet för räntabiliteten på eget kapital mätt över ett år varierar

över tiden mellan 0.0905 och 0.1172. Standardavvikelsen är relativt oförändrad över tiden och

ligger i intervallet 0.0922 till 0.0988. För den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget

kapital erhålls ett medelvärde mellan 0.1047 och 0.1096. Spridningen är mindre än för den ett

åriga räntabiliteten. Standardavvikelsen varierar här från 0.0644 till 0.0759. För prognos

variabeln LlRet+3 är medelvärdet svagt negativt under den första estimeringsperioden, (-0.0135),

ungefär noll under den andra estimeringsperioden, (-0.0023), och svagt positivt under den tredje

estimeringsperioden, (0.0221). Skillnaderna i medelvärdet över tiden i den beroende variabeln

är således små. Standardavvikelsen ökar dock något över tiden från 0.0993 den första estime

ringsperioden till 0.1330 den tredje estimeringsperioden.

Beträffande övriga nyckeltal i tabell 6.2.2 kan, för estimeringsurvalen av företag, noteras att

lönsamheten mätt som vinstmarginalen VM(1) är relativt oförändrad över tiden, med ett medel

värde varierande mellan 0.0721 och 0.0802 och en förhållandevis stabil standardavvikelse upp

gående till som lägst 0.0386 och som högst 0.0523. Två mått på kapitalonlsättning redovisas i

tabellen, tillgångarnas omsättningshastighet, OHT, och inversen av varulagrets omsättnings

hastighet, TVL(1). Medelvärdet på OHT ökar över tiden från 0.9978 den första estimerings-
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Estimerings- Estimerings- Estimerings-
period I period II period III

~Ret+3 medel.: -0.0135 -0.0023 0.0221
std.: 0.0993 0.1063 0.1330

Ret medel.: 0.1079 0.1047 0.1096
std.: 0.0644 0.0724 0.0759

RE,t medel.: 0.1078 0.0905 0.1172
std.: 0.0982 0.0922 0.0988

VM(l) medel.: 0.0793 0.0721 0.0802
std.: 0.0523 0.0412 0.0386

OHT medel.: 0.9978 1.0218 1.0827
std.: 0.2638 0.2686 0.2863

TVL(l) medel.: 0.3107 0.3056 0.2648
std.: 0.1249 0.1203 0.1006

ATA medel.: 0.3672 0.3779 0.3746
std.: 0.1431 0.1404 0.1352

LNT(I) medel.: 14.1594 14.4322 14.7735
std.: 1.3092 1.3646 1.4046

SD medel.: 0.4310 0.4146 0.4088
std.: 0.1294 0.1265 0.1234

E' medel.: 0.1223 0.1227 0.1616
std.: 0.1539 0.1610 0.2266

UTDA(l) medel.: 0.3217 0.3456 0.3455
std.: 0.6643 0.9431 0.8239

Tabell 6.2.2: Medelvärde och standardavvikelse för förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital,
historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på eget kapital mätt över ett år samt vissa representativa
nyckeltal i de tre estimeringsurvalen. För definitioner av nyckeltal, se tabell 5.2.2.b i avsnitt 5.2.2.
(medel. =medelvärde, std. = standardavvikelse).

perioden till 1.0827 den tredje estimeringsperioden. Medelvärdet på TVL(1) minskar över tiden

från 0.3107 den första estimeringsperioden till 0.2648 den tredje estimeringsperioden. Eftersom

måttet definieras med varulager i täljaren och rörelseintäkter i nämnaren, innebär detta en för

bättring av varulagrets omsättningshastighet. Vad gäller företagens tillgångsstruktur är denna

stabil över tiden. Andelen anläggningstillgångar, ATA uppgår till 0.37 - 0.38 oavsett estime

ringsperiod och standardavvikelsen avtar obetydligt över tiden. Även företagens finansiella

struktur är stabil över tiden. Medelvärdet på soliditeten, SD, uppgår till drygt 0.4 oavsett
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estimeringsperiod. Medelvärdet för måttet på storlek - logaritmen på balansomslutningen - stiger

över tiden från 14.1594 den första estimeringsperioden till 14.7735 den tredje estimerings

perioden. Tillväxten, mätt som tillväxt i eget kapital, E', är ungefär densamma under den första

och den andra estimeringsperioden; medelvärdet uppgår till 0.1223 respektive 0.1227. Under

den tredje estimeringsperioden ökar medelvärdet på E' till 0.1616. Standardavvikelsen ökar

emellertid kraftigt i förhållande till de båda inledande estimeringsperiodema. Medelvärdet på

den andel av företagets resultat som delas ut, UTDA(I), förändras obetydligt över tiden och

uppgår till ca 1/3. Att det föreligger stora skillnader mellan företag avspeglas dock i en hög

standardavvikelse för måttet ifråga.

6.3. Estimering av univariata prognosmodeller

I det följande presenteras de estimerade univariata logitanalysema. I avsnitt 6.3.1 redovisas

prognosmodeller med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som oberoende variabel

och i avsnitt 6.3.2 prognosmodeller med enskilda representativa nyckeltal som oberoende

variabel. Det kan noteras att de sistnämnda modellerna inte estimeras i egentligt prognossyfte,

utan snarare med avsikt att erhålla ett underlag för tolkning av samband mellan förändringen i

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och de olika representativa nyckeltalen.

6.3.1. Prognosmodeller med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som

oberoende variabel

I tabell 6.3. 1 presenteras estimerade prognosmodeller Pm(ReJ enligt modellspecifikationen

(6.2.a) för de tre estimeringsperiodema. I tabellen återfinns för respektive estimeringsperiod

värden på intercept och koefficient för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget

kapital. Signifikansnivån på intercept och koefficient avseende Wald-statistikan anges i

anslutning därtill. Vidare redovisas i tabellen de estimerade modellernas x2-värden (med 1

frihetsgrad) enligt (6.7).

Utifrån tabell 6.3.1 kan inledningsvis konstateras att de estimerade prognosmodellema Pm(ReJ

är klart signifikanta under samtliga estinleringsperioder enligt modellernas X2
- värden (erhållna
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Estimerings- Estimerings- Estimerings-
period I period II period III

Intercept 80 2.1132 1.8332 1.1173
(Sign.) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

Ret (Jl -20.3751 -16.3251 -7.6344
(Sign.) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

Modellens x2

(Signifikansnivå)
96.442

(0.0000)
81.776
(0.0000)

26.626
(0.0000)

Tabell 6.3.1: Estimerade prognvsmodeller, Pm(Ret ), enligt (6.2.a) under de tre
estimeringsperioderna. (Sign. = signifikansnivå).

p-värden18 uppgår till 0.0000). Modellens x2-värde för den tredje estimeringsperioden är

emellertid klart lägre än för den första och den andra estimeringsperioden. Såväl intercept som

koefficient för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är signifikant under

samtliga estimeringsperioder (p-värdena uppgår till 0.0000). Interceptet i respektive prognos

modell är positivt. Förekomsten av signifikanta intercept betyder att de estimerade modellerna

inte utgör en fullständig beskrivning av vad som bestämmer förändringen i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital. Koefficienten för den historiska genomsnittliga räntabiliteten

på eget kapital är negativ under de tre estimeringsperioderna. Koefficienten uppgår till -20.3751

under den första estimeringsperioden och till -16.3251 under den andra estimeringsperioden.

Under den tredje estimeringsperioden är koefficienten inte lika starkt negativ, -7.6344. Ett

negativt tecken på koefficienten innebär att sannolikheten för att framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital kommer att öka (eller vara oförändrad) är lägre när den historiska

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är hög och att sannolikheten för en ökad (eller

oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital är högre när den historiska

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är låg.

Den negativa koefficienten för historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital är konsistent

med tidigare forskningsresultat som har visat att räntabiliteten på eget kapital tenderar att följa

18 Med p-värde avses den lägsta signifikansnivå på vilken nollhypotesen kan förkastas. Se tex Newbold (1991,
s. 357).
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en "mean reversion" process. 19 Närmast jämförbara resultat i tidigare forskning återfinns i

Freeman et al. (1982), där logitmodeller för prognos av förändringen i räntabiliteten på eget

kapital mätt över ett år estimeras med räntabiliteten på eget kapital under det närmast före

gående året som oberoende variabel. Även där erhölls en negativ koefficient för den historiska

räntabiliteten på eget kapital.

6.3.2. Prognosmodeller med enskilda representativa nyckeltal som oberoende variabel

I föreliggande avsnitt estimeras prognosmodellema Pm(Rmt,j) enligt modellspecifikationen

(6.2.b). De estimerade prognosmodellema presenteras i tabell 6.3.2. Där anges värden på inter

cept (i förekommande fall) samt estimerade koefficienter för respektive nyckeltal. Markerade

signifikansnivåer avser Wald-statistikan. Av utrymmesskäl redovisas inte signifikansnivåer

avseende modellernas x2-värden enligt (6.7). I en univariat modell utgör dessa ett alternativt

signifikanstest av koefficienten för den oberoende variabeln - när koefficienten för ett visst

nyckeltal är signifikant på nivån 10 % enligt Wald-statistikan är signifikansnivån enligt modell

ens x2-värde som regel densamma. 2o Modellerna har estimerats med intercept om detta befanns

vara signifikant på 10%-nivån. Om så ej var fallet, reestimerades respektive modell utan inter

cept. 21

Av tabell 6.3.2 framgår till exempel att en prognosnlodell med vinstmarginalmåttet VM(l) som

enda oberoende variabel har estimerats under samtliga estimeringsperioder. Under den första

och den tredje estimeringsperioden erhålls ett på 1%-nivån signifikant positivt intercept. Värdet

på koefficienten för nyckeltalet uppgår till -8.1150 under den första estimeringsperioden och till

-12.1403 under den tredje estimeringsperioden. I båda fallen är koefficienterna signifikanta på

1%-nivån. Det negativa tecknet på respektive koefficient betyder att en hög vinstmarginal är

förknippad med en lägre sannolikhet för att framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

19 Jämför avsnitt 3.1.1.

20 Under den första estimeringsperioden är dock de prognosmodeller där den beroende variabeln utgörs av
TVL(2) respektive ATA inte signifikanta på lO%-nivån enligt respektive modells x2-värde, medan koefficienten för
respektive nyckeltal är signifikant enligt Wald-statistikan. För nyckeltalet LICH(2) är situationen den omvända
under den andra estimeringsperioden, dvs koefficienten för nyckeltalet är inte signifikant enligt Wald-statistikan,
men prognosmodellen är signifikant enligt modellens x2-värde.

21 Även i det fall som koefficienten för det studerade nyckeltalet inte är signifikant när interceptet inkluderas,
estimeras modellen utan intercept.
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Beskrivnings
dimension och
nyckeltal

Estimeringsperiod I
(Jo (JI

Estimeringsperiod II
(Jo (JI

Estimeringsperiod III
(Jo (JI

Lönsamhet:
VM(1) 0.5683*** -8.1150*** 0.1557 1.2415*** -12.1403***

Förändring lönsamhet:
åRT(2) 2.0004*** 2.2816*** 0.3078*** -1.9531 ***

Kapitalintensitet:
TVL(2)
TKF
FYK
TVL(1)

0.5110* -1.6639**
-0.0666 0.4048

0.0662 0.9607**
1.2050**

-0.6212*
0.9344***

Förändring kapitalintensitet:
åTOT
åTKF

Kassajlöde:
åKFEK
åKFT(2)
åKFS(2)

Likviditet:
TCH
LICH(2)
TLI

Förändring likviditet:
åLICH(2)

Förändring rörelsekapital:
åLI(2)

Storlek:
LNT(1)
LNT(2)

-5.3676***
-0.2578*

0.2814*

-0.6071

0.1119

0.9561

-0.0041 -2.6729**

-5.1082***
-0.7733**

2.2061 *

0.7176

0.1488

-0.0589

0.1913***

-0.6528

-0.0485

0.5564*

0.0283

-0.8078

0.0185***

Tillväxt:
AVSKR'

Tillgångsstruktur:
ATA -0.7828*** 1.9348***
VLA

0.2213* -1.0041 *

1.5976*** -5.1928***

0.4657*** -1.3545***

Tillväxt materiella tillgångar:
åVLA
åATA

-3.9563***
-0.9526

-0.7397
-2.1673***
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Beskrivnings
dimension och
nyckeltal

Estimeringsperiod I
(Jo 81

Estimeringsperiod II
(Jo (Jl

Estinleringsperiod III
(Jo 81

Finansiell struktur:
DRA 0.5139** -3.0107***
SD
RBSA
LI(2)

Förändring räntebärande skulder:
RBS' 0.2158* -1.4951 ***

0.8097** -1.7628**

0.3833*** -1.3846***

-0.6492* 2.6740***
0.0976**

0.0128

Tillväxt obeskattade reserver:
OR'

Skattekostnader:
~s(l)

~s(2)

s(l)

Räntekostnader:
Rs
~Rs

Investeringar:
~INVA

Utdelningsandel:
UTDA(2)
~UTDA(2)

UTDA(l)

-0.7829***

0.1933
0.1343

-0.2981

-0.3141

0.0285

0.2049* -0.8035***

0.0649

-0.5412

-0.0355

-0.0436

-0.0361

0.2448**

-0.0540

0.2484
0.4868***

1.8859**

0.2960
0.4889**

Utdelningstillväxt:
UTD'
~UTDEK

Utdelning/kassajlöde:
UTDKF(l)

Resultat/kassaflöde:
~NIKF(2)

0.3851

-0.1124

0.2553*

0.5312*

-0.1229

0.2545*

0.3201 *** -0.7982***

0.9320**

-0.1277

Tabell 6.3.2: Univariata prognosmodeller Pm(Rmt,j) enligt (6.2.b) under de tre estimeringsperiodema. Signifikansnivå
avser Wald-statistikan. ( *** = signifikant på nivån ex ~ 1 %, ** = signifikant på nivån ex ~ 5 % och * = signifikant på
nivån ex ~ 10 %).
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kommer att öka (eller vara oförändrad). Under den andra estimeringsperioden har något

signifikant intercept inte erhållits, varför prognosmodellen har reestimerats utan intercept.

Koefficienten för VM(1) är svagt positiv, men inte signifikant, under denna period.

Av de nyckeltal som har prövats uppvisar ca hälften ett signifikant samband med förändringen i

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital under respektive estimeringsperiod. Estimera

de samband är dock ofta relativt instabila över tiden. Endast nyckeltal som representerar

beskrivningsdimensionema Förändring lönsamhet, Tillväxt, Tillgångsstruktur, Tillväxt materiella

tillgångar och Finansiell struktur är signifikanta varje estimeringsperiod som de prövas. I de fall

som signifikanta samband föreligger för ett visst nyckeltal under mer än en estimeringsperiod,

har emellertid koefficienten för nyckeltalet ifråga som regel samma tecken oavsett estimerings

period.22 Det kan även konstateras att nyckeltalen motsvarande beskrivningsdimensionerna För

ändring likviditet, Förändring rörelsekapital samt Investeringar inte under någon estimerings

period har erhållit någon signifikant koefficient.

I tabell 6.3.3 återfinns en sammanställning av mer "betydelsefulla" beskrivningsdimensioner i

bemärkelsen att de representeras av nyckeltal, vilkas koefficienter är signifikanta på 1%-nivån. I

tabellen anges även tecken på variabelkoefficienten ifråga. Ett positivt tecken på koefficienten

för ett visst nyckeltal innebär att sannolikheten för en ökad (eller oförändrad) framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital är högre när nyckeltalet antar höga värden och lägre när

nyckeltalet antar låga värden. Ett negativt tecken på koefficienten betyder på motsvarande sätt

att höga värden på nyckeltalet är förknippade med en lägre sannolikhet för en ökad (eller oför

ändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och att låga värden på nyckeltalet

ifråga är förknippade med en högre sannolikhet för en ökad (eller oförändrad) framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital.

Av tabell 6.3.3 framgår att en beskrivningsdimension som är mer betydelsefull under samtliga

estimeringsperioder är Förändring lönsamhet. Notera dock att koefficienten för nyckeltalet

ifråga, ~RT(2), byter tecken under den tredje estimeringsperioden. Majoriteten av övriga

beskrivnillgsdimensioner är betydelsefulla under två estimeringsperioder. Väsentliga likheter

22 Det enda undantaget utgörs av nyckeltalet ~RT(2), som uppvisar ett signifikant positivt samband med för
ändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital under de båda inledande estimeringsperioderna,
medan sambandet är negativt under den sista estimeringsperioden.
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Beskrivningsdimension Estimeringsperiod I Estimeringsperiod II Estimeringsperiod III
Tecken Nyckeltal Tecken Nyckeltal Tecken Nyckeltal

Lönsamhet VM(l) (-) VM(l)

Förändring lönsamhet + ~RT(2) + .6RT(2) ~RT(2)

Kapitalintensitet (-) (-) + TVL(l)

Förändring kapitalintensitet ~TOT .6TOT (-)

Storlek (-) + LNT(l) + LNT(2)

Tillväxt (-) (-) AVSKR'

Tillgångsstruktur + ATA VLA (-)

Tillväxt materiella ~VLA ~ATA (-)
tillgångar

Finansiell struktur ORA (-) + RBSA

Tillväxt räntebärande RBS' RBS' (-)
skulder

Tillväxt obeskattade OR' OR' (-)
reserver

Skattekostnader (-) (-) + s(l)

Utdelningstillväxt (-) (-) ~UTDEK

Tabell 6.3.3: "Betydelsefulla" beskrivningsdimensioner och motsvarande representativa nyckeltal i univariata prognos
modeller Pm(Rmt,j)' ("Tecken" = tecken på estimerad koefficient).

föreligger mellan den första och den andra estimeringsperioden. Under dessa perioder är

förutom Förändring lönsamhet även beskrivningsdimensionerna Förändring kapitalintensitet,

Tillgångsstruktur, Tillväxt materiella tillgångar, Tillväxt räntebärande skulder samt Tillväxt

obeskattade reserver betydelsefulla. Beskrivningsdimensionerna Kapitalintensitet, Tillväxt,

Skattekostnader samt Utdelningstillväxt är betydelsefulla endast under den tredje estimerings

perioden. Några likheter kan dock noteras mellan den tredje estimeringsperioden och de in

ledande estimeringsperioderna: Lönsamhet och Finansiell struktur utgör betydelsefulla beskriv

ningsdimensioner under såväl den första som den tredje estimeringsperioden och beskrivnings

dimensionen Storlek är betydelsefull under såväl den andra och som den tredje estimerings

perioden.

Beskrivningsdimensionen Tillgångsstruktur representeras av olika nyckeltal under den första och

den andra estimeringsperioden. Nyckeltalet ATA har positivt tecken på koefficienten under den
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första estimeringsperioden och koefficienten för VLA har negativt tecken under den andra

estimeringsperioden. En hög andel anläggningstillgångar och en låg andel varulager är således

förknippad med en högre sannolikhet för en ökad (eller oförändrad) framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital. Även beskrivningsdimensionen Finansiell struktur representeras av

nyckeltal med olika tecken på koefficienten. Under den första estimeringsperioden är tecknet på

koefficienten för aRA negativt, medan tecknet på koefficienten för RBSA är positivt under den

andra estimeringsperioden. Tecknen är inbördes konsistenta om obeskattade reserver i första

hand likställs med eget kapital. Estimerade samband innebär då att en hög skuldsättning är för

knippad med en högre sannolikhet för att framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

kommer att öka (eller vara oförändrad).

I appendix A.6.1 prövas möjligheten att bilda enkla förväntningar om tecknet på sambandet

mellan vissa enskilda nyckeltal och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital, i syfte att underlätta tolkningen av de statistiska sambanden. En av de ansatser som

prövas för bildande av dylika förväntningar utgår från den empiriska iakttagelsen att räntabilitet

en på eget kapital tenderar att följa en "mean reversion" process. Förväntningar om tecken på

samband bildas i tre arbetssteg, vilka i det följande exemplifieras med nyckeltalet VM(l). De

tre arbetsstegen återges här endast kortfattat (en utförligare redogörelse för ansatsen samt

tillämpningen av densamma återfinns i nämnda appendix).

Bildande av förväntningar om tecknet på sambandet mellan VM(l) och förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sker enligt följande. I ett första steg bestäms ett

modellmässigt samband mellan nyckeltalet VM(1) och historisk räntabilitet på eget kapital.

Tecknet på detta samband är positivt, dvs när VM(l) är hög/låg är även den historiska räntabili

teten på eget kapital hög/låg. I ett andra steg antas att VM(l) följer en "mean reversion"

process, vilket innebär att höga/låga värden på VM(l) kommer att minska/öka i framtiden. I ett

tredje och sista steg bildas en förväntan om tecken på sambandet mellan VM(l) och förändring

en i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Om VM(l) följer en "mean reversion"

process så att höga/låga värden på nyckeltalet ifråga kommer att minska/öka i framtiden,

kommer framtida räntabilitet på eget kapital att minska/öka eftersom det modellmässiga sam

bandet mellan VM(l) och räntabilitet på eget kapital är positivt. Därigenom kan sambandet

mellan VM(1) och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital förväntas

vara negativt.
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Den preciserade ansatsen för bildande av förväntningar om tecknet på samband kan tillämpas på

ytterligare två av de nyckeltal som representerar mer betydelsefulla beskrivningsdimensioner i

de univariata analyserna, nämligen TVL(1) och OR'. Enligt de förväntningar som bildas i

Appendix A.6.1 förväntas sambandet mellan TVL(1) och förändringen i framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital vara positivt, medan sambandet mellan OR' och förändringen i fram

tida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital förväntas vara negativt.

Som framgår av tabell 6.3.3 ovan är observerade tecken i estimerade logitsamband mellan

nyckeltalen VM(1), OR' respektive TVL(1) och förändringen i framtida genomsnittlig räntabili

tet på eget kapital i enlighet med dessa förväntningar. De empiriska iakttagelserna är därmed

förenliga med att dessa nyckeltal är relaterade till en "mean reversion" process i räntabiliteten

på eget kapital. I prognosmodeller där historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital inte

ingår som oberoende variabel, kan dessa nyckeltal utgöra proxyvariabler för den historiska

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital. Mot bakgrund av den påtagliga tendens till "mean

reversion" process som gäller för räntabiliteten på eget kapital, kan detta förklara deras relativa

betydelse i de univariata analyserna.

Sex av de nyckeltal som har prövats i prognosmodellerna Pm(Rmt,j) förekommer även i de uni

variata logitmodeller som estimerades i Ou & Penman (1989). Den beroende variabeln i den

studien är definierad på ett annat sätt än i föreliggande studie, (nämligen som förändringen i

nästkommande års redovisade resultat per aktie), men utgör i likhet med förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital ett mått på förändringen i företagets framtida lönsam

het. Det kan därför vara av intresse att jämföra de logitsamband som estimerades i nämnda

studie med de samband som har framkommit i föreliggande rapport. En sådan jämförelse

presenteras i tabell 6.3.4, varvid kan konstateras att det inte föreligger något fall där de

studerade sambanden är signifikanta med olika tecken, och att tre nyckeltal - TVL(2), AVSKR'

och UTDKF(I) - är signifikanta i båda studierna under åtminstone någon estimeringsperiod.

Tecknet på sambandet med respektive beroende variabel är därvid detsamma - negativt för

TVL(2) och AVSKR' och positivt för UTDKF(1). Sannolikheten för en ökad framtida lönsam

het är således högre när TVL(2) och AVSKR' antar låga värden och UTKF(1) antar höga

värden.
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Beskrivnings- Ou & Penman (1989) Föreliggande studie:
dimension Nyckeltal 1965-72 1973-77 Estimerings- Estimerings- Estimerings-

period I period II period III

-Förändring
lönsamhet åRT(2) ej sign. ej sign. + +

-Kapitalintensitet TVL(2) ej sign. a a
-Likviditet TCH1) ej sign. + ej sign. a a
-Tillväxt AVSKR' a
- Utdelning/
kassajlöde UTDKF(1) + ej sign. ej sign. ej sign. +

-Investeringar åINVA ej sign. ej sign. a

Tabell 6.3.4: Jämförelse mellan univariata logitsamband i Ou & Penman (1989) och i föreliggande studie.
(+/- = positivt/negativt samband föreligger, signiflkansnivå ex ~ 10 % och a = sambandet testas ej).

l) I Ou & Penman (1989) testades lITCR och ett negativt samband mellan detta och förändringen i nästkommande års
redovisade resultat redovisades.

6.4. Estimering av multivariata prognosmodeller

I föreliggande avsnitt presenteras de estimerade multivariata prognosnlodellerna. I avsnitt 6.4.1

redovisas prognosmodeller med en uppsättning representativa nyckeltal som oberoende variabler

och i avsnitt 6.4.2 prognosmodeller där de oberoende variablerna består av representativa

nyckeltal i kombination med den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital.

6.4.1. Prognosmodeller med representativa nyckeltal som oberoende variabler

I det följande estimeras prognosmodellema Pm({Rmt}) enligt modellspecifikationen (6.2.c), med

de oberoende variablerna hämtade från urvalet av representativa nyckeltal. Då antalet nyckeltal i

detta urval är relativt stort, exkluderas nyckeltal med hjälp av ett stegvis förfarande vid den

statistiska estimeringen av logitmodellerna.

I den stegvisa estimeringsansatsen bestäms inledningsvis en logitmodell där samtliga represen

tativa nyckeltal ingår som oberoende variabler. Från denna inledande modell avlägsnas därefter

oberoende variabler stegvis och i varje urvalssteg estimeras temporära logitmodeller. För varje
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temporär logitmodell beräknas en "likelihood ratio" , varigenom nollhypotesen att koefficienten

för den temporärt uteslutna oberoende variabeln, m, är noll prövas: 23

(6.8) -210g(LM_m/LM) = (-210gLM_m) - (-210gLM)

där:

LM = 'sannolikhet' för utfallen i estimeringsurvalet givet estimerade
koefficienter i en logitmodell med M som oberoende variabler,
M = en uppsättning oberoende variabler vid inledningen av ett
urvalssteg

4t-m = 'sannolikhet' för utfallen i estimeringsurvalet givet estimerade
koefficienter i en logitmodell, som exkluderar den oberoende
variabeln m från M

Den temporära logitmodell sonl har SänlSt signifikansnivå enligt (6.8) identifieras och det

nyckeltal som har exkluderats i denna modell utesluts slutgiltigt om det a-värde som är för

knippat med x2-värdet överstiger 10 %. I nästa urvalssteg estimeras först en logitmodell utan

det i föregående steg avlägsnade nyckeltalet. Därefter estimeras ånyo temporära logitmodeller,

varvid ett i sänder av de kvarvarande nyckeltalen exkluderas. Värden på "likelihood ratio"

beräknas, vilka ligger till grund för att eventuellt utesluta ytterligare ett nyckeltal slutgiltigt.

Proceduren upprepas till dess att ingen temporär logitmodell är förknippad med att a-värde

överstigande 10 %.24

Prognosmodellerna har inledningsvis estimerats med intercept, men om detta ej var signifikant

på 10%-nivån reestimerades modellen utan intercept.

23 "The likelihood ratio" i (6.8) är asymptotiskt x2-fördelad med 1 frihetsgrad. Se tex SPSS-manualen.

24 Ett alternativt stegvis estimeringsförfarande baserat på Wald-statistikan har också prövats. Därvid avlägsnas i
varje urvalssteg det nyckeltal som har sämst signifikansnivå enligt Wald-statistikan, förutsatt att ifrågavarande
ex-värde överstiger 10 %. En ny logitmodell estimeras utan det. avlägsnade nyckeltalet och proceduren upprepas till
dess att inget nyckeltal har en signifikansnivå överstigande 10 %. De slutliga prognosmodellerna uppvisar mycket
små skillnader i jänlförelse med de logitmodeller som redovisas i huvudtexten. (Den enda skillnaden beträffande
variabelsammansättningen är att det under de båda inledande estimeringsperiodema bortfaller ett nyckeltal, dTKF,
när urvalsförfarandet baseras på Wald-statistikan. Under den tredje estimeringsperioden resulterar de båda alter
nativa estimeringsförfarandena i identiska prognosmodeller.)

Ytterligare alternativa estimeringsförfaranden har prövats, där skillnaden jämfört med de förfaranden som
beskrivs i huvudtexten och ovan består i att nyckeltal stegvis läggs tillbaka istället för att avlägsnas. Uppsättningen
oberoende variabler blir därvid något annorlunda i de slutliga prognosmodellerna, men prognosresultaten (dvs i
vilken utsträckning prognoser om framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sammanfaller med faktiska
utfall i ett valideringsurval) för dessa modeller avviker inte nämnvärt från vad som erhålls för de prognosmodeller
som presenteras i föreliggande avsnitt. Av utrymmesskäl redovisas därför inte de alternativa modellerna.
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Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(1) -17.3172 (0.0000)

Förändring lönsamhet åRT(2) 2.9614 (0.0005)

Förändring kapitalintensitet åTOT -4.2630 (0.0049)

" åTKF -0.2570 (0.1440)

Likviditet TCH 4.2338 (0.0103)

Förändring likviditet åLICH(2) -0.2548 (0.0690)

Förändring rörelsekapital åLI(2) 2.5801 (0.0258)

Tillgångsstruktur ATA 2.6449 (0.0059)

Tillväxt materiella tillgångar åVLA -4.9291 (0.0001)

Finansiell struktur ORA -3.0228 (0.0406)

Tillväxt räntebärande skulder RBS' -1.8961 (0.0000)

Tillväxt obeskattade reserver OR' -1.1299 (0.0003)

Utdelningstillväxt UTD' 1.1993 (0.0158)

Intercept 80 1.0396 (0.0364)

Modellens x2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

147.400
13

(0.0000)

Tabell 6.4.1.a: Estimerad prognosmodell Pm({Rmt }) enligt (6.2.c), estimeringsperiod I.

Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(l) -6.4436 (0.0487)

Förändring lönsamhet åRT(2) 1.4764 (0.0403)

Förändring kapitalintensitet åTOT -4.1764 (0.0018)

" åTKF -0.4694 (0.1258)

Storlek LNT(l) 0.2716 (0.0000)

Tillgångsstruktur VLA -6.7330 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar åATA -2.5649 (0.0085)

Finansiell struktur SD -2.2277 (0.0209)

Tillväxt räntebärande skulder RBS' -1.3888 (0.0004)

Modellens x2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

116.129
9

(0.0000)

Tabell 6.4.1.b: Estimerad prognosmodell Pm({Rmt }) enligt (6.2.c), estimeringsperiod II.
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Beskrivningsdimension Nyckeltal Om (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(l) -14.7244 (0.0000)

Förändring lönsamhet aRT(2) -2.2498 (0.0011)

Kapitalintensitet TVL(l) -2.5980 (0.0501)

" FVK -2.3048 (0.0000)

Likviditet TLI -3.8930 (0.0027)

Skattekostnader s(l) 0.6369 (0.0612)

Utdelningsandel UTDA(l) 0.4338 (0.0824)

Intercept (jo 5.6919 (0.0000)

Modellens i'
Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

58.508
7

(0.0000)

Tabell 6.4.l.c: Estimerad prognosmodell Pm({Rmt }) enligt (6.2.c), estimeringsperiod III.

Estimerade multivariata prognosmodeller Pm({Rmt}) presenteras i tabellerna 6.4.l.a-c. I tabell

6.4.1.a redovisas den prognosmodell som har estimerats för den första estimeringsperioden, i

tabell 6.4.1.b den prognosmodell som har estimerats för den andra estimeringsperioden och i

tabell 6.4.l.c den prognosmodell som har estimerats för den tredje estimeringsperioden. För de

nyckeltal som utgör prognosmodellernas oberoende variabler anges de beskrivningsdimensioner

som dessa representerar. I tabellerna redovisas signifikansnivå enligt Wald-statistikan för

estimerade variabelkoefficienter samt (i förekommande fall) intercept. Vidare redovisas prognos

modellernas x2-värden enligt (6.7) för prövning av nollhypotesen att samtliga variabel

koefficienter är noll.

Inledningsvis kan utifrån tabellerna 6.4.l.a-c konstateras att prognosmodellema Pm({Rmt}) är

Signif~ under samtliga estimeringsperioder (erhållna p-värden uppgår till 0.0000).

Under såväl den första som den tredje estimeringsperioden inkluderar de estimerade prognos

modellerna Pm({Rmt}) ett signifikant positivt intercept med p-värdet 0.0000 respektive 0.0364.

Under båda dessa perioder utgör prognosmodellerna således inte en fullständig beskrivning av

vad som bestämmer förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. I den

prognosmodell som har estimerats för den andra estimeringsperioden förekommer däremot inte

173



något intercept, vilket innebär att denna prognosmodell ger en bättre beskrivning av hur för

ändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kan förutsägas.

Majoriteten av estimerade variabelkoefficienter är signifikanta på 5%-nivån.25 Som har fram

gått tidigare innebär ett positivt tecken på koefficienten att sannolikheten för en ökad (eller oför

ändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital är högre när nyckeltalet ifråga antar

höga värden och vice versa.

Prognosmodellema för respektive estimeringsperiod uppvisar ganska stora olikheter beträffande

vilka beskrivningsdimensioner som finns representerade. Endast beskrivningsdimensionerna

Lönsamhet och Förändring lönsamhet är representerade i prognosmodellerna för samtliga tre

estimeringsperioder. Under såväl den första som den andra estimeringsperioden är även följande

beskrivningsdimensioner representerade: Förändring kapitalintensitet, Tillgångsstruktur, Tillväxt

materiella tillgångar, Finansiell struktur samt Tillväxt räntebärande skulder. Utöver dimension

erna Lönsamhet och Förändring lönsamhet återfinns under den tredje estimeringsperioden inte

någon beskrivningsdimension som även ingår under någon av de övriga estimeringsperioderna.

Det kan även konstateras att följande beskrivningsdimensioner inte förekommer under någon

estimeringsperiod: Kassaflöde, Tillväxt, Räntekostnader, Investeringar, Utdelningikassaflöde

samt Resultatlkassaf/öde.

I tabell 6.4.2 återfinns en sammanställning av mer betydelsefulla beskrivningsdimensioner i

respektive prognosmodell. Med betydelsefulla beskrivningsdimensioner avses härvid de dimen

sioner som representeras av nyckeltal för vilka koefficienten är signifikant på nivån 1 %. I

tabellen anges även det nyckeltal som representerar beskrivningsdimensionen ifråga samt tecknet

på koefficienten för detsamma. Tabellen visar att någon gemensam betydelsefull beskrivnings

dimension under samtliga estimeringsperioder inte kan identifieras. Beskrivningsdimensionema

Lönsamhet och Förändring lönsamhet är emellertid betydelsefulla under såväl den första som

den tredje estimeringsperioden. Härvid kan dock noteras att koefficienten för nyckeltalet LlRT(2)

- som representerar den sistnämnda beskrivningsdimensionen - byter tecken under den tredje

estimeringsperioden. Vidare är beskrivningsdimensionerna Förändring kapitalintensitet, Till

gångsstruktur, Tillväxt materiella tillgångar och Tillväxt räntebärande skulder betydelsefulla

25 Koefficienterna för följande nyckeltal är dock inte signifikanta på 5%-nivån; under estimeringsperiod I:
~TKF och ~LICH(2), under estimeringsperiod II: ~TKF och under estimeringsperiod III: s(l) och UTDA(l).
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Estimeringsperiod I Estimeringsperiod II Estimeringsperiod III
Beskrivningsdimension Tecken Nyckeltal Tecken Nyckeltal Tecken Nyckeltal

Lönsamhet VM(l) (-) VM(l)

Förändring lönsamhet + ART(2) (-) ART(2)

Kapitalintensitet (-) FVK

Förändring kapitalintensitet ATOT ATOT (-)

Likviditet (-) (-) TLI

Storlek (-) + LNT(l) (-)

Tillgångsstruktur + ATA VLA (-)

Tillväxt materiella AVLA .dATA (-)
tillgångar

Tillväxt räntebärande RBS' RBS' (-)
skulder

Tillväxt obeskattade OR' (-) (-)
reserver

Tabell 6.4.2: Betydelsefulla beskrivningsdimensioner och motsvarande nyckel/al i estimerade prognosmodeller,
Pm({Rmt }). ("Tecken" = tecken på estimerad koefficient).

under både den första och den andra estimeringsperioden.

I tabell 6.4.2 visas att nyckeltalet VM(1) representerar en av de mer betydelsefulla beskriv

ningsdimensionerna under såväl den första som den tredje estimeringsperioden. Nyckeltalet

ifråga ingår även i den prognosmodell som har estimerats under den andra estimeringsperioden,

om än med något sämre signifikansnivå. Oavsett estimeringsperiod är tecknet på koefficienten

för VM(1) negativt. Som har framgått i avsnitt 6.3.2 är detta konsistent med den ansats för

bildande av förväntningar om samband mellan nyckeltal och förändringen i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital som har formulerats i appendix A.6.1. Även det negativa

tecknet på koefficienten för nyckeltalet OR' under den första estimeringsperioden är förenligt

med de förväntningar som kan bildas med utgångspunkt i ifrågavarande ansats.

Bland de oberoende variablerna i prognosmodellema Pm({Rmt}) förekommer således nyckeltal

som kan förmodas vara relaterade till en "mean reversion" process i räntabiliteten på eget

kapital. I frånvaro av variabeln Ret (historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital) i

prognosmodellema Pm({Rmt}) fångas denna tidsserieegenskap uppenbarligen upp av andra
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nyckeltal, vilka i denna mening skulle kunna ses som ett slags proxyvariabler för historisk

räntabilitet på eget kapital. I sammanhanget kan även konstateras att nyckeltal som kan för

väntas innehålla information av annan typ, avseende tex företagets utdelningspolitik, är svagt

representerade i prognosmodellerna.

Vid en översiktlig jämförelse med de univariata prognosmodellerna Pm(Rmt,j) i avsnitt 6.3.2 kan

följande observationer göras. Av de under respektive estimeringsperiod betydelsefulla beskriv

ningsdimensionerna i prognosmodellerna Pm({Rmt}) är flertalet även betydelsefulla i de uni

variata analyserna. Detta gäller samtliga betydelsefulla beskrivningsdimensioner under de båda

inledande estimeringsperioderna samt beskrivningsdimensionerna Lönsamhet och Förändring

lönsamhet under den tredje estimeringsperioden. Vidare har nyckeltalen i prognosmodellerna

Pm({Rmt}) som regel samma tecken på koefficienten som i de univariata analyserna. 26 Undan

tag utgörs dock av nyckeltalen TLI och TVL(1) under den tredje estimeringsperioden, vilka här

har negativt tecken på koefficienten (se tabell 6.4.1.c). Teckenbytet på koefficienten för TVL(l)

medför att slutsatsen från den univariata analysen - att detta nyckeltal skulle vara relaterat till

"mean reversion" processen i räntabiliteten på eget kapital - måste ifrågasättas. Avslutningsvis

kan noteras att några av nyckeltalen i prognosmodellerna Pm({Rmt}) inte var univariat signifi

kanta på lO%-nivån. De berörda nyckeltalen är TCR, aLICH(2), aLI(2) samt UTD' under den

första estimeringsperioden och VM(1) under den andra estimeringsperioden. Ifrågavarande

nyckeltal är uppenbarligen användbara för prognos av räntabilitet på eget kapital först i

kombination med andra nyckeltal som ingår i prognosmodellerna.

6.4.2. Prognosmodeller med representativa nyckeltal samt historisk genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital som oberoende variabler

I föreliggande avsnitt estimeras prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}) enligt modellspecifikationen

(6.2.d), där de oberoende variablerna utgörs av representativa nyckeltal i kombination med den

historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital. En slutlig uppsättning oberoende

variabler erhålls genom en stegvis reduktion av antalet variabler vid estimeringen av logit-

26 Frånvaron av teckenbyten är en indikation på att några påtagliga multikolliniäritetsproblem ej föreligger.
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modellerna, enligt det förfarande som har beskrivits i närmast föregående avsnitt. 27 Prognos

modellerna har inledningsvis estimerats med intercept, men i de fall som detta ej är signifikant

på 10%-nivån reestimeras modellen utan intercept.

Estimerade multivariata prognosnlodeller Pm(Ret+{Rmt}) redovisas i tabellerna 6.4.3.a-c. I

tabell 6.4.3.a återfinns den prognosmodell som har estimerats under den första estimerings

perioden, i tabell 6.4.3.b den prognosmodell som har estimerats under den andra estimerings

perioden och i tabell 6.4.3.c den prognosmodell som har estimerats under den tredje estime

ringsperioden. I tabellerna anges även de beskrivningsdimensioner som nyckeltalen i prognos

nlodellerna representerar. Signifikansnivåer enligt Wald-statistikan redovisas för estimerade

koefficienter. Vidare anges prognosmodellernas x2-värden enligt (6.7), aktuellt antal frihets

grader och därmed förknippad signifikansnivå.

Utifrån tabellerna 6.4.3.a-c kan inledningsvis konstateras att prognosmodellema

Pm(Ret +{Rmt}) är signifikanta under samtliga estimeringsperioder (erhållna p-värden uppgår

till 0.0000).

Inte under någon estimeringsperiod inkluderar prognosmodellerna något intercept. I samman

hanget kan noteras att intercept förekommer i prognosmodellerna Pm(ReJ under alla tre estime

ringsperioderna och i prognosmodellema Pm({Rmt}) under den första och den tredje estime

ringsperioden Gämför avsnitt 6.3.1 och 6.4.1 ovan). Detta indikerar att en kombination av

representativa nyckeltal och historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital medger en bättre

beskrivning av hur redovisningsinformation kan användas för att förklara förändringar i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital.

Den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital inkluderas bland de oberoende

variablerna under samtliga estimeringsperioder och motsvarande koefficienter är signifikanta

samtliga estimeringsperioder (erhållna p-värden uppgår till 0.0000). I likhet med de univariata

prognosmodellerna Pm(ReJ är tecknet på koefficienten genomgående negativt. Sannolikheten för

27 Även här har ett alternativt stegvis estimeringsförfarande baserat på värdet på Wald-statistikan prövats
(jämför fotnot 24). Under den första estimeringsperioden resulterade de båda estimeringsförfarandena i identiska
prognosmodeller. Under den andra och den tredje estimeringsperioden resulterade det alternativa estimerings
förfarandet i modeller med nästan samma uppsättning oberoende variabler. (Under den andra estimeringsperioden
tillkommer nyckeltalet VM(I) när estimeringsförfarandet baseras på Wald-statistikan, medan nyckeltalet .!lTKF
bortfaller. Under den tredje estimeringsperioden bortfaller nyckeltalen sel) och dRs')
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Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Kapitalintensitet TVL(2) -4.8197 (0.0000)

- " - TKF 3.1293 (0.0123)

Förändring kapitalintensitet åTOT -4.4510 (0.0027)

Förändring likviditet åLICH(2) -0.3116 (0.0341)

Förändring rörelsekapital åLI(2) 3.4178 (0.0046)

Storlek LNT(l) 0.3277 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar åVLA -4.4578 (0.0004)

Tillväxt räntebärande skulder RBS' -1.5047 (0.0015)

Tillväxt obeskattade reserver OR' -1.1484 (0.0010)

Räntekostnader Rs -15.6691 (0.0114)

Utdelningstillväxt UTD' 1.7530 (0.0013)

Ret -22.5718 (0.0000)

Modellens x:
Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

184.027
12

(0.0000)

TabeIl6.4.3.a: Estimerad prognosmodell, Pm(Ret+{Rmt }), enligt (6.2.d), estimeringsperiod 1.

Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Kapitalintensitet FYK 1.6350 (0.0009)

Förändring kapitalintensitet åTOT -3.0535 (0.0226)

" åTKF -0.5173 (0.1659)

Storlek LNT(l) 0.2342 (0.0000)

Tillgångsstruktur VLA -8.2524 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar åATA -2.1488 (0.0344)

Tillväxt räntebärande skulder RBS' -1.1876 (0.0045)

Utdelningstillväxt UTD' 1.4181 (0.0028)

Ret -22.3832 (0.0000)

Modellens x2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

185.340
9

(0.0000)

Tabell 6.4.3.b: Estimerad prognosmodell, Pm(Ret + (Rmt }), enligt (6.2.d), estimeringsperiod II.
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Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Förändring lönsamhet LlRr(2) -3.2907 (0.0001)

Kapitalintensitet TVL(1) -2.4417 (0.0395)

Storlek LNT(2) 0.1448 (0.0000)

Tillväxt 1rUlteriella tillgångar LlVLA 1.9853 (0.0386)

Skattekostnader s(1) 0.5934 (0.0951)

Utdelningsandel UTDA(l) 0.3654 (0.1334)

Utdelningstillväxt LlUTDEK -0.6873 (0.0534)

Ret -12.1929 (0.0000)

Modellens Xl

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

80.246
8

(0.0000)

Tabell 6.4.3.c: Estimerad prognosmodell, Pm(Ret+{Rmt }), enligt (6.2.d) estimeringsperiod III.

att framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kommer att öka (eller vara oförändrad) är

således lägre när den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är hög, och vice

versa. Beträffande signifikansnivån på koefficienterna för övriga oberoende variabler som ingår

i prognosmodellerna, är denna som regel åtminstone ex ~ 0.05. 28

Av de beskrivningsdimensioner som finns representerade i prognosmodellema förekommer flera

under mer än en estimeringsperiod; Kapitalintensitet, Storlek, Tillväxt materiella tillgångar samt

Utdelningstillväxt återfinns i prognosmodellerna under samtliga tre estimeringsperioder. Vidare

ingår beskrivningsdimensionerna Förändring kapitalintensitet och Tillväxt räntebärande skulder

under såväl den första som den andra estimeringsperioden. Dock kan noteras att följande

beskrivningsdimensioner inte är representerade under någon estimeringsperiod: Lönsamhet,

Kassajlöde, Likviditet, Tillväxt, Finansiell struktur, Investeringar, Utdelninglkassajlöde och

Resultatlkassajlöde.

I jämförelse med prognosmodellerna Pm({Rmt}) bortfaller respektive tillkommer ett antal

28 För följande nyckeltal är koefficienten dock inte signifikant på 5 %-nivån; estimeringsperiod II: ~TKF,
estimeringsperiod III: 8(1), UTDA(l) och ~UTDEK.

179



nyckeltal i prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}). I tabell 6.4.4.a framgår vilka nyckeltal som

bortfaller, dvs nyckeltal som under en viss estimeringsperiod ingår i prognosmodellerna

Pm({Rmt}), men som inte inkluderas bland de oberoende variablerna i prognosmodellerna

Pm(Ret+{Rmt}) under samma period. I tabell 6.4.4.b redovisas vilka nyckeltal som ingår såväl

i prognosmodellerna Pm({Rmt}) som i prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}). I tabell 6.4.4.c an

ges de nyckeltal som tillkommer, dvs nyckeltal som ingår i prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}),

men som inte inkluderas bland de oberoende variablerna i prognosmodellerna Pm({Rmt}). Med

ledning av tabellen kan betydande olikheter noteras mellan prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt} )

och Pm({Rmt}).

I tabell 6.4.4.a framgår att beskrivningsdimensionen Lönsamhet bortfaller från prognosmodeller

na Pm(Ret+{Rmt}) under sanltliga estimeringsperioder och att beskrivningsdimensionen För

ändring lönsamhet bortfaller under de båda inledande estimeringsperiodema. Övriga nyckeltal

som bortfaller under den första estimeringsperioden representerar beskrivningsdimensionerna

Förändring kapitalintensitet, Likviditet, Tillgångsstruktur och Finansiell struktur. Även under

den andra estimeringsperioden bortfaller det nyckeltal som representerar Finansiell struktur och

under den tredje estimeringsperioden bortfaller nyckeltal som representerar Kapitalintensitet och

Likviditet.

Nyckeltal som ingår både i prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) och i prognosmodellen

Pm({Rmt}) tillhör enligt tabell 6.4.4.b under de båda inledande estimeringsperioderna bIa

beskrivningsdimensionerna Förändring kapitalintensitet, Tillväxt materiella tillgångar och Till

växt räntebärande skulder. Under den tredje estimeringsperioden är bIa Förändring lönsamhet

och Kapitalintensitet representerade i båda typerna av prognosmodeller.

I tabell 6.4.4.c framgår vidare att när den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital

inkluderas bland de oberoende variablerna, tillkommer nyckeltal som representerar beskriv

ningsdimensionen Kapitalintensitet under de båda inledande estimeringsperioderna. Under den

första och den tredje estimeringsperioden tillkommer beskrivningsdimensionen Storlek och under

den andra och den tredje estimeringsperioden tillkommer beskrivningsdimensionen Utdelnings

tillväxt.

Mot bakgrund av den ansats för tolkning av samband mellan nyckeltal och förändringen i fram-
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Beskrivningsdimension Estimeringsperiod I Estimeringsperiod II Estimeringsperiod III

Lönsamhet VM(l) VM(l) VM(l)
Förändring lönsamhet ~RT(2) ~RT(2)

Kapitalintensitet FVK
Förändring kapitalintensitet dTKF
Likviditet TCH TLI
Tillgångsstruktur ATA
Finansiell strnktur ORA SD

Tabell 6.4.4.a: Nyckeltal som bortfaller i prognosmodellerna Pm(Ret + (Rmt }) jämfört med prognosmodellerna
Pm({Rmt })·

Beskrivningsdimension Estimeringsperiod I Estimeringsperiod II Estimeringsperiod III

Förändring lönsamhet dRT(2)
Kapitalintensitet TVL(l)
Förändring kapitalintensitet ~TOT dTOT

- " - dTKF
Förändring likviditet ~LICH(2)

Förändring rörelsekapital dLI(2)
Storlek LNT(l)
Tillgångsstruktur VLA
Tillväxt materiella tillgångar dVLA dATA
Tillväxt räntebärande skulder RBS' RBS'
Tillväxt obeskattade reserver OR'
Skattekostnad s(l)
Utdelningsandel UTDA(l)
Utdelningstillväxt UTD'

Tabell 6.4.4.b: Nyckeltal som ingår både i prognosmodellerna Pm((Rmt }) och Pm(Ret + (Rmt }).

Beskrivningsdimension

Kapitalintensitet
Storlek
Tillväxt materiella tillgångar
Räntekostnader
Utdelningstillväxt

Estimeringsperiod I

TVL(2)
LNT(l)

Estimeringsperiod II

FYK

UTD'

Estimeringsperiod III

LNT(2)
dVLA

dUTDEK

Tabell 6.4.4.c: Nyckeltal som tillkommer i prognosmodellerna Pm(Ret + (Rmt }) jämfört med prognosmodellerna
Pm({Rmt })·
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tida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som har formulerats i appendix A. 6.1, kan

följande iakttagelser nu göras. Nyckeltalet VM(l), som representerar beskrivningsdimensionen

Lönsamhet, bortfaller under samtliga estimeringsperioder när historisk genomsnittlig räntabilitet

på eget kapital inkluderas i de multivariata prognosmodellerna. En utmärkande egenskap för

nyckeltalet ifråga är att det kan sägas vara relaterat till en "mean reversion" process i räntabili

teten på eget kapital. Däremot kan knappast något av de nyckeltal som tillkommer i prognos

modellerna Pm(Ret+ {Rmt}) anses vara relaterat till processen ifråga. En rimlig förklaring till

dessa iakttagelser är att den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är tillfyllest

för att fånga upp "mean reversion" processen.

Det förefaller vidare som att det tillkommer nyckeltal i prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}) som

kan innehålla en annan typ av information än den som avser en "mean reversion" process i

räntabiliteten på eget kapital. Exempelvis är beskrivningsdimensionen Storlek representerad i

prognosmodellen Pm(Ret+ {Rmt}) under samtliga estimeringsperioder. Koefficienterna för de

nyckeltal som representerar beskrivningsdimensionen Storlek, nämligen LNT(l) under de båda

inledande estimeringsperioderna och LNT(2) under den tredje estimeringsperioden, är positiva

och signifikanta på 1%-nivån, varigenom Storlek är en av de mer betydelsefulla beskrivnings

dimensionerna i prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}).

Även betydelsen av nyckeltal som beskriver företagets utdelningspolitik ökar i prognosmodell

erna Pm(Ret+{Rmt}) jämfört med prognosmodellerna Pm({Rmt}). Dessa nyckeltal kan indikera

företagsledningens bedömning av företagets framtidsutsikter. Dylika prognoser är förstås av

särskilt intresse då de baseras på en informationsmängd som går utöver den information som

återfinns i publicerade årsredovisningar. Beskrivningsdimensionen Utdelningstillväxt är

representerad under samtliga estimeringsperioder - under den första och den andra estimerings

perioden representeras beskrivningsdimensionen av nyckeltalet UTD' och signifikansnivån på

variabelkoefficienten är 1 % under båda estimeringsperioderna. I appendix A.6.1 formuleras en

ansats för bildande av förväntningar om tecken på samband mellan vissa nyckeltal och för

ändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital baserad på Lintners modell om

utdelningspolitik, (Lintner, 1956). Resonemanget utgår därvid från att förändringar i utdelnings

nivån utgör ett sätt för företagsledningen att signalera förändringar i företagets långsiktiga lön

samhet. Tecknet på koefficienten för nyckeltalet UTD' är positivt, vilket är i överensstämmelse

med den förväntan som preciseras i nämnda appendix.
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Även under den tredje estimeringsperioden är beskrivningsdimensioner som avser företagets

utdelningspolitik väl representerade i prognosmodellen Pm(Ret +{Rmt}). Tecknet på koefficient

en för nyckeltalet UTDA(l) är positivt, vilket är förenligt med de förväntningar som kan preci

seras i enlighet med appendix A.6.1. Om UTDA(l) antar höga/låga värden kan nämligen för

väntas att utdelningsandelen överstiger/understiger den långsiktiga nivå som företagsledningen

har fastställt som mål för utdelningsandelen. Detta kan vara fallet om det redovisade resultatet

för innevarande år temporärt understiger/överstiger den nivå som företagsledningen förutspår på

längre sikt. 29

6.5. Klassificeringstest i estimeringsurvalen

Ett sätt att bedöma hur väl de estimerade prognosmodellerna förklarar sambandet mellan för

ändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och respektive uppsättning

oberoende variabler, är att undersöka i vilken utsträckning modellbaserade klassificeringar av

ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital överens

stämmer med faktiska utfall. 3o Ett dylikt klassificeringstest tillåter att prognosmodellema

rangordnas med avseende på andelen korrekta klassificeringar. Vidare utgör klassificerings

resultaten en jämförelsenorm vid de prognostester som sedermera kommer att genomföras i

kapitel 7, där prognoser av förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

jämförs med faktiska utfall under en efterföljande tidsperiod. Klassificeringsresultaten i

estimeringsurvalen kan i det sammanhanget ses som en norm för vilka prognosresultat som

skulle kunna uppnås under ideala prognosförhållanden.

Inför klassificeringstestet måste en viss klassificeringsgräns fastställas. Om denna klassifice

ringsgräns betecknas p*, klassificeras en observation i estimeringsurvalet som en ökning i fram-

tida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital om p(åRet +3 ~ OIztm
(.» ~ p* och som en minsk-

ning i densamma om p(LlRet +3 ~ OIztm(o» < p*.

29 Se Appendix A.6.1 för en nler utförlig redogörelse för hur förväntan om sambandet mellan nyckeltalet ifråga
och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital bildas.

30 Härvid noteras att klassificeringen genomförs i estimeringsurvalen, varför det inte är fråga om någon egentlig
prognossituation.
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Utfall:

Klassificering:

ARet +3 < O

(Korrekt)

Fel typ II

Fel typ I

(Korrekt)

Tabell 6.5.1: Utfallsrum vid klassificering av förändring i framtida
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital.

I den aktuella klassificeringssituationen kan två typer av felklassificeringar göras - se tabell

6.5.1 ovan. Att klassificera en observation som en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet

på eget kapital när det faktiska utfallet är en minskning, betecknas här fel typ I. Att klassificera

en observation som en minskning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital när det

faktiska utfallet är en ökning, betecknas fel typ II.

För att underlätta den fortsatta framställningen införs nu följande beteckningar:

fe,tm(.) = antal felaktigt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där
dRet+3 < 0, med prognoser enligt Pm(.)

fe,uPm
(.) = antal felaktigt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där

dRet + 3 ~ 0, med prognoser enligt Pm(.)
ce,tm

(.) = antal korrekt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där
dRet+3 ~ 0, med prognoser enligt Pm(.)

ce,nPm
(.) = antal korrekt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där

dRet+ 3 < 0, med prognoser enligt Pm(.)
Ne,o = antal observationer i estimeringsurvalet för vilka dRet + 3 < °
Ne,! = antal observationer i estimeringsurvalet för vilka dRet +3 ~ O
Ne = totalt antal observationer i estimeringsurvalet
Ne,tm(.) = antal observationer i estimeringsurvalet som klassificeras som dRet+3 ~ 0,

med prognoser enligt Pm(.)
Ne,nPm

(.) = antal observationer i estimeringsurvalet som klassificeras som dRet +3 < 0,
med prognoser enligt Pm(.)

I det följande bestäms först klassificeringsgränsen p* för respektive prognosmodell och estime

ringsperiod. Därefter redovisas erhållna klassificeringsresultat.

För en riskneutral placerare väljs klassificeringsgränsen p* på ett sådant sätt att den förväntade

felklassificeringskostnaden minimeras. Om felklassificeringskostnaden antas vara densamma för

fel typ I och fel typ II, uppnås en sådan minimering genom att söka den klassificeringsgräns vid
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Prognosmodell

Pm({~})

Pm(Ret +{RIIlt })

Estimerings
period I

0.4444

0.4016

0.5594

Estimerings- Estimerings-
period II period In

0.5356 0.4486

0.5578 0.4556

0.5620 0.4984

0.5306 0.4514

0.3950 0.5456

0.5482

Tabell 6.5.2: Optimal klassijiceringsgräns i estimeringsurvalet, popt(e), för respektive prognos
modell och estimeringsperiod. Angivna klassificeringsgränser utgör i förekommande fall
medianvärden i intervall.

vilken den totala andelen felklassificerade observationer i estimeringsurvalet, (fe,l + fe,n)/Ne,

minimeras. 31 Denna klassificeringsgräns benämns fortsättningsvis popt(e) och kan bestämmas

genom ett iterativt förfarande där den totala andelen felklassificeringar för varje p*,

p* E [0.0000, 1.0000], beräknas. 32 De på detta sätt erhållna optinlala klassificeringsgränserna

redovisas i tabell 6.5.2. I några fall erhålls mer än en optimal klassificeringsgräns, vilket be

tyder att den lägsta andelen felaktiga klassificeringar erhölls vid mer än ett värde på p*.

I tabell 6.5.3 redovisas antalet korrekt klassificerade observationer, Ce,IPm(.) + Ce,IIPm
(.), samt

andelen korrekta klassificeringar, (ce,tm
(.) + ce,ltm(·»/Ne, för respektive prognosmodell och

31 Att felklassificeringskostnaden därigenom minimeras kan visas med hjälp av målfunktionen för en riskneutral
placerare (se även avsnitt 7.2 i samband med val av klassificeringsgräns vid prognostester):
(I) E(cost) = cost((l - 71"e)·E(fe,I/Ne,o) + costI(7I"e·E(fe,n/Ne,1)
där: costI = felklassificeringskostnad vid fel typ I, costn = felklassificeringskostnad vid fel typ II, 'Tre = a priori
sannolikhet i estimeringsurvalet för LlRet+3 ~ o.

Eftersom felklassificeringskostnaden antas vara densamma för fel typ 1 och fel typ II uppgår den relativa fel
klassificeringskostnaden, costI/costn, till 1. Andelen ökningar resp. minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet
på eget kapital i estimeringsurvalet är kända, varför 71"e = Ne,1/Ne och 1 - 71"e = Ne,o/Ne. Faktiska felklassificerings
andelar i estimeringsurvalet erhålls vid varje p* som prövas som klassificeringsgräns . Därmed kan målfunktionen
omskrivas enligt följande:
(II) E(cost)/costn = l·(Ne,o /Ne)·E(fe,I INe,o) + 1·(Ne,1 /Ne)·E(fe,n INe,1) = E(fe,I + fe,n )/Ne
När eostI = eostn innebär således en minimering av (II) även en minimering av (I).

32 Konkret innebär proceduren att andelen felklassificerade observationer beräknas för alla värden på p* mellan
O och 1 med fyra decimalers noggrannhet. Den p* vid vilken andelen felklassificeringar är lägst, motsvarar den
optimala klassificeringsgränsen.
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Estimerings
period I

Estimerings
period II

Estimerings
period III

Pm(Ret )

Korrekta klassificeringar:
-totah: 292

(73.74 %)
x: 90.90***

z 9.42***

287
(69.66 %)
64.85
67.91***
7.95***

253
(64.54 %)
27.24
29.61***
5.44***

Pm({~})

Korrekta klassificeringar:
-totalt: 304

(76.77 %)
x2 120.06***
Z 10.63***

304
(73.79 %)
92.78***
9.63***

268
(68.37 %)
47.92***
6.95***

Pm(Ret +{~})
Korrekta klassificeringar:
-totalt: 320

(80.81 %)
x: 150.56***

Z 12.24***

327
(79.37 %)
146.19***

11.89***

280
(71.43 %)
69.68
69.99***
8.17***

Tabell 6.5.3: Klassijiceringsresultat i estimeringsurvalen med klassijiceringsgränsen popt(e).

x2-värde avser "contingency table" test enligt (6.9). Dylika värden anges i intervall om mer än
en optimal klassificeringsgräns har identifierats. (Jämför tabell 6.5.2). Z-värde avser test av
proportioner enligt (6.10). ( *** = signifikant på nivån ex ~ 1 %).

estimeringsperiod som erhålls med klassificeringsgränsen popt(e). De bästa klassificerings

resultaten erhålls för prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) under samtliga estimeringsperioder.

Andelen korrekta klassificeringar för denna prognosmodell uppgår till 80.81 % den första

estimeringsperioden, 79.37 % den andra estimeringsperioden och 71.43 % den tredje estime

ringsperioden. Vidare är andelen korrekta klassificeringar högre för prognosmodellema

Pm({Rmt}) än för prognosmodellema Pm(ReJ under samtliga estimeringsperioder. För

prognosmodellema Pm({Rmt}) är andelen korrekta klassificeringar 76.77 % under den första

estimeringsperioden, 73.79 % under den andra estimeringsperioden och 68.37 % under den

tredje estimeringsperioden. För prognosmodellema Pm(ReJ är andelen korrekta klassificeringar

73 .74 % under den första estimeringsperioden, 69.66 % under den andra estimeringsperioden

och 64.54 % under den tredje estimeringsperioden. Vidare kan noteras att klassificerings

resultaten generellt sett försämras över tiden.
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Klassificering enligt Pm(.):
ÅRet +3 < O ÅRet+3 ~ O Radsumma

Utfall: ÄRet+3 < O C Pm(.) f Pm(.)
Ne,oe,II e,I

ÅRet+3 ~ O fe,II
Pm(.)

Ce,I
Pm(.)

Ne,l

Kolumnsumma Ne,n
Pm(.)

Ne,I
Pm(.) Ne

Tabell 6.5.4: "Contingency table" test av nollhypotesen att klassijiceringsresultat enligt prognosmodellen Pm(.) och
faktiska utfall är oberoende.

I tabell 6.5.3 anges även beräknade x2-värden avseende ett "contingency table" test, vilket har

utformats i enlighet med tabell 6.5.4. 33 Därvid prövas nollhypotesen om oberoende mellan

klassificeringar enligt en viss prognosmodell och faktiska utfall. Om nollhypotesen kan förkastas

föreligger ett signifikant beroende mellan klassificeringar enligt en viss prognosmodell och fak

tiska utfall i estimeringsurvalet. I dylikt fall anses prognosmodellen ifråga ha "klassificerings

fömlåga". Testet är dubbelsidigt och den approximativt x2
- fördelade statistikan med 1 st frihets

grad definieras enligt följande: 34

(6.9)
N Pm(')'N Pm(')'N 'N

e,n e,I e,O e,l

Av tabell 6.5.3 framgår att hypotesen om oberoende mellan klassificeringar enligt respektive

prognosmodell och faktiska utfall kan förkastas på 1%-nivån under alla tre estimeringsperiod

ema. De estimerade prognosmodellema besitter således en viss klassificeringsförmåga.

I ett andra test av klassificeringsresultaten prövas om respektive prognosmodell medger

klassificeringsresultat som är bättre än vad som kan förväntas med en naiv klassificeringsansats

33 Dylika tester är att betrakta som standardförfarande i klassificeringstester med dikotoma utfall. Se tex Ou
(1990), Ou & Penman (1989), Skogsvik (1987) och Zmijewski (1984).

34 Teststatisitikan är definierad i enlighet med den standardformel för "contingency table" test, som återges tex i
Merrill & Fox (1970, s. 311).
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betecknad KI(1).35 Denna klassificeringsansats formuleras enligt följande:

Kl(l): En slumpmässig klassificering där andelen observationer som klassificeras som ökningar
respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sammanfaller med
andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital i
estimeringsurvalet.

Notera att klassificeringsansatsen Kl(1) inte genomförs de facto, utan klassificeringsresultat för

respektive prognosmodell jämförs med förväntade klassificeringsresultat för den naiva klassifice

ringsansatsen.

I tabell 6.5.3 ovan redovisas beräknade Z-värden avseende test av om klassificeringsresultaten

överträffar vad som kan förväntas enligt den naiva klassificeringsansatsen KI(1). Nollhypotesen

är därvid att andelen korrekt klassificerade observationer enligt en viss prognosmodell , ppm(.), är

densamma som den förväntade andelen korrekta klassificeringar enligt den naiva klassificerings

ansatsen, E(pKI(l». Altemativhypotesen är formulerad så att andelen korrekta klassificeringar

enligt prognosmodellen är högre än för den naiva klassificeringsansatsen. Den approximativt

normalfördelade teststatistikan Z beräknas enligt följande: 36

(6.10) Z

pPm(.) = (ce,tm(.) + ce,nPmO)/Ne

E(pKI(l» = (Ne,o/Ne)2 + (Ne, 1INe)2

E(pKI(l» uppgår till 0.5060 under den första estimeringsperioden, 0.5008 under den andra

estimeringsperioden och 0.5081 under den tredje estimeringsperioden. Beräknade Z-värden i

tabell 6.5.3 innebär att nollhypotesen om lika andelar korrekta klassificeringar för respektive

prognosmodell och den naiva klassificeringsansatsen KI(1) kan förkastas med signifikansnivån

1%. Således är de estimerade prognosmodellema klart bättre än den naiva klassificerings-

35 Klassificeringsansatsen K1(1) betecknas här "naiv". Det kan emellertid noteras att klassificeringsansatsen
baseras på vetskap om andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital
i estimeringsurvalet.

36 Ett normalfördelningsantagande är som regel rimligt om antalet observationer överstiger ca 40, se tex
Newbold (1991, s. 373).
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Antal korrekta Antal felaktiga
klassificeringar enl. Pm(.) klassificeringar enl. Pm(.) Radsumma

Prognosmodell Pm(x) C Pm(x) fPm(x) Nee e

Prognosmodell Pm(y) C Pm(y) fPm(y) Nee e

Kolumnsumma C/m(x) + C/m(y) f/m(X) + f/m(y) 2'Ne

Tabell 6.5.5: Tabell för "contingency table" test av nollhypotesen att klassijiceringsjörmågan är oberoende av om
klassificeringen baseras på prognosmodell Pm(x) eller Pm(y).

ansatsen KI(1).

Skillnader i klassificeringsförmåga mellan prognosmodellema har vidare signifikanstestats med

"contingency table" tester (liknande tillämpningar finns i Elam (1975) och Skogsvik (1987».

Testet struktureras utifrån tabell 6.5.5 och prövar nollhypotesen att det råder oberoende mellan

det totala antalet korrekta klassificeringar och vilken prognosmodell som klassificeringarna

baseras på. Testningen sker parvis mellan prognosmodellema. Den approximativt x2-fördelade

teststatistikan med 1 frihetsgrad beräknas enligt följande: 37

(6.11)

där:

cePm(.) = ce,tm(.) + Ce,Itm(.)

fe
Pm(.) = fe,tm(.) + fe,uPm(.)

Pm(x) = Pm(ReJ, Pm({Rmt}) eller Pm(Ret+{Rmt}),

Pm(y) = Pm(ReJ, Pm({Rmt}) eller Pm(Ret+{Rmt}) och
Pm(x) ;C Pm(y)

I tabell 6.5.6 redovisas beräknade x2-värden enligt (6.11) . Av tabellen framgår att klassifice

ringsresultaten för prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) är signifikant bättre än för Pm(ReJ under

samtliga estimeringsperioder. Signifikansnivån är 5 % för den första och den tredje estimerings-

37 Se tex Merrill & Fax (1970, s.311).
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Pm(Ret+{~}) vs Pm({~})
Pm(Ret+{~}) vs Pm(Ret)

Pm({~}) vs Pm(Ret)

Estimerings
period I

1.93
5.64**

0.98

Estimerings
period II

3.58*
10.22***

1.73

Estimerings
period III

0.87
4.27**

1.29

Tabell 6.5.6: x2-värdenjör "contingency table" test av nollhypotesen om oberoende mellan klassifice
ringsjörmåga ochprognosmodell. (*** = (){ ~ 1 %, ** = (){ ~ 5 % och * = ()( ~ 10 %).

perioden och 1% under den andra estimeringsperioden. Vidare är klassificeringsresultaten för

prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) signifikant bättre (på 10%-nivån) än för prognosmodellen

Pm({Rmt}) under den andra estinleringsperioden. Någon signifikant skillnad i klassificerings

förmåga mellan prognosmodellema Pm({Rnlt}) och Pm(ReJ föreligger däremot inte under någon

estimeringsperiod.

6.6. Avslutande kommentarer till estimerade prognosmodeller

I föreliggande kapitel har univariata och multivariata prognosmodeller estimerats i syfte att

förutsäga förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital utifrån olika redovis

ningsbaserade nyckeltal. Sedermera - i kapitel 8 och 9 - kommer placeringsstrategier baserade

på estimerade prognosmodeller att utvärderas vid test av informationseffektivitet. Det är därvid

av betydelse att estimerade prognossamband bedöms vara någorlunda stabila. Följande samman

fattande iakttagelser kan göras i detta sammanhang.

Vad gäller de univariata prognosmodellema har konstaterats att prognosmodellerna Pm(ReJ var

robusta och klart signifikanta. Koefficienten för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på

eget kapital var signifikant negativ under samtliga tre estimeringsperioder, vilket är konsistent

med att räntabiliteten på eget kapital följer en "mean reversion" process. Univariata samband

mellan enskilda representativa nyckeltal och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital, Pm(Rmt,j) var signifikanta för ungefär hälften av nyckeltalen under respektive

estimeringsperiod. Påtagliga instabiliteter i de estimerade sambanden har dock noterats över

tiden - endast ett fåtal av redovisningens beskrivningsdimensioner förekommer under samtliga
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tre estimeringsperioder.

De multivariata prognosmodeller som har estimerats, Pm({Rmt}) och Pm(Ret+{Rmt}), är klart

signifikanta under samtliga estimeringsperioder. För prognosmodellerna Pm({Rmt}) föreligger

väsentliga skillnader mellan estimeringsperioderna med avseende på vilka representativa nyckel

tal som inkluderas i respektive modell. Beskrivningsdimensionema Lönsamhet och Förändring

lönsamhet är emellertid representerade i prognosmodellerna under samtliga perioder. I prognos

modellerna Pm(Ret+{Rmt}) inkluderas den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget

kapital bland de oberoende variablerna med negativ koefficient under alla estimeringsperiod

erna. Beskrivningsdinlensionerna Kapitalintensitet, Storlek, Tillväxt materiella tillgångar samt

Utdelningstillväxt återfinns i prognosmodellerna under samtliga perioder. I övrigt föreligger

även för dessa prognosmodeller ganska betydande olikheter beträffande variabelsamman

sättningen mellan de tre estimeringsperioderna.

I nästkommande kapitel kommer prognosförmågan hos de estimerade prognosmodellerna att

prövas under tidsperioder som följer efter estimeringsperioderna. Valideringen avser prognos

modellerna Pm(ReJ, Pm({Rmt}) och Pm(Ret+{Rmt}). Vid denna validering kommer prognoser

av förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital att jämföras med faktiska

utfall. Därvid kan klassificeringsresultaten i estimeringsurvalen utgöra ett slags norm för vilka

prognosresultat som skulle ha kunnat uppnås under ideala prognosförhållanden. Förekomst av

signifikant klassificeringsfömlåga utgör därvid snarast en förutsättning för att test av prognos

förmåga skall anses vara meningsfullt. Samtliga prognosmodeller Pm(ReJ, Pm({Rmt }) och

Pm(Ret + {Rmt}) uppvisade en signifikant klassificeringsförmåga under alla tre estimerings

perioderna. Oavsett estimeringsperiod var klassificeringsresultaten (i termer av andelen korrekt

klassificerade observationer) signifikant bättre för prognosmodellen Pm(Ret + {Rmt}) jämfört

med prognosmodellen Pm(ReJ. Vidare kunde en över tiden försämrad klassificeringsförmåga

observeras för samtliga prognosmodeller som har prövats.
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7• Validering av prognosmodeller

I föreliggande kapitel valideras de samband för prognos av förändringen i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital som har estimerats i kapitel 6. Kapitlet inleds i avsnitt 7.1

med en beskrivning av de data som används vid valideringen. I avsnitt 7.2 följer en beskrivning

av hur prognosförmåga och värderelevans testas. Valideringen sker därefter på i huvudsak två

olika sätt. I avsnitt 7.3 redovisas prognosresultat varvid prognoser om förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital baserade på de estimerade prognosmodellerna jämförs

med faktiska utfall. I avsnitt 7.4 valideras de estimerade prognosmodellerna genom att samband

en reestimeras under valideringsperioderna.

7.1. Empiriska data

Den validering av prognosmodellerna som genomförs i föreliggande kapitel är en sk. tids

valideringi , där de studerade tidsperioderna sammanfaller med de perioder under vilka informa

tionseffektivitet på den svenska aktiemarknaden testas i efterföljande kapitel 8 och 9.

Prognosmodellerna valideras under tre valideringsperioder; se figur 7.1. Den första validerings

perioden onlfattar åren 1980 - 1987, den andra valideringsperioden åren 1983 - 1990 och den

tredje valideringsperioden åren 1986 - 1993. De prognosmodeller som har estimerats under den

första estimeringsperioden valideras under den första valideringsperioden. Validering av de

prognosmodeller som har estimerats under den andra och den tredje estimeringsperioden sker

under den andra respektive den tredje valideringsperioden. Utvärdering av prognoser baserade

på de estimerade prognosmodellerna sker vid tre prognostilljällen under respektive validerings

period. Under den första valideringsperioden infaller prognostillfällena år 1982, 1983 och 1984,

1 Med tidsvalidering nlenas att den tidsperiod som används för validering av ett samband är en annan än den
som används vid estimering av ifrågavarande samband.
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Valideringsperiod I: 1980 - 1987

Prognostillfällen: 1982, 1983 och 1984

Valideringsperiod II: 1983 - 1990

Prognostillfällen: 1985, 1986 och 1987

Valideringsperiod III: 1986 - 1993

Prognostillfällen: 1988, 1989 och 1990

Figur 7.1: Översikt valideringsperioder. (Årtal för prognostillfällen
avser mättidpunkter för de oberoende variablerna i prognosmodellerna) .

Prognos
tillfälle:
1982

Prognos
tillfälle:
1983

Prognos
tillfälle:
1984

Beroende variabel

I I
~Re1985: 1980 - 1985

I I
~Re1986: 1981 - 1986

I I
~Re1987: 1982 - 1987

Oberoende variabler

I I
{Rm1982}: 1982
Re1982: 1980 - 1982

I I
{Rm1983}: 1983
Re1983: 1981 - 1983

I I
{Rm1984}: 1984
Re1984: 1982 - 1984

Figur 7.2: Mätning av prognosmodellemas beroende variabel och oberoende variabler vid de tre prognostillfällena
under den första valideringsperioden.

under den andra valideringsperioden år 1985, 1986 och 1987 och under den tredje valide

ringsperioden år 1988, 1989 och 1990. Angivna årtal motsvarar tidpunkter för mätning av de

oberoende variablerna i prognosmodellema. Det första prognostillfället under respektive valide

ringsperiod föregås av två år, vilket erfordras för mätning av historisk genomsnittlig räntabilitet

på eget kapital. Vidare inkluderas tre år efter det sista prognostillfället under respektive valide

ringsperiod, vilket krävs för mätning av framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. (En

närmare beskrivning av samtliga mättidpunkter för prognosmodellernas beroende och oberoende

variabler återfinns i appendix A. 8.1.)

I figur 7.2 illustreras vilka databehov som föreligger vid mätning av beroende variabel och

oberoende variabler med den första valideringsperioden som exempel. Där tydliggörs bIa att vid

mätning av förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital erfordras data för
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beräkning av den ettåriga räntabiliteten på eget kapital under tre historiska och tre framtida år. 2

För varje valideringsperiod I, II och III bildas ett valideringsurval. Eftersom valideringsurvalen

även kommer att användas i de efterföljande testerna av informationseffektivitet, bildas de på ett

sådant sätt att urvalsförfarandet i princip hade varit genomförbart för en tänkt placerare vid tid

punkten för placering. 3

För att en företagsobservation skall inkluderas i valideringsurvalet vid ett visst prognostillfälle

år t skall följande kriterier vara uppfyllda:

i) Företaget tillhörde någon av branscherna Verkstadsindustri eller Skogsindustri enligt Affärs

världens branschindelning år t samt året dessförinnan (Primärgruppen) eller företaget till

hörde någon av branscherna Fastighets- och byggbolag eller Övriga bolag år t samt året

dessförinnan och uppvisar "rörelsemässig likhet" med företagen i branscherna Verkstads

industri och Skogsindustri (Sekundärgruppen). I likhet med det förfarande som tillämpades i

samband med bildandet av estimeringsurvalen bestäms "rörelsemässig likhet" med hjälp av

de tre nyckeltalen ATA, OHT och 1/TVL(1).4 För att ett företag skall inkluderas i sekun

därgruppen vid ett visst prognostillfälle krävs att de tre nyckeltalen inte för något år under

en "bedömningsperiod" överstiger det maximala värdet eller understiger det minimala värdet

på respektive nyckeltal för företagen i primärgruppen. Bedömningsperioden ifråga sträcker

sig från det år som föregår det första mättillfället under motsvarande estimeringsperiod fram

till och med prognostillfället ifråga.5 Maximala och minimala värden på de tre berörda

nyckeltalen för primärurvalen framgår av tabell 7.1.1. Av tabellen kan följande utläsas be

träffande det första prognostillfållet under valideringsperiod I, år 1982. För att ett företag i

branscherna Fastighets- och byggbolag eller Övriga bolag skall inkluderas i sekundärgrupp

en år 1982, krävs att nyckeltalen ATA, OHT och l/TVL(l) för företaget ifråga under åren

2 Till exempel krävs för mätning av förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital vid
prognostillfället år 1982, beräkning av RE 1980' RE 1981 och RE 1982 för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på
eget kapital och beräkning av R E,1983, RE,~984 och RE,1985 för riIätning av den framtida genomsnittliga räntabiliteten
på eget kapital.

3 Placeringstidpunkten infaller i början av det kalenderår som följer efter respektive prognostillfälle, se vidare
avsnitt 8. 1.2.

4 För definitioner av dessa nyckeltal, se avsnitt 5.1.

5 Jämför figur 6.1 i avsnitt 6.2 tidigare. Kriterierna medför att företag i branscherna Fastighets- och byggbolag
eller Övriga bolag som inte bedöms uppvisa en rörelsemässig likhet med företagen i primärgruppen under en viss
estimeringsperiod, inte heller inkluderas i sekundärgnlppen under efterföljande valideringsperiod.
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Prognos- Period för ATA (%) OHT I/TVL(I) (%)
tillfälle bedömning av max min max min max min

"rörelsemässig
likhet"

Valideringsperiod l:
1982 1971 - 1982 74.7 6.6 1.8 0.2 28.8 1.1
1983 1971 - 1983 74.7 6.6 2.0 0.2 28.8 1.1
1984 1971 - 1984 74.7 6.6 2.0 0.2 28.8 1.1

Valideringsperiod Il:
1985 1974 - 1985 72.5 8.1 2.0 0.2 26.8 1.1
1986 1974 - 1986 72.5 8.1 2.0 0.2 26.8 1.1
1987 1974 - 1987 72.5 8.1 2.0 0.2 26.8 1.1

Valideringsperiod III:
1988 1977 - 1988 72.5 8.1 2.0 0.2 19.5 1.1
1989 1977 - 1989 72.5 8.1 2.0 0.2 19.5 1.1
1990 1977 - 1990 72.5 8.1 2.0 0.2 19.5 0.8

Tabell 7.1.1: Maximi- och minimivärden i primärgrupperna på de nyckeltal som ligger till grund/ör bedömning av
"rörelsemässig likhet". Perioder för bedömning av "rörelsemässig likhet" sträcker sig från det år som föregår det första
mättillfället under motsvarande estimeringsperiod fram tom prognostillfället ifråga. (ATA = anläggningstillgångar/totala
tillgångar, ORT = rörelseintäkter/genomsnittligt totalt kapital och I/TVL(l) = rörelseintäkter/genomsnittligt varulager).

1971 - 1982 antar värden inom följande intervall: 6.6 % :s; ATA :s; 74.7 %,

0.2 :s; OHT ~ 1.8 och 1.1 ::; l/TVL(l) ~ 28.8. 6

ii) De årsredovisningsdata som erfordras för mätning av förändringen i framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital vid prognostillfället år t finns tillgängliga i databasen Findata

Finlis.

iii) Företagets aktier fanns noterade på Al-IAll-listan eller A-listan på Stockholms fondbörs år t

samt året dessförinnan. 7 Vidare krävs att företaget noterades på nämnda listor under de tre

år som mätningen av framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital avser. 8

6 I det fall att företaget ifråga inte har tillhört branscherna Fastighets- och byggbolag eller Övriga bolag under
hela bedömningsperioden, sker prövningen av rörelsemässig likhet endast under den del av perioden som företaget
har tillhört någon av dessa branscher.

7 En aktie anses vara noterad på en viss lista år t om den fanns noterad på densamma vid utgången av året.

8 Skälet till detta är relaterat till att respektive valideringsurval sedermera används vid test av informations
effektivitet. De år under vilka framtida räntabilitet på eget kapital beräknas motsvarar (i princip) den tänkte place
rarens placeringshorisont. (Ett obetydligt antal observationer utesluts från valideringsurvalen av detta skäl, under
valideringsperiod I: 1 st, under valideringsperiod II: 2 st och under valideringsperiod III: 1 st.)
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Validerings- Validerings- Validerings-
period I period II period III

Antal observationer:
• totalt: 146 133 113
• primärgruppen: 75 59 49
• sekundärgruppen: 71 74 64

Antal företag:
• totalt: 60 53 43
• primärgruppen: 29 22 18
• sekundärgruppen: 31 31 25

Antal observationer där:
• 4Ret +3 ~ O:

• 4Ret +3 < O:

Antal observationer
för företag som ej
ingick i estimerings
urvalen:

92
(63.01 %)
54

(36.99 %)

24
(16.44 %)

56
(42.11 %)
77

(57.89 %)

40
(30.08 %)

16
(14.16 %)
97

(85.84 %)

29
(25.66 %)

Tabell 7.1.2: Valideringsurvalen. Antal observationer avser företag-år.

Ovanstående urvalskriterier har resulterat i de valideringsurval som anges i tabell 7.1.2. Antalet

observationer uppgår till 146 den första valideringsperioden, 133 den andra och 113 den tredje

valideringsperioden. (Med observation avses liksom tidigare kombinationen av företag och år.)

Antalet observationer avtar således över tiden, vilket framförallt beror på att antalet företag i

primärgruppen minskar. Under rubriken "antal företag" anges antalet företag som ingår i res

pektive urval minst ett år under en viss valideringsperiod. Vidare anges andelen ökningar res

pektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Dessa andelar skiljer

sig väsentligt från motsvarande andelar i estimeringsurvalen. 9 I synnerhet gäller detta för den

lilla andelen ökningar i den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital under den tredje valide

ringsperioden, (14.16 %). I tabellen redovisas även antal observationer för företag som ej in

gick i estimeringsurvalen. Andelen observationer avseende i denna betydelse "nya" företag är

9 Ifrågavarande andelar under estimeringsperiodema är under estimeringsperiod I: LlRet + 3 ~ O: 48.23 %,
under estimeringsperiod II: ARet+3 ~ O: 51.94 % och under estimeringsperiod III: ARet +3 ~ O: 56.38 %.
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relativt hög under den andra och den tredje valideringsperioden (30 % respektive 26 %). Om de

estimerade prognosmodellema är specifika för företagen i estimeringsurvalen, kan detta förvisso

påverka prognosresultaten negativt. (I Appendix A.7.1 särredovisas prognosresultat för den del

mängd av företag i valideringsurvalen som även ingår i motsvarande estimeringsurval.)

Identifiering och korrigering av extremobservationer avseende de oberoende variablerna i

prognosmodellema har gjorts enligt följande. För såväl den representativa uppsättningen nyckel

tal som den historiska räntabiliteten på eget kapital ansågs observationer avseende en viss

variabel vara extrema om avvikelsen från variabelns medelvärde översteg 5 standardavvikelser.

De sålunda identifierade extremvärdena åsattes det närmaste icke extrema värdet SOlJl identi

fierades i motsvarande estimeringsurval. Totalt antal korrigerade extremvärden är obetydligt. 10

7.2. Testförfarande vid utvärdering av prognosresultat

Prognosförmågan hos de estimerade prognosmodellerna har i princip prövats på samma sätt som

tidigare klassificeringstest av ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabili

tet på eget kapital under estimeringsperiodema. Prognoser av tecknet på förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital utformas således enligt följande:

(7.1) Om p(LlRet+3 ~ OI ztm(.) ~ p* ~ Et(LlRet+3 1Pm(.» ~ O

Om p(LlRet+3 ~ OI Z/Pffi(.» < p* ~ Et(LlRet+3 1Pm(.» < O

där:

Et(LlRet +3 'Pm(.» = prognos vid tidpunkt t av tecken på förändringen i fram
tida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital baserad på
prognosmodellen Pnl(.)

Klassificeringsgränsen, p*, bestäms i nästkommande avsnitt 7.2.1 och testförfarandet vid fast

ställande av prognosförmåga och värderelevans beskrivs i avsnitt 7.2.2.

10 Andelen observationer där de oberoende variablerna korrigeras för extremvärden är enligt följande:
Valideringsperiod I: Pm(Ret): 3.42 %, Pm({Rmt}): 0.95 %, Pm(Ret+{Rmt}): 1.31 %, valideringsperiod II:
Pm(ReJ: O %, Pm({Rmt}): 1.09 %, Pm(Ret+{Rmt}): 1.50 % och valideringsperiod III: Pm(ReJ: O %,
Pm({Rmt}): 0.63 %, Pm(Ret+{Rmt}): 0.55 %. (Det totala antalet observationer bestäms som antal företag-år
multiplicerat med antalet oberoende variabler i respektive prognosmodell.)
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7.2.1. Val av klassificeringsgräns vid prognos av tecken på förändringen i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital

I den föreliggande prognossituationen kan två typer av prognosfel göras. Fel typ I innebär att en

minskning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital felaktigt prognostiseras som en

ökning, medan fel typ II innebär att en ökning i nämnda variabel felaktigt klassificeras som en

minskning. 11 Om p* skulle sättas till noll, kommer samtliga faktiska ökningar i förändringen i

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital att prognostiseras korrekt, dvs några fel typ II

skulle inte förekomma. Detta skulle dock ske till priset av att alla faktiska minskningar i fram

tida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital skulle bli felklassificerade . Om p* åsätts värdet 1

kan förhållandet förväntas bli det omvända. Valet aven viss klassificeringsgräns p* innebär så

ledes att en avvägning mellan de båda typerna av felklassificeringar måste göras. I föreliggande

studie prövas tre alternativa klassificeringsgränser. En av dessa, p* = 0.5000, är en naiv gräns

som förekommer i tidigare forskning på området. 12 De två övriga klassificeringsgränserna,

popt(yl) och popt(v2), är explicit anpassade till de förutsättningar som kan förväntas gälla i en viss

prognossituation.

För att underlätta framställningen införs följande beteckningar:

fv,1 = antal felaktiga prognoser typ I i valideringsurvalet
fy,II = antal felaktiga prognoser typ II i valideringsurvalet
Cy,1 = antal korrekta prognoser där ~Ret+3 ~ O i valideringsurvalet
Cy,II = antal korrekta prognoser där ~Ret+3 < O i valideringsurvalet
Ny = antal observationer i valideringsurvalet
Ny,o = antal observationer i valideringsurvalet där ~Ret+3 < O
Nv,l = antal observationer i valideringsurvalet där ~Ret+3 ~ O
7C'y = a priori sannolikhet för dRet+3 ~ O i valideringsurvalet
costl = kostnad för prognosfel typ I
costn = kostnad för prognosfel typ II

Klassificeringsgränsema popt(yl) och popt(y2) fastställs genom att den förväntade kostnaden för en

riskneutral placerare minimeras i följande felkostnadsfunktion: 13

11 Jämför tabell 6.5.1 i avsnitt 6.5.

12 Se tex Ou (1990) och Ou & Penman (1989).

13 Se tex Skogsvik (1987).
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(7.2)

Den optimala klassificeringsgränsen bestäms genom att i estimeringsurvalet iterativt söka den

klassificeringsgräns p* vid vilken den förväntade felkostnaden minimeras i enlighet med avsnitt

6.5. Kostnaden för en felaktig prognos antas därvid vara densamma för fel typ I och fel typ II,

varigenom den relativa felkostnaden costl/costn = 1. Vidare antages den faktiska andelen fel

klassificeringar av respektive feltyp i estimeringsurvalet vid en viss klassificeringsgräns p*ut

göra ett estimat för förväntade felklassificeringsandelar i valideringsurvalet, dvs:

(7.3) E(fv,I/Nv,o) = fe,I/Ne,o och

E(fv,n/Nv,l) = fe,u/Ne,l

fe,1 = antal felaktiga klassificeringar av fel typ I i estimeringsurvalet
fe,II = antal felaktiga klassificeringar av fel typ II i estimeringsurvalet
Ne,o = antal observationer i estimeringsurvalet där dRet+3 < O
Ne,l = antal observationer i estimeringsurvalet där dRet+ 3 ~ O

Med ovannämnda antaganden kan felkostnadsfunktionen i (7.2) operationaliseras enligt följande:

(7.4)

Skillnaden mellan klassificeringsgränserna popt(vl) och pOPt(v2) består i att a priori sannolikhet för

en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, 1rv, åsätts olika värden vid mini

meringen av funktionen (7.4). Vid faststäiIande av popt(vl) sätts - i avsaknad av information om

vilka proportioner mellan ökningar och minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital som kommer att råda under valideringsperioderna - a priori sannolikhet för en ökning i

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital till 0.5. Klassificeringsgränsen popt(vl) bestäms

därmed genom att söka det gränsvärde för p*, p* E [0.0000, 1.0000], då följande uttryck

minimeras.

(7.5)

Notera att andelen fel av respektive typ likaviktas i felkostnadsfunktionen (7.5).
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Validerings- Validerings- Validerings-
period I period II period III

popt(vl)

• Pm(Ret) 0.4444 0.5620 0.5816

• Pm({~}) 0.4016 0.5306 0.6196

• Pm(Ret +{RIIlt}) 0.5594 0.3950 0.5482
popt(v2)

• Pm(Ret ) 0.4444 0.5620 0.8670

• Pm({~}) 0.3214 0.5746 0.7500

• Pm(Ret +{RIIlt}) 0.3838 0.5558 0.9288

Tabell 7.2.1: Optimala klassijiceringsgränser popt(vl) och popt(v2).

Andelen faktiska ökningar och minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital i

valideringsurvalen sammanfaller dock inte med 0.5, i synnerhet inte under den tredje valide

ringsperioden (jfr tabell 7.1.2 ovan). Vid bestämningen av klassificeringsgränsen popt(Y2) åsätts a

priori sannolikhet för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital ett värde

som sammanfaller med andelen faktiska ökningar i valideringsurvalet, 1ry = (Ny,l/Ny), och

följaktligen sätts a priori sannolikhet för en minskning i variabeln ifråga till (1 - 7ry) =

= (Ny,o/Ny). I princip kan därvid antagas att information om andelen ökningar respektive minsk

ningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital i valideringsurvalet kan erhållas utan

kostnad med hjälp av någon slags offentlig "konjunkturprognos" .14 Klassificeringsgränsen

popt(Y2) erhålls därefter genom att söka det gränsvärde för p*, p* E [0.0000, 1.0000], då följande

felkostnadsfunktion minimeras:

(7.6)

De klassificeringsgränser som framkommer genom minimering av felkostnadsfunktionen (7.5)

respektive (7.6) presenteras i tabell 7.2.1. I samtliga fall har de facto ett intervall av klassifice

ringsgränser erhållits. I tabellen anges motsvarande medianvärden, vilka sedermera kommer att

användas i samband med prognostesterna.

14 En dylik "konjunkturprognos" skulle förvisso inte ange för vilka företag i valideringsurvalet som den fram
tida genomsnittliga räntabiliteten kommer att öka respektive minska.
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7.2.2. Test av prognosförmåga och värderelevans

Utvärderingen av prognosresultaten genomförs i två steg. I ett första steg testas prognos

modellernas prognosförmåga, dvs test av statistiskt beroende mellan prognoser om framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital baserade på prognosmodellerna och faktiska utfall i

valideringsurvalet. I ett andra steg testas prognosmodellernas värderelevans, dvs huruvida

prognoser baserade på prognosmodellerna i förväntan är bättre än naiva prognoser formulerade i

frånvaro av information.

Inledningsvis testas prognosjörmågan hos respektive prognosmodell vid de tre alternativa

klassificeringsgränserna. I detta sammanhang begagnas ett sk "contingency table" test, upplagt i

enlighet med tabell 7.2.2. Dylika tester utgör snarast ett standardförfarande vid utvärdering av

prognosresultat i tidigare forskning. IS Nollhypotesen är att oberoende föreligger mellan prog

noser av tecken på förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och faktiska

utfall i valideringsurvalet. Testet är dubbelsidigt och den approximativt x2-fördelade teststatis

tikan med 1 frihetsgrad beräknas som: 16

(7.7)
N Pm(.)·N Pm(.)·N 'Nv,n v,1 v,O v,l

där:

cv,tm(.) = antal korrekt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
dRet +3 ~ 0, med prognoser enligt Pm(.)

cv,nPm(.) = antal korrekt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
dRet +3 < 0, med prognoser enligt Pm(.)

fv,tm(.) = antal felaktigt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
dRet+3 < 0, med prognoser enlig Pm(.)

fv,nPm(.) = antal felaktigt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
dRet +3 ~ 0, med prognoser enligt Pm(.)

Nv,tm(.) = antal observationer i valideringsurvalet som prognostiseras som
dRet + 3 ~ 0, med prognoser enligt Pm(.)

Nv,nPrn(.) = antal observationer i valideringsurvalet som prognostiseras som
dRet + 3 < 0, med prognoser enligt Pm(.)

15 Se tex Ou (1990), Ou & Penman (1989), Skogsvik (1987) och Zmijewski (1984).

16 Se tex Merrill & Fox (1970, s. 311).
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Prognos enligt prognosmodell Pm(.):
4Ret +3 < O 4Ret +3 ~ O Radsumma

Utfall: 4Ret+3 < O cv,II
Pm(.)

fv,I
Pm(.)

Nv,o

4Ret +3 ~ O fv,II
Pm(.) Cv,.Pm(.) Nv,.

Kolumnsumma Nv,I1
Pm(.)

N v,!
Pm(.) Nv

Tabell 7.2.2: Korstabell för "contingency table" test av nollhypotesen att prognoser baserade på en viss prognos
modell Pm(.) är oberoende av faktiska utfall i valideringsurvalet.

I de fall som en signifikant prognosförmåga kan påvisas med ex ~0.10, prövas även förekomst

av värderelevans. Det värderelevanskriterium som har formulerats i avsnitt 2.2.2 tidigare, inne

bär att prognosresultaten för en viss prognosmodell Pm(.) skall jämföras med en naiv prognos

formulerad utan tillgång till någon information. Enligt detta kriterium är redovisningen värde

relevant om det förväntade absolutvärdet på prognosfelet för en viss prognosmodell understiger

det förväntade absolutvärdet på prognosfelet formulerad i frånvaro av information. Den statis

tiska metod som har valts för estimering av prognosmodeller i föreliggande studie medger

emellertid inte prognoser i form av punktestimat. Därför formuleras här ett modifierat värde

relevanskriterium med innebörd att en viss prognosmodell är värderelevant om den förväntade

andelen korrekta prognoser överstiger den förväntade andelen korrekta prognoser enligt en

prognosansats utan tillgång till någon infomlation. En dylik naiv prognosansats operationaliseras

här enligt följande:

Pa(l): Slumpmässig prognosansats där andelen observationer som prognostiseras som ökningar resp.
minskningar i den framtida genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital uppgår till 0.5.

En viss prognosmodell Pm(.) är således värderelevant om följande gäller:

(7.8) Et(ppm(.» > Et(pPa(l»

där:

ElpPm(.) = förväntad andel korrekta prognoser enligt prognosmodell Pm(.) vid
tidpunkt t

Et(pPa(l» = förväntad andel korrekta prognoser enligt prognosansats Pa(1) vid
tidpunkt t
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Förekomst av värderelevans prövas i test av proportioner, med nollhypotesen att andelen kor

rekta prognoser i valideringsurvalet för en viss prognosmodell, Pm(.), är densamma som den

förväntade andelen korrekta prognoser enligt prognosansatsen Pa(l). Om nollhypotesen inte kan

förkastas blir slutsatsen att prognosmodellen Pm(.) saknar värderelevans. Altemativhypotesen är

enkelriktad och med innebörd att andelen korrekta prognoser enligt Pm(.) överstiger den för

väntade andelen korrekta prognoser enligt Pa(l). Om nollhypotesen kan förkastas, är prognos

modellen Pm(.) värderelevant. Teststatistikan som är approximativt normalfördelad beräknas

enligt följande. l?

(7.9)
ppm(.) _ E(ppa(l»

z=-----------

där:

ppm(.) = andel korrekta prognoser enligt prognosmodell Pm(.)
E(ppa(l» = förväntad andel korrekta prognoser enligt prognosansats Pa(1)

Det kan noteras att den förväntade andelen korrekta prognoser enligt prognosansats Pa(1) upp

går till 0.5. 18

Som har framgått tidigare avviker andelen ökningar respektive minskningar i den framtida

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital i valideringsurvalen från presumtionen enligt den

naiva prognosansatsen. Detta gäller särskilt för den tredje valideringsperioden. Prognosresultat

en för de estimerade prognosmodellerna jämförs därför även med vad som kan förväntas enligt

en alternativ naiv prognosansats, Pa(2).

Pa(2): Slumpmässig prognosansats där andelen observationer som prognostiseras som ökningar resp.
minskningar i den framtida genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital sammanfaller med
andelen ökningar respektive minskningar i valideringsurvalet.

Notera att den naiva prognosen Pa(2) inte görs i frånvaro av information, utan förutsätter

kunskap om andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital i valideringsurvalet. Denna information motsvarar den slags "konjunkturprognos"

som angavs i närmast föregående avsnitt. Nollhypotesen blir därmed att kombinationen av

prognosmodellen Pm(.) och den aktuella "konjunkturprognosen" inte är mer värderelevant än ett

17 Då antalet observationer överstiger 40 kan antas att teststatistikan är approximativt normalfördelad. Se tex
Newbold (1991, s. 373).
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informationsunderlag enbart bestående av "konjunkturprognosen" . Alternativhypotesen innebär

att kombinationen av prognosmodellen Pm(.) och "konjunkturprognosen" är mer värderelevant

än enbart "konjunkturprognosen" . Den approximativt normalfördelade teststatistikan definieras

enligt följande.

(7.10)
pPm(.) _ E(pPa(2)

Z = -----------

J [E(pPa(2)(1 - E(ppa(2))] INy

där:

ppm(.) = andel korrekta prognoser enligt prognosmodell Pm(.)
E(pPa(2) = förväntad andel korrekta prognoser enligt prognosansats Pa(2)

E(pPa(2) erhålls som (Ny,o/Ny)2 + (Ny,/Nv)2 och uppgår till 0.5339 under den första validerings

perioden, 0.5125 under den andra valideringsperioden, 0.7569 under den tredje validerings

perioden och 0.5133 under 9-årsperioden som helhet.

I tabell 7.2.3. återfinns en översikt över testning av prognosförmåga och värderelevans. Val av

klassificeringsgräns vid test av värderelevans sker på ett med den aktuella naiva prognosansatsen

konsekvent sätt, så att a priori sannolikheten för en ökning respektive minskning i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital är densamma i den naiva prognosansatsen som vid

minimeringen av förväntade felkostnader vid fastställande av klassificeringsgräns.
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Typ av test

Test av

prognosjörmåga

Test av

värderelevans

Test av

värderelevans

Hypotesformulering

• Nollhypotes:
Prognosförmåga föreligger ej hos
Pm(.) i kombination med
begagnad klassificeringsgräns
• Alternativhypotes:
Prognosförmåga föreligger hos
Pm(.) i kombination med
begagnad klassificeringsgräns

• Nollhypotes:
Värderelevans föreligger ej hos
Pm(.) i kombination med
begagnad klassificeringsgräns
• Alternativhypotes:
Värderelevans föreligger hos
Pm(.) i kombination med
begagnad klassificeringsgräns

• Nollhypotes:
Pm(.) i kombination med
begagnad klassificeringsgräns och
"konjunkturprognos" har ej högre
värderelevans än endast
"konjunkturprognosen"
• Alternativhypotes:
Pm(.) i kombination med
begagnad klassificeringsgräns och
"konjunkturprognos" har högre
värderelevans än endast
"konjunkturprognosen"

Statistiskt
testförfarande

Test av oberoende
mellan prognoser baserade
på en viss Pm(.) och
faktiska utfall enl. (7.7)

Test av andelen korrekta
prognoser baserad på Pm(.)
jämfört med förväntad
andel korrekta prognoser
med en naiv prognosansats
enl. (7.9)

Test av andelen korrekta
prognoser baserad på Pm(.)
jämfört med förväntad
andel korrekta prognoser
med en naiv prognosansats
enI. (7.10)

Klassificerings
gräns

a) p* = 0.5000
b) p* = popt(yl)
c) P* = popt(y2)

a) p* = 0.5000
b) p* = popt(yl)

p* = popt(y2)

Naiv prognos
ansats Pa(.)

(-)

Pa(l)

Pa(2)

A priori sannolikhet

(-)

7ry = 0.5
(l-7ry ) = 0.5

7ry = Ny,/Ny
(1-7r) = Ny,o/Ny

Tabell 7.2.3: Översikt tester av prognosjörmåga och värderelevans.



7.3. Prognosresultat

I avsnitt 7.3.1 presenteras prognosresultat under valideringsperioderna för de estimerade

prognosmodellerna, varvid förekomst av prognosförmåga och värderelevans prövas. I avsnitt

7.3.2 diskuteras betydelsen av hantering av extraordinära poster vid mätning av genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital samt alternativa estimeringsförfaranden under den tredje estime

ringsperioden. Därefter studeras i avsnitt 7.3.3 i vilken utsträckning det föreligger signifikanta

skillnader i prognosförmåga mellan olika prognosmodeller. Vidare undersöks huruvida prognos

förmågan förändras över tiden. Avslutningsvis studeras i avsnitt 7.3.4 prognosresultat vid

enskilda prognostillfällen.

7.3.1. Erhållna prognosresultat samt test av prognosförmåga och värderelevans

Erhållna prognosresultat sammanfattas i tabellerna 7.3.1. a-c: I tabell 7.3.1.a redovisas prognos

resultat för prognosmodellerna Pm(ReJ, och prognosresultat för prognosmodellerna Pm({Rmt})

och Pm(Ret+ {Rmt}) återfinns i tabell 7.3.1.b respektive 7.3.1.c. Resultatredovisningen avser

såväl de tre valideringsperioderna separat som de tre valideringsperioderna sammanslagna till en

9-årsperiod (i tabellerna benämnd "Alla år"). För varje prognosmodell och period anges totalt

antal och andel korrekta prognoser, (cv,tffi(.) + cv,nPm(.) respektive (cv,lffi(.) + cv,ltm(.)/Nv). Vidare

anges antal och andel korrekt prognostiserade ökningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital, (cv,lm(.) respektive cv,lmO/Nv,l)' samt antal och andel korrekt prognostiserade

minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, (cv,nPm
(.) respektive

cv,ltm(.)/Nv,o). Beräknade X2 -värden avseende "contingency table" test av prognosförmåga anges

enligt (7.7).19 Om prognosförmåga kan påvisas på åtminstone signifikansnivån 10 %, redovisas

även Z-värden för test av värderelevans enligt (7.9) eller (7.10). I de fall som klassificerings-

19 För att den beräknade statistikan skall vara approximativt x2-fördelad krävs att de förväntade frekvenserna för
de olika kombinationerna prognos-utfall enligt tabell 7.2.2 är tillräckligt stora. Som tumregel brukar anges att dessa
ej får understiga 5 (se tex Newbold, 1991, s. 447). Om den förväntade frekvensen understiger 5 och antalet obser
vationer är >40, bör teststatistikan korrigeras med kontinuitetsfaktorn 0.5. Den sålunda korrigerade statistikan,
X\orp beräknas som:

X2korr = [I Cv,nPm(.) - (Nv,o·Nv,nPm(·»/Nv 1- 0.5]2/[(Nv,o·Nv,ltm(.)/Nvl +
+ [ If Pm(.) - (N .N Pm('»/N 1- O.5]2/[(N .N Pm('»/N] +v,u v,l v,u v v,l V,n v
+ [I f Pm(.) - (N ·N Pm('})/N 1- 0.5]2/[(N ·N Pm('»/N] +v,1 v,o v,1 v v,o v,1 v
+ [I c Pm(.) - (N .N Pm('»/N 1- 0.5]2/[(N .N Pm('»/N]v,1 v,l v,1 v v,l v,1 v

(Se tex Cochran (1954». Nämnda korrigering har genomförts för Pm(ReJ under den tredje valideringsperioden
med klassificeringsgränserna popt(vl) och popt(v2).
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

p.= 0.5000

Korrekta prognoser:
• totalt: 97 97 72 266

(66.44 %) (72.93 %) (63.72 %) (67.86 %)
.ÅRet +3 ~ O: 45 21 9 75

(48.91 %) (37.50 %) (56.25 %) (45.73 %)
·4Ret +3 < O: 52 76 63 191

(96.30 %) (98.70 %) (64.95 %) (83.77 %)

X
2 30.46*** 32.39*** 2.62 40.68***

Z 3.97*** 5.29*** (-) 7.07***
.......................................................................................................................................................

p. = popt(vl) 0.4444 0.5620 0.5816

Korrekta prognoser:
• totalt: 97 92 90 279

(66.44 %) (69.17 %) (79.65 %) (71.17 %)
.4Ret +3 ~ O: 52 15 3 70

(56.52 %) (26.79 %) (18.75 %) (42.68 %)
.4Ret +3 < O: 45 77 87 209

(83.33 %) (100.00 %) (89.69 %) (91.67 %)

x2 22.22*** 23.25*** 0.31 64.13***
Z 3.97*** 4.42*** (-) 8.38***

p. = popt(v2) 0.4444 0.5620 0.8670

Korrekta prognoser:
• totalt: 97 92 97 286

(66.44 %) (69.17 %) (85.84 %) (72.96 %)
·4Ret+3 ~ O: 52 15 O 67

(56.52 %) (26.79 %) (0.00 %) (40.89 %)
.ÅRet +3 < O: 45 77 97 219

(83.33 %) (100.00 %) (100.00 %) (96.05 %)

r 22.22*** 23.25*** 0.00 83.13***
Z 3.16*** 4.33*** (-) 8.57***

Tabell 7.3.1.a: Prognosresultat (valideringsurvalen) tör prognosmodellema Pm(Ret ). x2-värden avser "contingency
table" test av prognosförmåga enligt (7.7), Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9) med klassificerings
gränserna p* = 0.5000 och popt(vl) och enligt (7.10) med klassificeringsgränsen popt(v2). ( *** = signifikant på nivån
ex ~ 1 %).
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

p
.= 0.5000

Korrekta prognoser:
-totalt: 93 69 38 200

(63.07 %) (51.88 %) (33.63 %) (51.20 %)
.ÅRet+3 ~ O: 51 45 7 103

(55.43 %) (80.36 %) (43.75 %) (62.80 %)
.ARet+3 < O: 42 24 31 97

(77.78 %) (31.17 %) (31.96 %) (42.54 %)

Xl 15.30*** 2.22 (3.54) 1.13
Z 3.16*** (-) (-) (-)
.......................................................................................................................................................

p. = popt(vl) 0.4016 0.5306 0.6196

Korrekta prognoser:
• totalt: 99 73 61 233

(67.81 %) (54.89 %) (53.98 %) (59.44 %)
• .åRet+3 ~ O: 62 45 3 110

(67.39 %) (80.36 %) (18.75 %) (67.07 %)
•.åRet +3 < O: 37 28 58 123

(68.52 %) (36.36 %) (59.79 %) (53.95 %)

t 17.67*** 4.37** 2.71* 17.02***
Z 4.30*** 1.13 0.85 3.74***

p. = popt(v2) 0.3214 0.5746 0.7500

Korrekta prognoser:
• totalt: 101 71 84 256

(69.18 %) (53.38 %) (74.34 %) (65.31 %)
·ARet +3 ~ O: 71 42 2 115

(77.17 %) (75.00 %) (12.50 %) (70.12 %)
·.åRet+3 < O: 30 29 82 141

(55.56 %) (37.66 %) (84.54 %) (61.84 %)

x2 16.04*** 2.38 0.09 39.02***
Z 3.83*** (-) (-) 5.54***

Tabell 7.3.I.b: Prognosresultat (valideringsurvalen) för prognosmodellerna Pm({Rmt }). x2-värden avser "contingency
table" test av prognosförmåga enligt (7.7), Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9) med klassificerings
gränserna p* = 0.5000 och popt(vl) och enligt (7.10) med klassificeringsgränsen popt(v2). (*** = signifikant på nivån
Q! ~ 1 % och * = signifikant på nivån Q! ~ 10 %).
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

p. = 0.5000

Korrekta prognoser:
• totalt: 103 88 59 250

(70.55 %) (66.17 %) (52.21 %) (63.78 %)
.4Ret+3 ~ O: 57 44 9 110

(61.96 %) (78.57 %) (56.25 %) (67.07 %)
.4Ret+3 < O: 46 44 50 140

(85.19 %) (57.14 %) (51.55 %) (61.40 %)

X
2 30.62*** 16.96*** 0.33 30.94***

Z 4.97*** 3.73*** (-) 5.46***

p. = popt(vl) 0.5594 0.3950 0.5482

Korrekta prognoser:
·totalt: 99 86 61 246

(67.81 %) (64.66 %) (53.98 %) (62.76 %)
·4Ret+3 ~ O: 53 47 7 107

(57.61 %) (83.93 %) (43.75 %) (65.24 %)
·4Ret+3 < O: 46 39 54 139

(85.19 %) (50.65 %) (55.67 %) (60.96 %)

X
2 25.62*** 16.81*** 0.00 26.21***

Z 4.30*** 3.38*** (-) 5.05***

p. = popt(v2) 0.3838 0.5558 0.9288

Korrekta prognoser:
• totalt: 105 97 96 298

(71.92 %) (72.93 %) (84.96 %) (76.02 %)
.4Ret+3 ~ O: 66 44 O 110

(71.74 %) (78.57 %) (0.00 %) (67.07 %)
.4Ret +3 < O: 39 53 96 188

(72.22 %) (68.83 %) (98.97 %) (82.46 %)

x2 26.62*** 29.15*** 0.17 99.06***
Z 4.49*** 5.24*** (-) 9.78***

Tabell 7.3.l.e: Prognosresultat (valideringsurvalenJ tör prognosmodellerna Pm(Ret + {Rmt ) J. x2-värden avser
"contingency table" test av prognosförmåga enligt (7.7), Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9) med klassifi
ceringsgränserna p* = 0.5000 och popt(vl) och enligt (7.10) med klassificeringsgränsen popt(v2). ( *** = signifikant på
nivån a ~ 1 %).
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gränserna p* = 0.5000 och popt(vl) begagnas, jämförs prognosresultaten med vad som kan för

väntas enligt den naiva prognosansatsen Pa(1), medan motsvarande jämförelsenorm med

klassificeringsgränsen popt(v2) utgörs av den naiva prognosansatsen Pa(2).

Under 9-årsperioden som helhet är enligt tabell 7.3.1.a andelen korrekt prognostiserade obser

vationer för prognosmodellen Pm(ReJ 67.86 % med klassificeringsgränsen p* = 0.5000,

71.17 % med popt(vl) och 72.96 % med popt(V2). För prognosmodellen Pm({Rmt}) är prognos-

resultaten enligt tabell 7.3.1.b för samma tidsperiod överlag sämre. Med klassificeringsgränsen

p* = 0.5000 ptognostiseras endast 51.20 % av observationerna korrekt. Motsvarande andelar

med klassificeringsgränserna popt(Vl) och popt(v2) uppgår till 59.44 % respektive 65.31 %. Beträf-

fande prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) framgår i tabell 7.3.l.c att 63.78 % av observationerna

prognostiseras korrekt med klassificeringsgränsen p* = 0.5000 under 9-årsperioden som helhet.

Med klassificeringsgränserna popt(Vl) och popt(v2) uppgår den totala andelen korrekt prognostiserade

observationer till 62.76 % respektive 76.02 %.

Prognosresultaten varierar mellan de olika valideringsperioderna. Andelen korrekt prognos

tiserade observationer för prognosmodellen Pm(ReJ uppgår under den första valideringsperioden

till 66.44 % oavsett klassificeringsgräns. Under den andra valideringsperioden prognostiseras

med samma prognosmodell 72.93 % av observationerna korrekt med klassificeringsgränsen

p* = 0.5000. Motsvarande andel både med klassificeringsgränsen popt(vl) och med popt(v2) uppgår

till 69.17 %. Under den tredje valideringsperioden erhålls 63.72 % korrekta prognoser med

klassificeringsgränsen p* = 0.5000 för prognosmodellen ifråga. Andelen korrekt prognos

tiserade observationer stiger till 79.65 % respektive 85.84 % med klassificeringsgränsema popt(vl)

och popt(v2).

För prognosmodellen Pm({Rmt}) prognostiseras under den första valideringsperioden 63.07 %

av observationerna korrekt med klassificeringsgränsen p* = 0.5000. Andelen korrekta prognos

er med klassificeringsgränsema pOPt(Vl) och popt(v2) uppgår till 67.81 % respektive 69.18 % under

nämnda valideringsperiod. Under den andra valideringsperioden är prognosresultaten sänrre för

prognosmodellen ifråga. Andelen korrekt prognostiserade observationer varierar mellan

51.88 % med klassificeringsgränsen p* = 0.5000 och 54.89 % med klassificeringsgränsen

poPt(Vl). Under den tredje valideringsperioden varierar prognosresultaten kraftigt. Med klassifi

ceringsgränsen p* = 0.5000 prognostiseras endast 33.63 % av observationerna korrekt. Med
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klassificeringsgränsen popt(vl) erhålls ett bättre prognosresultat med 53.98 % korrekta prognoser.

Med klassificeringsgränsen popt(v2) stiger andelen korrekta prognoser ytterligare till 74.34 %.

Vad gäller prognosresultaten under enskilda valideringsperioder för prognosmodell

Pm(Ret+{Rmt}) kan följande iakttagelser göras. Under den första valideringsperioden påverkas

prognosresultaten relativt lite av valet av klassificeringsgräns. Andelen korrekta prognoser

varierar mellan 67.81 % med klassificeringsgränsen pOPt(vl) och 71.92 % med klassificerings

gränsen popt(V2). Under den andra valideringsperioden är 66.17 % av observationerna korrekt

prognostiserade med klassificeringsgränsen p* = 0.5000 och 64.66 % av observationerna med

klassificeringsgränsen popt(Vl). Motsvarande andel med klassificeringsgränsen popt(v2) stiger till

72.95 %. Under den tredje valideringsperioden erhålls tämligen likvärdiga resultat med

klassificeringsgränserna p* = 0.5000 och pOPt(vl) med 52.21 % respektive 53.98 % korrekta

prognoser, medan andelen korrekta prognoser med klassificeringsgränsen popt(v2) är väsentligt

högre, 84.96 %.

I tabellerna 7.3.1.a-c angivna värden på x2-statistiskan enligt (7.7) och Z-statistikan enligt (7.9)

eller (7.10), kan i enlighet med tidigare resonemang ligga till grund för slutsatser om prognos

förmåga respektive värderelevans. Av tabell 7.3.1.a framgår att prognosmodellen Pm(ReJ upp

visar såväl prognosförmåga som värderelevans på åtminstone 1%-nivån för 9-årsperioden som

helhet samt för den första och den andra valideringsperioden. Dessa iakttagelser gäller oavsett

klassificeringsgräns. Under den tredje valideringsperioden erhålls däremot inga signifikanta

prognosresultat. 20

För prognosmodellen Pm({Rmt}) kan konstateras att förekomst av såväl prognosförmåga som

värderelevans kan fastställas på åtminstone 1%-nivån med klassificeringsgränserna popt(vl) och

popt(v2) för 9-årsperioden som helhet. Med klassificeringsgränsen p* = 0.5000 erhålls däremot

inga signifikanta resultat. Under den första valideringsperioden föreligger signifikant prognos

förmåga och värderelevans på åtminstone 1%-nivån oavsett klassificeringsgräns. Under den

andra valideringsperioden föreligger signifikant prognosförmåga endast med klassificerings

gränsen popt(vl) (signifikansnivå 5 %). Värderelevans kan däremot inte fastställas. Under den

tredje valideringsperioden kan bara en svag prognosförmåga dokumenteras på signifikansnivån

20 Det kan dock noteras att x2-värdet avseende test av prognosförmåga med klassificeringsgränsen p* = 0.5000
uppgår till 2.62 vilket motsvarar p-värdet 0.1055.
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10 % med klassificeringsgränsen popt(Vl) , någon värderelevans föreligger inte. 21

Prognosresultaten för Pm(Ret+{Rmt}) i tabell 7.3.1.c visar att prognosförmåga och värde

relevans kan fastställas för 9-årsperioden som helhet samt under den första och den andra

valideringsperioden oavsett klassificeringsgräns. Signifikansnivån är 1 %. Under den tredje

valideringsperioden föreligger dock inte några signifikanta prognosresultat.

7.3.2. Betydelsen av hantering av extraordinära poster vid mätning av genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital samt alternativa estimeringsförfaranden under den

tredje estimeringsperioden

Betydelsen för prognosresultaten av hantering av extraordinära poster vid mätning av

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital prövas i Appendix A. 7.2. Därvid framgår att skill

naderna vad gäller andelen korrekt prognostiserade observationer är små mellan alternativa

prognosmodeller med räntabilitet på eget kapital före respektive efter extraordinära poster. Slut

satser beträffande förekomst av prognosförmåga och värderelevans påverkas endast obetydligt.

Skillnader beträffande förekomst av värderelevans mellan prognosmodeller där räntabilitet på

eget kapital definieras inklusive extraordinära poster, Pm(.), och prognosmodeller där dessa

poster exkluderas, Pm(.)f.eo, gäller endast Pm({Rmt}) och Pm({Rmt})f.eo. För prognosmodellen

Pm({Rmt})f.eo påvisas värderelevans på 5%-nivån under den andra valideringsperioden med

klassificeringsgränserna p* = 0.5000 och med popt(v2). Detsamma gäller under 9-årsperioden som

helhet med klassificeringsgränsen p* = 0.5000. För prognosmodellen Pm({Rmt}) föreligger

ingen värderelevans i dessa fall. Vidare noteras att någon prognosförmåga inte kan påvisas för

prognosmodellen Pm({Rmt})f.eo under den tredje valideringsperioden.

De svaga prognosresultaten för den tredje valideringsperioden väcker frågan om något alter

nativt estimeringsförfarande skulle ha kunnat ge bättre resultat och därmed andra slutsatser

beträffande prognosförmåga och värderelevans. I Appendix A.7.3 prövas därför ett alternativt

urvalsförfarande avseende de oberoende variablerna i prognosmodellen Pm({Rmt}) och i

21 Under den tredje valideringsperioden kan noteras att ett signifikant beroende mellan prognos och utfall inte
kan förkastas med klassificeringsgränsen p* = 0.5000, men att andelen korrekt prognostiserade observationer
endast uppgår till 33.63 %. Detta understiger förvisso vad som förväntas enligt den slumpmässiga prognosansatsen
Pa(1), varför varken prognosförmåga eller värderelevans föreligger vid nämnda klassificeringsgräns .
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Appendix A. 7.4 estimeras prognosmodeller under delperioder av den tredje estimeringsperiod

en. Varken prognosförmåga eller värderelevans kan emellertid påvisas med de alternativa an

satserna.

7.3.3. Grad av prognosförmåga

I det följande jämförs inledningsvis erhållna prognosresultat med vad som har dokumenterats i

tidigare forskning. Därefter undersöks eventuella förändringar i prognosförmågan över tiden.

Vidare studeras i vilken utsträckning det föreligger skillnader i prognosförmåga mellan de olika

prognosmodeller som har estimerats. Detta motiveras mot bakgrund av de kostnader som kan

förväntas vara förknippade med att bearbeta årsredovisningsinformation utöver en enkel be

räkning av den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital.

Ett sätt att bedöma kvaliteten hos de estimerade prognosmodellerna är att jämföra prognos

förmågan hos dessa med de resultat som har erhållits i tidigare forskning. En dylik jämförelse

avser här Ou (1990) och Ou & Penman (1989). I nämnda studier har modeller för prognos av

förändringen i framtida redovisat resultat nästkommande år estimerats. Eftersom andelen

ökningar och minskningar i respektive prognosvariabel varierar, lik:avik:tas andelen korrekt

prognostiserade ökningar respektive minskningar vid jämförelsen, dvs andelen korrekta prognos

er bestäms som 0.5·(cv,tm(·)/Nv,1) + 0.5·(Cv ,Ilm(.)/Nv ,o).22

I tabell 7.3.2 anges andel korrekta prognoser för 9-årsperioden som helhet samt för den första

och den andra valideringsperioden. Tidigare har framgått i avsnitt 3.1.4 att andelen korrekt

prognostiserade observationer beträffande förändringar i redovisat resultat uppgick till 59 % i

Ou (1990) och till 61 % i Ou & Penman (1989) med klassificeringsgränsen p* = 0.5. Dessa

resultat är i första hand jämförbara med de prognosresultat som erhålls med p* = 0.5000 och

popt(vl) i föreliggande arbete. En dylik: jämförelse ger vid handen att de prognosresultat som har

erhållits för 9-årsperioden som helhet med få undantag är bättre än vad som har erhållits i

tidigare forskning. 23 Vidare är prognosresultaten med klassificeringsgränsen pOPt(v2) klart bättre

22 Andelen korrekt prognostiserade observationer beräknas således i enlighet med Metod B i avsnitt 3.1.4.

23 Prognosresultaten för Pm({Rmt}) är sämre än i tidigare forskning med klassificeringsgränsen p* = 0.5000
och i paritet med tidigare forskning med popt(vl).
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Prognosmodell

p. = 0.5000
• Pm(Ret )

• Pm({~})
• Pm(Ret +{~})

p. = popt(vl)

• Pm(Ret )

• Pm({~})
• Pm(Ret +{RMt})

p. = popt(v2)

• Pm(Ret )

• Pm({~})
• Pm(Ret +{~})

Alla år

64.75 %
52.67 %
64.24 %

67.18 %
60.51 %
63.10 %

68.47 %
65.98 %
74.76 %

Validerings- Validerings-
period I period II

72.60 % 68.10 %
66.60 % 55.76 %
73.58 % 67.86 %

69.92 % 63.40 %
67.96 % 58.36 %
71.40 % 67.29 %

69.92 % 63.40 %
66.36 % 56.33 %
71.98 % 73.70 %

Tabell 7.3.2: Andel korrekta prognoser (med likaviktning av andelen korrekt prognostiserade ökningar respektive
minskningar i framtida genomsniulig räntabilitet på eget kapital) för 9-årsperioden som helhet och den första och
den andra valideringsperioden.

än de prognosresultat som redovisas i Ou (1990) och Ou & Penman (1989). Vid en bedömning

därav måste emellertid beaktas att ytterligare information i form av den tidigare diskuterade

"konjunkturprognosen" har utnyttjats.

I tabell 7.3.2 har inte andelen korrekta prognoser beräknats för den tredje vaIideringsperioden,

då erhållna prognosresultat självfallet är sämre än de resultat som har rapporterats i tidigare

forskning. Beträffande den första och den andra valideringsperioden uppvisar däremot samtliga

prognosmodeller med ett undantag bättre prognosresultat än i tidigare forskning; endast

prognosmodellen Pm({Rmt }) under den andra valideringsperioden uppvisar en något lägre andel

korrekta prognoser.

Vad gäller eventuella förändringar i prognosförmågan över tiden är det uppenbart att den tredje

valideringsperioden uppvisar sämst prognosresultat. En jämförelse över tiden begränsas därför

till att avse den första och den andra valideringsperioden. Därvid bör beaktas att andelen

ökningar respektive minskningar i den framtida genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital i

valideringsurvalen inte är konstant över tiden, varför jämförelsen avser andelen korrekt

prognostiserade observationer vid likaviktning av korrekt prognostiserade ökningar respektive
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Rang- Alla år: Valideringsperiod l:
ordn- Prognos- Andel Prognos- Andei
ing modell korrekta modell korrekta

prognoser prognoser

p. = 0.5000
1 Pm(Ret) 67.86 % Pm(Ret+{Rmt}) 70.55 %
2 Pm(Ret+{RInt}) 63.78 % Pm(Ret) 66.44 %
3 Pm({Rmt} (-) Pm({Rmt}) 63.07 %

p. = popt(vl)

1 Pm(Ret) 71.17 % Pm(Ret+{Rmt}) 67.81 %
2 Pm(Ret+{Rmt}) 62.76 % Pm({Rmt}) 67.81 %
3 Pm({Rmt}) 59.44 % Pm(Ret) 66.44 %

p. = popt(v2)

1 Pm(Ret+{RInt}) 76.02 % Pm(Ret +{Rmt}) 71.92 %
2 Pm(Ret) 72.96 % Pm({Rmt}) 69.18 %
3 Pm({Rmt}) 65.31 % Pm(Ret) 66.44 %

Valideringsperiod II:
Prognos- Andel
modell korrekta

prognoser

Pm(Ret) 72.93 %
Pm(Ret+{Rmt}) 66.17 %
Pm({Rmt}) (-)

Pm(Ret) 69.17 %
Pm(Ret+{Rmt}) 64.66 %
Pm({Rmt}) 54.89 %

Pm(Ret+ {Rmt}) 72.93 %
Pm(Ret) 69.17 %
Pm({Rmt}) (-)

Tabell 7.3.3: Rangordning av prognosmodeller med avseende på prognosjörmåga i termer av antal korrekta klassifi
ceringar. Under valideringsperiod I rangordnas Pm(Ret+{Rmt}) före Pm({Rmt}) med popt(vl) pga ett högre x2-värde
i "contingency table" test enligt (7.7). «-) markerar att någon signifikant prognosförmåga inte har kunnat fastställas.)

minskningar enligt tabell 7.3.2. Av tabellen framgår att prognosresultaten avseende den andra

valideringsperioden med ett undantag är sämre än under den första valideringsperioden för

samtliga prognosmodeller. 24 Försämringen i prognosförrnåga är särskilt påtaglig för prognos

modellen Pm({Rmt } ), där andelen korrekta prognoser under den andra valideringsperioden

genomgående är ca 10 procentenheter lägre än under den första valideringsperioden. För

prognosmodellema Pm(ReJ och Pm(Ret+{Rmt}) är andelen korrekta prognoser ca 4 - 6.5

procentenheter lägre under den andra valideringsperioden jämfört med den första valide

ringsperioden.

I tabell 7.3.3 rangordnas de prognosmodeller som besitter prognosförmåga med avseende på den

totala andelen korrekta prognoser. 25 Rangordningen görs för 9-årsperioden som helhet samt för

24 För Pm(Ret+ {Rmt}) är andelen korrekta prognoser med popt(v2) knappt två procentenheter högre under den
andra valideringsperioden.

25 Under den första valideringsperioden är andelen korrekta prognoser för de båda prognosmodellema
Pm(Ret+ {Rmt}) och Pm({Rmt}) densamma med klassificeringsgränsen popt(Vl). Här rangordnas dock
Pm(Ret+{Rmt}) före Pm({Rmt}) då x2-värdet från "contingency table" test enligt (7.7) är högre.
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den första och den andra valideringsperioden. Under den tredje valideringsperioden har i stort

sett inga signifikanta prognosresultat erhållits, varför motsvarande rangordning inte är menings

full för denna period.

Av tabell 7.3.3 framgår att under 9-årsperioden som helhet noteras högst andel korrekta prog

noser för prognosmodellen Pm(ReJ med såväl klassificeringsgränsen p* = 0.5000 som popt(vl).

Med klassificeringsgränsen popt(V2) ger prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) bäst prognosresultat.

Lägst andel korrekt prognostiserade observationer erhålls för prognosmodellen Pm({Rmt})

oavsett klassificeringsgräns .

Under den första valideringsperioden ger prognosmodellen Pm(Ret+ {Rmt}) bäst prognosresultat

oavsett klassificeringsgräns . Pm({Rmt}) rangordnas under denna valideringsperiod som näst

bästa prognosmodell med klassificeringsgränsema popt(Vl) och popt(v2). Under den andra valide-

ringsperioden erhålls bäst prognosresultat med prognosmodellen Pm(ReJ med klassificerings

gränserna p* = 0.5000 och popt(vl), följd av prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}). Med klassifice

ringsgränsen popt(V2) är den inbördes rangordningen mellan dessa båda prognosmodeller den

omvända. Prognosresultaten för prognosmodellen Pm({Rmt}) är svagast oavsett klassificerings

gräns under denna valideringsperiod.

Signifikanstestning av skillnader i prognosförmåga mellan olika prognosmodeller kan genom

föras med hjälp av ett "contingency table" test - jämför tex Elam (1975) och Skogsvik (1987).

Testningen sker parvis mellan prognosmodeller med utgångspunkt i tabell 7.3.4. Nollhypotesen

är att det råder oberoende mellan grad av prognosförmåga för två alternativa prognosmodeller,

dvs att antalet korrekta/felaktiga prognoser för respektive prognosmodell är detsamma. Alter

nativhypotesen är att det föreligger en skillnad mellan prognosmodellerna vad beträffar antalet

korrekta/felaktiga prognoser. 26 Den approximativt x2-fördelade teststatistikan med l frihetsgrad

definieras enligt följande: 27

26 Prognosmodellemas förmåga att förutsäga ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabi
litet på eget kapital är inte föremål för prövning här.

27 Se tex MerrilI & Fox (1970, s. 311).
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Antal korrekta Antal felaktiga
prognoser enl. Pm(.) prognoser enl. Pm(.) Radsumma

Prognosmodell Pm(x) C Pm(x) fvPm(x) Nvv

Prognosmodell Pm(y) C Pm(y) f Pm(y) Nvv v

Kolumnsumma c/m(x) + cvPm(y) f
v
Pm(x) + f

v
Pm(y) 2'Nv

Tabell 7.3.4: Tabell för "contingency table" test med llollhypotesen att grad av prognosförmåga är oberoende av
prognosmodell.

(7.11)
2· Nv(eyPm(x). fyPm(y) - fyPm(x). CyPm(Y))2

X2 = ---------------

där:

cv
PmO = cv,tm(.) + cv,nPffi(.)

fyPm(.) = fv,tm(.) + fy,nPm(.)
Pm(x) = Pm(ReJ, Pm({Rmt}) eller Pm(Ret+{Rmt})

Pm(y) = Pm(ReJ, Pm({Rmt}) eller Pm(Ret+{Rmt})

Pm(x) ';C Pm(y)

Endast modeller med tidigare dokumenterad prognosförmåga testas här, vilket medför att

prognosmodellema under den tredje valideringsperioden bortfaller. Detsamma gäller prognos

modell Pnl({Rmt}) under 9-årsperioden som helhet med klassificeringsgränsen p* = 0.5000 samt

under den andra valideringsperioden med klassificeringsgränserna p* = 0.5000 och popt(v2).

I tabell 7.3.5 redovisas beräknade x2-värden enligt (7.11) ovan. Under 9-årsperioden som helhet

har prognosmodellen Pm(ReJ signifikant bättre prognosförmåga än såväl prognosmodellen

Pm({Rmt}) som prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) med klassificeringsgränsen poPt(vl) (signifi

kansnivå 1 % respektive 5 %). Med klassificeringsgränsen popt(v2) har Pm(ReJ en signifikant

bättre prognosförmåga än Pm({RInt}), och prognosförmågan för Pm(Ret+ {RInt}) är signifikant

bättre än för Pm({RInt}) (signifikansnivå 5 % respektive 1 %). Med denna klassificeringsgräns

(popt(v2») har visserligen den högsta andelen korrekta prognoser erhållits för prognosmodellen

Pm(Re[+{Rnlt}), men denna skillnad är inte signifikant vid en jämförelse med Pm(ReJ. Med

klassificeringsgränsen p* = 0.5000 föreligger inte någon signifikant skillnad mellan prognos

resultaten för Pm(ReJ och Pm(Ret+ {Rmt}). Sämst prognosförmåga erhålls oavsett klassifice-
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Validerings- Validerings-
Testspecifikation Alla år period I period II

p. = 0.5000
• Pm(Ret) vs. Pm({~}) (-) 0.24 (-)
• Pm(Ret) vs. Pm(Ret + {~}) 1.45 0.57 1.44
• Pm({~}) vs. Pm(Ret + {RIDt}) (-) 0.55 (-)

p. = popt(vl)

• Pm(Ret) vs. Pm({~}) 11.91*** 0.06 5.76**
• Pm(Ret) vs. Pm(Ret + {RIDt}) 6.28** 0.06 0.07
• Pm({~}) vs. Pm(Ret+{RIDt}) 0.91 0.00 2.64

p. = popt(v2)

• Pm(Ret) vs. Pm({~}) 5.38** 0.25 (-)

• Pm(Ret) vs. Pm(Ret+{RIDt}) 0.97 1.03 0.46
• Pm({~}) vs. Pm(Ret+{~}) 10.85*** 0.26 (-)

Tabell 7.3.5: x2-värden avseende "contingency table" test enligt (J.ll). ( *** = signifikant på nivån Dl ~ 1 %,
** = signifikant på nivån Dl ~ 5 % och * = signifikant på nivån Dl ~ 10 %).

ringsgräns för prognosmodellen Pm({Rmt } ).28 Ifrågavarande prognosmodell är med endast ett

undantag signifikant sämre än både prognosmodell Pm(ReJ och prognosmodell

Pm(Ret+{Rmt} ).29

Vidare kan noteras att det inte föreligger några signifikanta skillnader mellan prognosmodell

ernas prognosförmåga under den första valideringsperioden. Under den andra validerings

perioden har prognosmodellen Pm(ReJ signifikant (5 %-nivån) bättre prognosförmåga än

Pm({Rmt}) med klassificeringsgränsen popt(vl). I övrigt kan inte heller under denna validerings

period några signifikanta skillnader fastställas.

28 I de fall som markeras med (-) i tabell 7.3.5 är progllosförmågan för Pm({Rmt}) självfallet sämre än för
övriga prognosmodeller - någon prognosförmåga överhuvudtaget har ju inte kunnat fastställas för prognosmodellen
ifråga i dessa fall.

29 Skillnaden i andelen korrekta prognoser är inte signifikant mellan Pm({Rmt}) och Pm(Ret +{Rmt}) med
popt(vl).
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7.3.4. Prognosresultat vid enskilda prognostillfällen

I föreliggande avsnitt redovisas prognosresultat avseende enskilda prognostillfällen. I de fall

som prognosförmåga föreligger för en valideringsperiod i dess helhet, ökar tillförlitligheten i

resultaten om prognosförmåga även kan påvisas för de enskilda prognostillfällen som tillsam

mans utgör valideringsperioden ifråga. Prognosresultat vid enskilda prognostillfällen studeras

även i syfte att utröna om resultaten försämras vid det andra och/eller det tredje prognos

tillfället under respektive valideringsperiod. Om så skulle vara fallet, kan det vara lämpligt att

estimera nya prognosmodeller oftare än vart tredje år. Erhållna resultat redovisas i tabellerna

7.3.6. a - b; tabell 7.3.6. a avser prognosresultat med klassificeringsgränsen p* = 0.5000 och

tabell 7.3.6.b prognosresultat med klassificeringsgränsen popt(Vl). 30 I tabellerna anges även

x2-värden från "contingency table" test av prognosförmåga. 31

Beträffande den första valideringsperioden kan följande iakttagelser göras. För prognosmodellen

Pm(ReJ erhålls som regel signifikanta (1 %-nivån) prognosresultat oavsett klassificeringsgräns

vid samtliga tre prognostillfällen. För prognosmodellen Pm({Rmt}) noteras på åtminstone

5 %-nivån signifikanta prognosresultat vid det första och det tredje prognostillfället oavsett

klassificeringsgräns. Prognosresultaten för Pm(Ret+{Rmt}) är signifikanta (1 %-nivån) vid det

andra och det tredje prognostillfället oavsett klassificeringsgräns. Dessa resultat bekräftar så

ledes i huvudsak de prognosresultat som har erhållits för valideringsperioden som helhet. Vidare

kan inte några tendenser till försämrade prognosresultat vid det andra och det tredje prognos

tillfallet konstateras. 32

Även under den andra valideringsperioden erhålls signifikanta prognosresultat för prognos

modellen Pm(ReJ vid varje enskilt prognostillfälle oavsett klassificeringsgräns . Med klassifice

ringsgränsen p* = 0.5000 är signifikansnivån 1 % vid samtliga prognostillfällen, medan signifi

kansnivån med klassificeringsgränsen popt(Vl) är 1 % vid det första prognostillfället för att sedan

30 popt(v2) baseras på andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget
kapital vid samtliga tre prognostillfällen, varför de klassificeringsgränser som framtagits för respektive validerings
period som helhet inte nödvändigtvis är applicerbara här.

310m det totala antalet observationer vid ett prognostillfälle därvid är mindre än 40 används en korrektions
faktor på 1/2 (se Merrill & Fox (1970, s. 310» enligt fotnot 18. Detsamma gäller om förväntad frekvens aven viss
prognos-utfalls kombination understiger 5.

32 För prognosmodellema Pm({Rmt}) och Pm(Ret+{Rmt}) snarare förbättras prognosresultaten över tiden.
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successivt försämras till 10 % vid det sista prognostillfället. För Pm({Rmt}) noteras inga signifi

kanta prognosresultat vid något prognostillfälle med klassificeringsgränsen pOPt(vl) , trots att

signifikant prognosförmåga har erhållits för valideringsperioden som helhet. För modellen

Pm(Ret+{Rmt}) erhålls däremot signifikanta (signifikansnivå mellan 1 % och 10 %) prognos

resultat vid samtliga prognostillfällen, oavsett klassificeringsgräns. Vidare kan iakttas att

prognosförmågan hos Pm(ReJ försvagas över tiden, i synnerhet med klassificeringsgränsen

popt(vl) , såväl i tenner av andelen korrekta prognoser som värdet på x2-statistikan. För

Pm({Rmt}) och Pm(Ret+ {Rmt}) kan däremot inte någon försämring över tiden noteras under

den andra valideringsperioden.

Under den tredje valideringsperioden erhålls inga signifikanta prognosresultat vid enskilda

prognostillfällen för Pm({Rmt}), trots att prognosförmåga tidigare har kunnat fastställas med

klassificeringsgränsen popt(Vl) under valideringsperioden som helhet. Signifikant (lO%-nivån)

prognosförmåga påvisas däremot för prognosmodellen Pm(ReJ vid det första prognostillfället

när klassificeringsgränsen sätts till P* = 0.5000.

Sammanfattningsvis bekräftas snarast de signifikanta prognosresultat som har erhållits för

valideringsperioderna som helhet, med undantag för att någon prognosförmåga för Pm({Rmt})

inte har kunnat fastställas vid något enskilt prognostillfålle under den andra och den tredje

valideringsperioden. Några tydliga indikationer på att de estimerade prognosmodellerna skulle

förlora i aktualitet över tiden i en sådan utsträckning att det skulle vara nödvändigt att estimera

nya prognosmodeller oftare än vart tredje år, föreligger inte.
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Pm({~}) Pm(Ret +{~})

Valideringsperiod I

Korrekta prognoser:
1982 totalt:

1983 totalt:

1984 totalt:

Valideringsperiod II

Korrekta prognoser:
1985 totalt:

1986 totalt:

1987 totalt:

33 29 30
(67.35 %) (59.18 %) (61.22 %)
8.71*** 3.88** 3.57*

30 28 36
(65.22 %) (60.09 %) (78.26 %)
8.64*** 1.53 14.61***

34 36 37
(66.67 %) (70.59 %) (72.55 %)
8.26*** 10.04*** 12.44***

35 21 31
(77.78 %) (46.67 %) (68.89 %)
7.63*** 0.13 10.42***

34 24 28
(73.91 %) (52.17 %) (60.87 %)
8.00*** 0.94 2.97*

28 24 29
(66.67 %) (57.14 %) (69.05 %)
7.28*** 0.10 5.84**

Valideringsperiod III

Korrekta prognoser:
1988 totalt: 27 15 22

(71.05 %) (39.47 %) (57.89 %)
Xl 2.78* 0.99 0.10

1989 totalt: 24 15 21
(60.00 %) (37.50 %) (52.50 %)

X
2 0.19 0.30 0.01

1990 totalt: 21 8 16
(60.00 %) (22.86 %) (45.71 %)

x2 0.02 0.36 0.00

Tabell 7.3.6.a: Prognosresultat för enskilda prognostillj'ällen med klassijiceringsgränsen p * = 0.5000. x2-värden avser
"contingency table" test enligt (7.7).
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Pm({~}) Pm(Ret +{R~})

Valideringsperiod I

Korrekta prognoser:
1982 totalt:

1983 totalt:

1984 totalt:

Valideringsperiod II

Korrekta prognoser:
1985 totalt:

1986 totalt:

1987 totalt:

32 31 28
(65.22 %) (63.27 %) (57.14 %)
8.64*** 4.31** 2.31

33 32 35
(71.74 %) (69.57 %) (76.09 %)
12.03*** 2.43 13.02***

32 36 36
(62.75 %) (70.59 %) (70.59 %)
4.25** 8.82*** 10.83***

36 23 30
(80.00 %) (51.11 %) (66.67 %)
10.60*** 0.64 9.26***

32 25 29
(69.57 %) (54.35 %) (63.04 %)
4.30** 1.45 5.23**

24 25 27
(57.14 %) (59.52) (64.29 %)
2.84* 0.50 3.08*

Valideringsperiod III

Korrekta prognoser:
1988 totalt: 31 22 21

(81.58 %) (57.89 %) (55.26 %)

x2 1.08 1.30 0.00

1989 totalt: 32 26 23
(80.00 %) (65.00 %) (57.50 %)

t 0.49 0.05 0.10

1990 totalt: 27 13 17
(77.14 %) (37.14 %) (48.57 %)

t 0.00 0.24 0.00

Tabell 7.3.6.b: Prognosresultat tör enskilda prognostilljällen med klassijiceringsgränsen popt(vl). x2-värden avser
"contingency table" test enligt (7.7).
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7.4. Reestimering av samband

I föreliggande avsnitt sker en validering av tidigare estimerade prognossamband genonl en

reestimering av samband under valideringsperioderna i avsnitt 7.4.1. I avsnitt 7.4.2 prövas de

reestimerade modellernas klassificeringsförmåga under valideringsperioderna. De klassifice

ringsresultat som därvid framkommer utgör en jämförelsenorm för de prognosresultat som

tidigare har redovisats i avsnitt 7.3.1, såtillvida att de anger vilka prognosresultat som skulle

kunna ha erhållits med förkunskap om de prognossamband som de facto gällde under respektive

valideringsperiod.

7.4.1. Reestimering av samband under valideringsperioderna

För att underlätta framställningen införs följande beteckningar för de reestimerade modellerna:

Pm(ReJre = reestimerad modell med Ret som oberoende variabel enligt
modellspecifikationen i (6.2.a)

Pm({Rmt} ye = reestimerad modell med nyckeltal i {Rmt } som oberoende
variabler enligt modellspecifikationen i (6.2.c)

Pm(Ret + {Rmt } ye = reestimerad modell med Ret och nyckeltal i {Rmt } som
oberoende variabler enligt modellspecifikationen i (6.2.d)

Modellerna Pm(.ye estimeras under respektive valideringsperiod, dvs åren 1980 - 1987 (valide

ringsperiod I), 1983 - 1990 (valideringsperiod II) och 1986 - 1993 (valideringsperiod III).

Mättidpunkter för de oberoende variablerna infaller år 1982, 1983 och 1984 under den första

valideringsperioden. Under den andra valideringsperioden sker mätning av de oberoende variab

lerna år 1985, 1986 och 1987 och under den tredje valideringsperioden år 1988, 1989 och 1990.

Jämför även figur 7.2 i avsnitt 7.1.33

I tabell 7.4.1 presenteras de reestimerade modellerna Pm(ReJre
• Modellerna har estimerats med

intercept om detta befanns vara signifikant på 10%-nivån.

33 Vad som i figur 7.2 benämns "prognostillfällen" utgör mättidpunkter för de oberoende variablerna vid
reestimeringen.

224



Validerings- Validerings- Validerings-
period I period II period III

Intercept tJo 4.4388 3.2704 (-)
(Sign.) (0.0000) (0.0000)

Ret tJI -27.9376 -22.7288 -11.2529
(Sign.) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

Modellens t
(Signifikansnivå)

59.241
(0.0000)

35.192
(0.0000)

67.839
(0.0000)

Tabell 7.4.1: Reestimerade modeller Pm(Ret ) re under de tre valideringsperiodema.
(Sign. = signifikansnivå) .

Enligt angivna x2-värden (1 frihetsgrad) är de reestimerade nl0dellema signifikanta (p-värdena

uppgår till 0.0000.). Under den första och den andra valideringsperioden inkluderar modellerna

klart signifikanta intercept (p-värdena är 0.0000). Under den tredje valideringsperioden har

modellen estimerats utan intercept. Koefficienterna för den historiska genomsnittliga räntabilitet

en på eget kapital är starkt signifikanta (nled p-värdet 0.0000) under samtliga valideringsperiod

er. I likhet med tidigare estimerade prognosmodeller Pm(.) är tecknet på ifrågavarande koef

ficienter negativt. "Mean reversion" processen i den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital

bekräftas således.

Vid reestimeringen av de multivariata modellerna Pm({Rmt}ye och Pm(Ret+ {Rmt}re bestäms

uppsättningen oberoende variabler genom att nyckeltal i det representativa urvalet, {Rmt}, och

eventuellt ,även den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital, utesluts stegvis enligt

det förfarande som har beskrivits i avsnitt 6.4.1. 34 Liksom tidigare estimeras modellerna inled

ningsvis med intercept, men onl detta ej befinns vara signifikant på 10%-nivån, reestimeras

modellerna utan intercept.

34 Ett alternativt förfarande, där de oberoende variablerna sammanfaller med dem som ingår i de tidigare
estimerade prognosmodellerna Pm({Rmt}) respektive Pm(Ret+{Rlllt}), har även prövats. Vid en dylik reestimering
framkommer att antalet nyckeltal som enligt Wald-statistikan är signifikanta på åtminstone lO%-nivån med samma
tecken som under motsvarande estimeringsperiod är relativt litet. Detta slags reestimering ger således vid handen att
sambanden inte är särskilt stabila över tiden. Likheterna mellan de estimerade och reestinlerade modellerna är störst
under den första valideringsperioden, men avtar sedan över tiden.
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Pm({RIllt}) Pm({~})re

Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Sign.) 8m (Sign.)

Lönsamhet VM(l) -17.3172 (0.0000) -17.1535 (0.0189)

Förändring lönsamhet ~RT(2) 2.9614 (0.0005) 5.0949 (0.0034)

Förändring kapitalintensitet ~TOT -4.2630 (0.0049)

~TKF -0.2570 (0.1440)

Kassajlödesmått ~KFEK 0.8279 (0.0249)

Likviditet TCH 4.2338 (0.0103) -5.8327 (0.0442)

Förändring likviditet ~LICH(2) -0.2548 (0.0690) -0.8419 (0.0265)

Förändring rörelsekapital ~LI(2) 2.5801 (0.0258)

Tillgångsstruktur ATA 2.6449 (0.0059) 10.4640 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar ~VLA -4.9291 (0.0001)

~ATA -8.1548 (0.0025)

Finansiell struktur ORA -3.0228 (0.0406) -4.1263 (0.0467)

Förändring räntebärande
skulder RBS' -1.8961 (0.0000)

Tillväxt obeskattade
reserver OR' -1.1299 (0.0003)

Utdelningstillväxt UTD' 1.1993 (0.0158)

Intercept (jo 1.0396 (0.0364)

........................................................................................................................................................

Modellens x:
Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

147.400
13

(0.0000)

61.036
8

(0.0000)

Tabell 7.4.2.a: Estimerad prognosmodell Pm((Rmt }) för estimeringsperiod I och reestimerad modell Pm((Rmt }) re
för valideringsperiod I. (Sign. = signifikansnivå).

I tabellerna 7.4.2.a-c presenteras de reestimerade modellerna Pm({Rmt}ye. För att underlätta

jämförelser med estimeringsperioderna återfinns där även de tidigare estimerade prognos

modellerna Pm({RInt}).

Enligt angivna x2-värden är samtliga modeller Pm({Rmt}ye starkt signifikanta (erhållna p-värden

uppgår till 0.0000). Antalet oberoende variabler i de reestimerade modellerna är dock väsentligt

lägre än i de tidigare estimerade prognosmodellema Pm({Rmt}). Trots detta är antalet obser

vationer per skattad parameter i underkant. Som har framgått tidigare bör antalet observationer

per skattad parameter uppgå till minst ca 50. Med föreliggande valideringsurval uppgår antalet

observationer per skattat parameterestimat i de reestimerade modellerna till ca 18 under valide-
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Pm({RItlt}) Pm({RUlt}) re

Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Sign.) 8m (Sign.)

Lönsamhet VM(l) -6.4436 (0.0487) -21.1518 (0.0015)

Förändring lönsamhet ~RT(2) 1.4764 (0.0403) 4.7769 (0.0024)

Kapitalintensitet FVK -2.5172 (0.0015)

Förändring kapitalintensitet ~TOT -4.1764 (0.0018)

.dTKF -0.4694 (0.1258)

Förändring rörelsekapital .dLI(2) -3.9102 (0.0085)

Storlek LNT(l) 0.2716 (0.0000)

Tillgångsstruktur VLA -6.7330 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar ~ATA -2.5649 (0.0085)

Finansiell struktur SD -2.2277 (0.0209)

Förändring räntebärande
skulder RBS' -1.3888 (0.0004)

Skattekostnader Ås(1) 1.4614 (0.0863)

Intercept (Jo 4.4252 (0.0006)
.......................................................................................................................................................

Modellens i"
Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

116.129
9

(0.0000)

28.621
5

(0.0000)

Tabell 7.4.2.b: Estimerad prognosmodell Pm((Rmt }) för estimeringsperiod II och reestimerad modell Pm((Rm(}) re
för valideringsperiod II. (Sign. = signifikansnivå).

ringsperiod I, ca 27 under valideringsperiod II och ca 28 under valideringsperiod III. Som en

konsekvens härav bör angivna signifikansnivåer tolkas med försiktighet. 35

Vid en jämförelse mellan de tidigare estimerade prognosmodellerna Pm({Rmt}) och de re

estimerade modellerna Pm({Rmt}ye kan följande iakttagelser göras. Under den första valide

ringsperioden ingår gemensamma nyckeltal i prognosmodellen Pm({Rmt}) och i den reestimera

de modellen Pm({Rmt}ye, nämligen VM(l), ~RT(2), ~LICH(2), ATA och DRA. Av dessa

representerar de två förstnämnda nyckeltalen de mest betydelsefulla beskrivningsdimensionerna i

35 Genom simuleringstest studeras i Noreen (1988) betydelsen av små urval för modellernas x2-värde i probit
analys. I urval om 50 respektive 100 observationer och 4 oberoende variabler (dvs motsvarande 12.5 respektive 25
observationer per skattat parameterestimat) förkastas nollhypotesen om frånvaro av samband för ofta i förhållande
till angiven signifikansnivå. (50 observationer: a = 10 %: 18.1 % och ex = 1 %: 2.2 %. 100 observationer:
ex = 10 %: 14.1 % och ex = 1 %: 1.5 %.) I den utsträckning som dessa resultat är applicerbara på logitanalys
torde de reestimerade modellerna trots allt anses vara starkt signifikanta på gängse nivåer.
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Pm({RII\ })
Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Sign.)

Lönsamhet VM(l) -14.7244 (0.0000)

Förändring lönsamhet ~RT(2) -2.2498 (0.0011)

Kapitalintensitet TVL(l) -2.5980 (0.0501)

FVK -2.3048 (0.0000)

TKF
Likviditet TLI -3.8930 (0.0027)

Tillväxt obeskattade
reserver OR'

Skattekostnader s(l) 0.6369 (0.0612)

Utdelningsandel UTDA(I) 0.4338 (0.0824)

Intercept Bo 5.6919 (0.0000)

Pm({RII\}) re
8m (Sign.)

-35.8102 (0.0010)

43.7230 (0.0067)

11.1031 (0.0130)

3.4382 (0.0040)

-8.8778 (0.0007)

Modellens x2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

58.508
7

(0.0000)

52.250
4

(0.0000)

Tabell 7.4.2.c: Estimerad prognosmodell Pm((Rmt }) för estimeringsperiod III och reestimerad modell Pm((Rmt }) re
för valideringsperiod III. (Sign. = signifikansnivå).

prognosmodellema Pm({Rmt}).36 Under den andra och den tredje valideringsperioden är antal

et nyckeltal som ingår i såväl Pm({Rmt}) som i Pm({Rmt}ye litet. Berörda nyckeltal är VM(l)

och LiRT(2) under den andra valideringsperioden och endast TVL(l) under den tredje vaIide

ringsperioden. I ett par fall som nyckeltal förekommer i såväl Pm({Rmt}) som i Pm({Rmt}ye

byter koefficienten på nyckeltal tecken i den reestimerade modellen. Detta gäller TCH under

den första valideringsperioden och TLI under den tredje valideringsperioden.

Sammantaget kan konstateras att förekommande likheter mellan prognosmodellerna Pm({Rmt } )

och de reestimerade modellerna Pnl({Rmt } ye i huvudsak föreligger under den första valide

ringsperioden. Det kan även noteras att nyckeltalet VM(l), som representerar beskrivnings

dimensionen Lönsamhet och som kan anses vara relaterat till "mean reversion" processen i

räntabiliteten på eget kapital, återfinns i de reestimerade modellerna under både den första och

den andra valideringsperioden.

36 Jämför tabell 6.4.2.
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Pm(Ret + {Rffit }) Pm(Ret+{~ }) re
Beskrivningsdimension Nyckeltal Om (Sign.) Om (Sign.)

Förändring lönsamhet aRT(2) 5.2183 (0.0640)

Kapitalintensitet TVL(2) -4.8197 (0.0000) -9.8951 (0.0061)

TKF 3.1293 (0.0123) -10.1423 (0.0806)

Förändring kapitalintensitet ~TOT -4.4510 (0.0027)

Likviditet TCH -11.6423 (0.0019)

Förändring likviditet aLICH(2) -0.3116 (0.0341)

Förändring rörelsekapital .::lLI(2) 3.4178 (0.0046) -5.0457 (0.0676)

Storlek LNT(l) 0.3277 (0.0000) 0.3988 (0.0763)

Tillväxt materiella tillgångar .::lVLA -4.4578 (0.0004) -5.4860 (0.0415)

.::lATA -10.3679 (0.0051)

Förändring räntebärande
skulder RBS' -1.5047 (0.0015)

Tillväxt obeskattade
reserver OR' -1.1484 (0.0010)

Räntekostnader Rs -15.6691 (0.0114)

Investeringar aINVA 1.1273 (0.1309)

Utdelningstil/växt UTD' 1.7530 (0.0013)

Ret -22.5718 (0.0000) -47.5125 (0.0000)
Intercept 80 6.9509 (0.0452)
.........................................................................................................................................................

Modellens x2 184.027 104.471
Frihetsgrader 12 10
(Signifikansnivå) (0.0000) (0.0000)

Tabell 7.4.3.a: Estimerad prognosmodell Pm(Ret + (Rmt }) för estimeringsperiod I och reestimerad modell
Pm(Ret + (Rmt }) re för valideringsperiod J. (Sign. = signifikansnivå).

I tabellerna 7.4.3.a-c rapporteras de reestimerade modellerna Pm(Ret+{Rmt}ye. Modellerna har

estimerats med konstant om denna var signifikant på 10%-nivån enligt Wald-statistiskan. Enligt

nlodellemas X2
- värden är samtliga reestimerade modeller klart signifikanta (erhållna p-värden

uppgår till 0.0000). Antalet oberoende variabler uppgår till 10 under den första validerings

perioden, 12 under den andra valideringsperioden och 5 under den tredje valideringsperioden.

Under den första och den tredje valideringsperioden är detta ett något lägre antal än under

motsvarande estimeringsperioder, medan förhållandet är det omvända under den andra valide-
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Pm(Ret+{~ }) Pm(Ret + {RIIlt }) re
Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Sign.) 8m (Sign.)

Förändring lönsamhet ÅRT(2) 5.0918 (0.0147)

Kapitalintensitet FYK 1.6350 (0.0009)

Förändring kapitalintensitet ÅTOT -3.0535 (0.0226) 6.5999 (0.0781)

ÅTKF -0.5173 (0.1659)

Likviditet LICH(2) 6.8412 (0.0352)

Förändring likviditet ÅLICH(2) -1.2373 (0.0812)

Förändring rörelsekapital ÅLI(2) -3.4585 (0.0813)

Storlek LNT(I) 0.2342 (0.0000)

Tillväxt AVSKR' -2.5245 (0.0949)

Tillgångsstruktur VLA -8.2524 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar ÅATA -2.1488 (0.0344)

Finansiell struktur SD -5.6970 (0.0136)

Förändring räntebärande
skulder RBS' -1.1876 (0.0045) 1.4349 (0.0148)

Skattekostnader Ås(l) 2.8203 (0.0139)

Räntekostnader ÅRs 4.8493 (0.0318)

Utdelningsandel UTDA(2) -1.2373 (0.1415)

Utdelningstillväxt UTD' 1.4181 (0.0028)

Ret -22.3832 (0.0000) -38.7424 (0.0000)

Intercept 80 7.4030 (0.0000)
........................................................................................................................................................................ .... ...... .. .......

Modellens x2 185.340 74.692
Frihetsgrader 9 12
(Signifikansnivå) (0.0000) (0.0000)

Tabell 7.4.3.b: Estimerad prognosmodell Pm(Ret + (Rmt }) för estimeringsperiod II och reestimerad modell
Pm(Ret + (Rmt }) re för valideringsperiod II. (Sign. = signifikansnivå).

ringsperioden. 37 Den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital utgör en av de

oberoende variablerna under samtliga valideringsperioder. Under den första och den andra

valideringsperioden är koefficienten negativ och signifikant (p-värdena är 0.0000). Under den

tredje valideringsperioden är koefficienten emellertid inte signifikant på 10%-nivån.38

37 Antalet observationer per estimerad parameter uppgår till ca 15 den första valideringsperioden, ca 11 den
andra valideringsperioden och ca 23 den tredje valideringsperioden. Jämför dock fotnot 35.

38 p-värdet uppgår till 0.1241.
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Pm(Ret+{RIIlt}) re
8m (Sign.)

Pm(Ret+{~ })
Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Sign.)

Förändring lönsamhet aRT(2) -3.2907 (0.0001)

Kapitalintensitet TVL(I) -2.4417 (0.0395)

TKF

Likviditet TLI

Storlek LNT(2) 0.1448 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar aVLA 1.9853 (0.0386)

Tillväxt obeskattade
reserver OR'

Skattekostnader s(l) 0.5934 (0.0951)

Utdelningsandel UTDA(I) 0.3654 (0.1334)

Utdelningstillväxt ÄUTDEK -0.6873 (0.0534)

Ret -12.1929 (0.0000)

Intercept (Jo

-33.8896

35.0237

13.0456

3.0299

-16.7983

-5.7082

(0.0022)

(0.0270)

(0.0119)

(0.0077)

(0.1241)

(0.0613)

Modellens x2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

80.246
8

(0.0000)

55.214
5

(0.0000)

Tabell 7.4.3.c: Estimerad prognosmodell Pm(Ret + (Rmt }) för estimeringsperiod III och reestimerad modell
Pm(Ret + (Rmt }) re för valideringsperiod III. (Sign. = signifikansnivå).

Beträffande förekommande skillnader nlellan de estimerade prognosmodellerna Pm(Ret + {Rmt})

och de reestimerade nl0dellerna Pm(Ret+ {Rmt } ye kan följande observationer göras. Till skillnad

från Pm(Ret+{Rmt}) inkluderar Pm(Ret-\- {Rmt} ye ett intercept under samtliga valideringsperiod

er. Detta indikerar att de reestimerade modellerna har en sämre förmåga att beskriva sambandet

mellan redovisningsmått och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital.

Utöver den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital ingår under den första valide

ringsperioden endast tre nyckeltal med samnla tecken på koefficienten såväl i den reestimerade

modellen Pm(Ret + {Rmt}ye som i Pm(Ret+{Rmt}), nämligen TVL(l), LNT(l) och ~VLA.

Ifrågavarande nyckeltal representerar dock de mest betydelsefulla beskrivningsdimensionerna i

prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}). Under den andra valideringsperioden förekommer inte något

gemensamt nyckeltal utöver den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital, medan

under den tredje valideringsperioden ett nyckeltal - TVL(l) - ingår nled samma tecken på koef

ficienten som i Pm(Ret + {Rmt} ) •
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Under både den första och den andra valideringsperioden förekommer nyckeltal som ingår i

såväl prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) som den reestimerade modellen Pm(Ret+{Rmt}ye, men

med omvänt tecken på respektive koefficient. Detta gäller nyckeltalen TKF och dLI(2) den

första valideringsperioden och d TOT och RBS' den andra valideringsperioden. Det kan noteras

att nyckeltalet RBS' representerade en av de mest betydelsefulla beskrivningsdimensionerna i

prognosmodellen Pm(Ret+ {Rmt}) under den andra estimeringsperioden. Vidare observeras att

nyckeltalet VM(l), som kan anses avspegla "mean reversion" processen i räntabiliteten på eget

kapital, inte ingår i de reestimerade modellerna Pm(Re+{Rmt}ye under någon validerings

period. I likhet med prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}) bortfaller således nyckeltalet ifråga när

historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital inkluderas i modellen. 39

Sammanfattningsvis kan konstateras att den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget

kapital är av betydelse även under valideringsperioderna. Tecknet på variabelkoefficienten är

negativt i såväl univariata som multivariata modeller. Tendensen till en "mean reversion"

process i räntabiliteten på eget kapital är således påtaglig även under valideringsperioderna.

Därutöver föreligger tydliga likheter mellan den reestimerade modellen Pm(Ret + {Rmt}ye och

prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) under den första valideringsperioden. Under den andra och

den tredje valideringsperioden är däremot likheterna mellan modellerna Pm(Ret+ {Rmt}ye och

Pm(Ret + {Rmt}) (utöver den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital) små.

7.4.2. Klassificeringsresultat för reestimerade modeller i valideringsurvalen

I föreliggande avsnitt prövas i vilken utsträckning klassificeringar av ökningar respektive minsk

ningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital baserade på de reestimerade modeller

na Pm(. ye sammanfaller med faktiska utfall. Syftet är därvid att fastställa vilka prognosresultat

som skulle ha kunnat erhållas med förkunskap om de reestimerade sambanden.

Test av klassificeringsfönnåga hos de reestimerade modellerna Pm(.ye utformas i enlighet med

tidigare redovisade test av klassificeringsförmågan hos prognosmodellerna Pm(.) i estimerings

urvalen. 40 En optimal klassificeringsgräns bestäms genom att andelen felklassificerade obser-

39 Jämför tabell 6.4.4.a.

40 Jämför avsnitt 6.5.

232



Validerings..
period I

0.3870

0.3761

0.3919

0.4010

0.4877

0.6744

Validerings..
period n

0.4800

0.5150

0.6754

0.6836

Validerings..
period III

0.3244

0.7006

0.5166

0.6473

Tabell 7.4.4: Optimala klassijiceringsgränser, popt(re) för respektive reestimerad modell Pm(.) re
och valideringsperiod.

vationer i valideringsurvalet, (fv,! + fv,n)/Nv, minimeras och benämns här popt(re). Bestämningen

av popt(re) sker iterativt i valideringsurvalet, varvid den totala andelen felklassificeringar beräknas

vid varje möjlig klassificeringsgräns p*, p* E [0.0000, 1.0000]. De optimala klassificerings

gränserna för respektive modell Pm(.ye och valideringsperiod framgår av tabell 7.4.4. I flera

fall har mer än en optimal klassificeringsgräns identifierats.

I tabell 7.4.5 återfinns klassificeringsresultat för de reestimerade modellerna Pm(.ye avseende

valideringsperioderna och 9-årsperioden som helhet. För respektive modell redovisas det totala

antalet korrekt klassificerade observationer samt andelen korrekt klassificerade observationer.

Bäst klassificeringsresultat i termer av andelen korrekt klassificerade observationer erhålls

oavsett period för modellen Pm(Ret+{Rmt}ye. Sämst klassificeringsresultat erhålls för modellen

Pm(ReJre under 9-årsperioden som helhet samt under den första och den tredje validerings

perioden.

Under 9-årsperioden som helhet klassificeras 87.24 % av observationerna korrekt för den

reestimerade modellen Pm(Ret+{Rmt}ye, följd av den reestimerade modellen Pm({Rmt}) med

81.38 % korrekta observationer och Pm(ReJre med 80.10 % korrekta klassificeringar. Vidare

kan särskilt noteras att mycket goda klassificeringsresultat erhålls för de reestimerade modeller-
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

Pm(Ret)re
Korrekta klassificeringar:
-totalt: 115 102 97 314

(78.77 %) (76.69 %) (85.84 %) (80.10 %)

x2 41.56*** 36.08*** 0.20 (-)
Z 6.15*** 5.87*** (-) (-)

Pm({~})re

Korrekta klassificeringar:
-totalt: 117 96 106 319

(80.14 %) (72.18%) (93.81 %) (81.38 %)

x2 47.38- 23.44*** 53.62*** (-)
48.04***

Z 6.48*** 4.83*** 4.49*** (-)

Pm(Ret+{~})re
Korrekta klassificeringar:
-totalt: 126 110 106 342

(86.30 %) (82.71 %) (93.81 %) (87.24 %)

X
2 71.97- 57.05- 52.27*** (-)

78.38*** 57.94***
Z 7.97*** 7.26*** 4.49*** (-)

Tabell 7.4.5: Klassijiceringsresultat för reestimerade modeller Pm(.) re i valideringsurvalen med klassijiceringsgränsen
popt(re). x2-värde avser "contingency table" test av oberoende mellan klassificering och utfall - dylika värden anges i
intervall om mer än en optimal klassificeringsgräns har identifierats - och Z-värde avser test av proportioner enligt
(7.12). (*** = signifikant på nivån a ::;; 1 %).

na Pm({Rmt}ye och Pm(Ret+{Rmt}ye under den tredje valideringsperioden. För båda dessa

modeller klassificeras 93.81 % av observationerna korrekt. Andelen korrekt klassificerade

observationer för modellen Pm(ReJre uppgår till 85.84 % under denna valideringsperiod.

Klassificeringsförmågan hos de reestimerade modellerna Pm(. ye har prövats medelst

"coDtingency table" test, i princip upplagda på samma sätt som för de tidigare estimerade

modellerna Pm(.) (se avsnitt 6.5 ovan).

I tabell 7.4.5 redovisas beräknade x2
- värden i genomförda "contingency table" test för de tre

valideringsperioderna. 41 Nollhypotesen om oberoende mellan klassificeringar och faktiska utfall

41 För de modeller där flera optimala klassificeringsgränser popt(re) föreligger enligt tabell 7.4.4, beräknas
x2-statistikan för varje sådan gräns. Av utrymmesskäl anges bara det lägsta och det högsta värdet på densamma.
Att flera klassificeringsgränser och därmed flera alternativa utfall är optimala, medför att någon testning av
9-årsperioden inte har genomförts.
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förkastas genomgående på 1%-nivån med undantag för Pm(ReJre under den tredje validerings

perioden.42

Klassificeringsresultaten för de reestimerade modellerna Pm(.ye har även jämförts med de

klassificeringsresultat som kan förväntas enligt en naiv klassificeringsansats, betecknad

Kl(lye:43

En slumpmässig klassificering där andelen observationer som klassificeras som ökningar
respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sammanfaller med
andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital i
valideringsurvalet.

Vid jämförelserna mellan klassificeringsresultaten för de reestimerade modellerna Pm(. ye och

den naiva klassificeringsansatsen, KI(1ye, prövas nollhypotesen att andelen korrekta klassifice

ringar enligt en viss reestimerad modell, pPm(.)re, är densamma som den förväntade andelen

korrekta klassificeringar för den naiva klassificeringsansatsen, E(pKl(l)re). 44 Den approximativt

normalfördelade teststatistikan Z har beräknats enligt följande:

(7.12)

pPm(.)re _ E(pKI(l)re)

Z=
J [E(pKI(l)re)(l - E(pKI(l)re»]/Nv

ppm(.)re = (cv,tm(.)re + cv,Ilm(.)re)/Nv
E(pKI(l)re) = (Nv,o/Nv)2 + (Nv,l/Nv)2

Beräknade Z-värden enligt (7.12) anges i tabell 7.4.5 i de fall som klassificeringsförmåga har

kunnat fastställas enligt ovan med ex ~ 0.10. Av tabellen framgår att de aktuella reestimerade

modellerna uppvisar bättre klassificeringsresultat än den naiva klassificeringsansatsen Kl(1ye på

1%-nivån.

42 Modeller med Ret som enda oberoende variabel har även reestimerats årsvis under den tredje validerings
perioden. Inte för något år har signifikanta klassificeringsresultat kunnat erhållas.

43 Notera att klassificeringsansatsen Kl(lye i princip motsvarar Kl(l). Se avsnitt 6.5 ovan.

44 E(pKI(I)re) uppgår till 0.5339 under den första valideringsperioden, 0.5125 under den andra valideringsperiod
en och 0.7569 under den tredje valideringsperioden.
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

• Antal korrekta med Pm(Ret)re 115 102 314
• Antal korrekta med Pm(Ret) 97 92 286
• Andel korrekta prognoser

med Pm(Ret) 84.35 % 90.20 % 91.09 %

• Antal korrekta med Pm({Rffit})re
• Antal korrekta lned Pm({Rffit})
• Andel korrekta prognoser

'nled Pln({Rn\})

117
101

86.32 %

96 106 319
256

80.34 %

• Antal korrekta med Pm(Ret + {Rffit})re 126
• Antal korrekta lned PU1(Ret + {~}) 105
• Andel korrekta prognoser

med Pm(Ret+{~}) 83.33 %

110
97

88.18 %

106 342
298

87.14 %

Tabell 7.4.6: Jämförelse mellan klassifi.ceringsresultat för reestimerade modeller Pm(.)re med popt(re) och prognos
resultat för modellerna Pm(.) med popt(v2). «-) = fall där klassificeringsresultat och/eller prognosresultat ej är
signifikanta med ex ~ 0.10 enligt test av oberoende mellan klassificering/prognos och faktiska utfall).

Klassificeringsresultaten för de reestimerade modellerna Pm(.ye kan utgöra ett slags jämförelse

norm för tidigare erhållna prognosresultat för prognosmodellerna Pm(.). Klassificeringsresultat

en för modellerna Pm(. ye indikerar därvid vilka prognosresultat som skulle kunna ha erhållits

med förkunskap om de reestimerade sambanden. För att prognosresultaten för modellerna Pm(.)

inte skall missgynnas vid en sådan jämförelse, används klassificeringsgränsen popt(v2), vilken

bestäms med förkunskap om andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital under valideringsperioderna. I tabell 7.4.6 återfinns dylika jämförel

ser för de fall då såväl klassificeringsresultat enligt en viss reestimerad modell Pm(. re som

prognosresultat enligt motsvarande prognosmodell Pm(.) är signifikanta på 10%-nivån i test av

oberoende mellan klassificering/prognos och faktiska utfall.

Av tabell 7.4.6 framgår att i de fall som prognosresultaten för båda modelltyperna är signifi

kanta, är andelen korrekta prognoser av det antal som hade kunnat uppnås med förkunskap om

de reestimerade modellerna hög. Under 9-årsperioden som helhet förmår modellerna Pm(.)

prognostisera mellan ca 80 % och 91 % av vad som hade varit möjligt med förkunskap om de

reestimerade modellerna. Bäst resultat i denna betydelse noteras för prognosmodellen Pm(ReJ
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med andelen 91.09 % korrekta prognoser. Därefter följer prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt})

med en motsvarande andel korrekta prognoser uppgående till 87.14 %. Andelen korrekta prog

noser för prognosmodellen Pm({Rmt}) är lägst, 80.34 %. Resultaten tyder på att den historiska

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är en betydelsefull variabel för att åstadkomma

stabilitet i prognossambanden. En bidragande orsak därtill är förmodligen den påtagliga tendens

en till IImean reversion II process i räntabiliteten på eget kapital.

Under den första valideringsperioden är skillnaderna mellan prognosmodellerna relativt små:

För prognosmodellen Pm({Rmt}) uppgår antalet korrekta prognoser i procent av vad som skulle

ha kunnat erhållas med förkunskap om de reestimerade modellerna till 86.32 % och för

prognosmodellerna Pm(ReJ och Pm(Ret+{Rmt}) uppgår motsvarande andelar till 84.35 % res

pektive 83.33 %. Under den andra valideringsperioden kan noteras att antalet korrekta prog

noser i procent av antalet korrekta klassificeringar enligt de reestimerade modellerna är höga för

såväl Pm(ReJ som Pm(Ret+{Rmt}) (90.20 % respektive 88.18 %). Under den tredje valide

ringsperioden har signifikant klassificeringsförmåga konstaterats för de reestimerade modellerna

Pm({Rmt}ye och Pm(Ret+ {Rmt}ye. Någon signifikant prognosförmåga har emellertid inte

kunnat fastställas för de tidigare estimerade modellerna Pm({Rmt}) och Pm(Ret+ {Rmt}).45

45 Erhållna klassificeringsresultat under den tredje valideringsperioden för modellerna Pm({Rmt})re och
Pm(Ret+{Rffit}ye väcker frågan huruvida bättre prognosmodeller skulle ha kunnat estimeras med förkunskap om de
nyckeltal som ingår i de reestimerade modellerna under den aktuella valideringsperioden. Logitmodeller har därför
estimerats för den tredje estimeringsperioden i vilka de oberoende variablerna sammanfaller med de nyckeltal som
ingår i de reestinlerade modellerna. Estimeringen gav följande resultat för den modell där {Rmt} utgör oberoende
variabler (signifikansnivå enligt Wald-statistikan inom parentes):

Z = 0.6330 - 0.6580·TKF + 0.9231·TVL(l) - 1.4285·TLI - 0.1081·0R'
(0.1290) (0.7666) (0.4151) (0.1852) (0.3272)

Ingen variabel är således signifikant eller har samma tecken på koefficienten som under valideringsperioden. För
modeller med {Rmt} i kombination med Ret som oberoende variabler erhölls följande modell (signifikansnivå enligt
Wald-statistikan inom parentes):

Z = 1.7890 - 0.9524·TVL(l)-1.6518·TKF-0.1214·TLI - 0.1231·OR'- 8.0947·Ret

(0.0004) (0.4335) (0.4716) (0.9146) (0.2723) (0.0000)

Två nyckeltal har samma tecken på koefficienten som under den tredje valideringsperioden, TVL(1) och Ret, men
endast den senare är signifikant. Resultaten indikerar att förkunskap om vilka nyckeltal som ingår i de reestimerade
modellerna inte kan användas för att estimera "bättre" sarrlband under den tredje estimeringsperioden.
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7.5. Avslutande kommentarer till validering av prognosmodeller

Valideringen av prognossamband har visat att för perioden som helhet är samtliga prognos

modeller av god kvalitet. Värderelevans förelåg under 9-årsperioden som helhet för i stort sett

samtliga prognosmodeller oavsett klassificeringsgräns. 46 Prognosresultaten var goda i termer av

andelen korrekta prognoser. Prognosmodellema har även validerats genom att prognossamband

har reestimerats under valideringsperioderna. Erhållna klassificeringsresultat för de reestimerade

modellerna har därvid utgjort ett slags norm vid utvärdering av prognosresultat för de tidigare

estimerade prognosmodellerna. En över tiden ökande instabilitet i modellsambanden har kons

taterats. Denna instabilitet är särskilt uttalad i de modeller där historisk genomsnittlig räntabi

litet på eget kapital inte ingår bland de oberoende variablerna. Den stabiliserande effekten av

variabeln historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital har tillskrivits tendensen till "mean

reversion" process i variabeln ifråga.

Vid de tester av informationseffektivitet som genomförs i kapitel 8 och 9 kommer placerings

strategier baserade på samtliga prognosmodeller Pm(ReJ, Pm({Rmt}) och Pm(Ret+{Rmt}) att

utvärderas. Prognosmodellen Pm(ReJ hade visserligen en signifikant bättre prognosförmåga

under 9-årsperioden som helhet än de båda andra prognosmodellema,47 men detta innebär inte

nödvändigtvis att en placeringsstrategi baserad på denna prognosmodell måste vara mer lönsam.

Lönsamheten för en placeringsstrategi är avhängig i vilken utsträckning en viss informations

mängd avspeglas i noterade börskurser. Prognosmodellen Pm(ReJ reflekterar den empiriska

tendensen till en "mean reversion" process i räntabiliteten på eget kapital. Mot bakgrund av att

denna process är väldokumenterad skulle en övemorrnal avkastning på den placeringsstrategi

som baseras på denna prognosmodell vara förvånande.

Vid formuleringen av placeringsstrategier baserade på de estimerade prognosmodellerna måste

en (eller flera) av de klassificeringsgränser som har utvärderats här väljas. Klassificerings

gränsen popt(v2) baseras på förkunskap om andelen ökningar respektive minskningar i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, varför det knappast är rimligt att använda denna

klassificeringsgräns vid test av informationseffektivitet. De två övriga klassificeringsgränsema

pOPt(vl) och p* = 0.5000 förutsätter inte tillgång till någon information utöver vad som fanns

46 För prognosmodellen Pm({Rmt}) förelåg dock inte värderelevans med klassificeringsgränsen p* = 0.5000.

47 Detta resultat gäller med klassificeringsgränsen popt(vl).
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offentligt tillgängligt vid placeringstidpunkten. I det efterföljande testet av informations

effektivitet kommer här klassificeringsgränsen pOPt(Vl) att väljas, då den är bättre anpassad till den

aktuella prognossituationen.48

48 Jämför avsnitt 7.2.1.
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8. Test av informationseffektivitet: Undersökningens

uppläggning och empiriska grunddata

8.1. Inledning

I föreliggande och nästkommande kapitel testas om aktiemarknaden är informationseffektiv med

avseende på prognoser om framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Därvid formuleras

placeringsstrategier med den huvudsakliga innebörden att om den redovisningsbaserade prognos

en indikerar en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, köper den tänkte

placeraren aktien i företaget ifråga, medan aktien säljs vid en indikation om en minskad fram

tida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital.! Utvärderingen av ifrågavarande placerings

strategier fullföljs i kapitel 9, där erhållna avkastningar enligt gängse metodansatser kontrolleras

för placeringsrisk.

Inledningsvis diskuteras i avsnitt 8.1.1 tolkning av möjliga utfall av dylika tester, varefter en

precisering av placeringsstrategierna följer i avsnitt 8.1.2 och 8.1.3. Urvalsförfaranden och mät

ning av vissa testvariabler framgår av avsnitt 8.2. I avsnitt 8.3 presenteras (ej riskjusterade)

råavkastningar på de placeringsstrategier som prövas.

8.1.1. Tolkning av möjliga testutfall

Av kapitel 7 framgår att den offentliga redovisningen är värderelevant i betydelsen att tecknet

på förändringen i framtida räntabilitet på eget kapital i viss mån kan förutsägas. Prognosför

mågan försämras emellertid över tiden och under den tredje valideringsperioden kan inte någon

värderelevans påvisas medelst prognostest. I föreliggande kapitel prövas placeringsstrategier

baserade på prognoser avseende företagets framtida genomsnittliga räntabilitet på eget kapital.

l I likhet med tidigare forskning på området beaktas inte rådande börskurs, dvs inga explicita försök görs för att
identifiera över- respektive undervärderade aktier.
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Om övemonnala avkastningar erhålls från placeringsstrategier baserade på värderelevanta

räntabilitetsprognoser, är aktiemarknaden inte informationseffektiv med avseende på desamma.

I de fall som värderelevans inte kan påvisas för dylika prognoser får tester av infonnations

effektivitet en annan innebörd, varvid aktiemarknadens funktionssätt kan belysas i vissa

avseenden. I det följande redogörs för möjliga utfall av de tester som genomförs i föreliggande

och nästkommande kapitel samt för hur dessa kan tolkas.

Möjliga utfall av tester av informationseffektivitet beskrivs här som kombinationer av värde

relevans hos en informationsmängd samt tecken på eventuell övernormal avkastning på en place

ringsstrategi baserad på informationsmängden ifråga. För placeringsstrategier baserade på värde

relevant information behandlas utfall där övemormal avkastning erhålls alternativt där ingen

övemormal avkastning erhålls. För placeringsstrategier baserade på icke värderelevant informa

tion diskuteras utfall där negativ övernormal avkastning erhålls alternativt ingen övernormal

avkastning erhålls. Diskussionen styrs därvid av att värderelevans hos redovisningen har kunnat

påvisas för de båda inledande valideringsperioderna, men inte för den tredje valideringsperiod

en. De angivna utfallen samt möjliga tolkningar av dessa presenteras i tabell 8.1.1.a - 8.1.1.b. I

tabell 8.1.1.a behandlas utfall där värderelevans föreligger, medan tabell 8.1.1.b avser utfall där

värderelevans inte föreligger. 2 Tolkningarna görs i termer av, för det första, huruvida utfallet

är förenligt med att placerarna tror att värderelevans föreligger, för det andra, huruvida publice

ringen av den information som placeringen baseras på innebär att placerarna erhåller en nyhet

och, för det tredje, hur aktiekurserna reagerar. 3 För varje tolkning av ett utfall anges den slut

sats som följer beträffande informationseffektivitet. Tolkningarna förutsätter att såväl förekomst

av värderelevans som övernormala avkastningar kan fastställas på ett entydigt sätt. Vidare förut

sätts att börskurserna vid placeringshorisonten avspeglar förändringen i den genomsnittliga

räntabiliteten på eget kapital.

Av tabell 8.1. 1.a framgår att om en viss informationsmängd befunnits vara värderelevant och

ingen övemormal avkastning erhålls på en placeringsstrategi baserad på informationen ifråga,

kan detta tolkas på två olika sätt. Fall (1) innebär att placerarna uppfattar att värderelevans före-

2 Tolkningrona av utfallen ansluter till tabell 2.5.1 och 2.5.2 i kapitel 2. De fallbeteckningar som används i
tabell 8.l.1.a - 8.1.1.b är desamma som i tabell 2.5.1 och 2.5.2.

3 Observera att tolkningen beträffande placerarnas tro om förekomst av värderelevans endast avser vad som är
förenligt med den övemormala avkastning som uppmäts givet att värderelevans föreligger respektive inte föreligger.
Någon mätning av vad placerarna de facto tror genomförs inte.
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ligger, att informationen utgör en nyhet för placerarna och att kursreaktionen är omedelbar och

korrekt. I fall (2) inser placerarna att informationen är värderelevant, men emedan information

en inte utgör någon nyhet för placerarna reagerar börskurserna inte. Att separera de båda fallen

förutsätter mätning av förväntningar samt kursreaktion vid publiceringen av informationen ifråga

för att kunna bedöma om denna utgör en nyhet eller ej. En sådan mätning ligger ej inom ramen

för föreliggande studie. För såväl fall (1) som fall (2) är dock slutsatsen att aktiemarknaden är

informationseffektiv.

Vidare framgår i tabell 8.1.1. a att om informationsmängden är värderelevant och om en place

ringsstrategi baserad på densamma genererar övernormal avkastning, föreligger två alternativa

tolkningar. Fall (3) innebär att placerarna uppfattar att informationen är värderelevant och att de

erhåller en nyhet vid publiceringen av densamma. Kursreaktionen sker dock av någon anledning

med fördröjning. I fall (4) inser inte placerarna att informationen är värderelevant. Därmed

sker inte någon kursreaktion i samband med publiceringen. Allteftersom annan värderelevant

information om utvecklingen av den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital offentliggörs

anpassas kurserna emellertid senare, varvid en övemormal avkastning på placeringsstrategin kan

observeras. De båda tolkningarna kan inte separeras i föreliggande arbete. I såväl fall (3) som

fall (4) är dock aktiemarknaden inte informationseffektiv.

I tabell 8.1.1.b återfinns möjliga utfall när värderelevans inte föreligger. Om den studerade

informationsmängden inte är värderelevant och ingen övernormal avkastning erhålls på en place

ringsstrategi baserad på densamma, föreligger två alternativa tolkningar. Fall (5) innebär att

placerarna inser att värderelevans inte föreligger och att ingen kursreaktion sker. Aktiemarknad

en är således informationseffektiv. I fall (6a) tror placerarna felaktigt att värderelevans före

ligger och den publicerade informationen har ett nyhetsvärde för placerarna. Kursreaktionen

sker emellertid med fördröjning. När annan värderelevant information sedermera publiceras,

återgår kurserna till den ursprungliga nivån och vid placeringshorisonten kan ingen övernormal

avkastning konstateras. Aktiemarknaden är i detta fall inte informationseffektiv. Fall (6a) kan i

princip separeras från fall (5) genom att studera kursutvecklingen från placeringstidpunkten fram

till placeringshorisonten.

Om värderelevans inte föreligger är det möjligt att en redovisningsbaserad placeringsstrategi

genererar en negativ övemormal avkastning. Detta förutsätter att placerarna tror att värde-
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Testutfall

Värderelevans
Ingen övernormal avkastning

Värderelevans
Övernormal avkastning

Tolkning

Fall (1):
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger.
Nyhetsvärde: Nyhet.
Kursreaktion: Omedelbar och korrekt.

Fall (2):
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger.
Nyhetsvärde: Ingen nyhet.
Kursreaktion: Ingen.

Fall (3):
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger.
Nyhetsvärde: Nyhet.
Kursreaktion: Med fördröjning.

Fall (4):
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger ej.
Nyhetsvärde: (-)
Kursreaktion: Ingen vid publiceringen, men

sedermera när annan värderelevant
information blir tillgänglig.

Slutsats

Informationseffektivitet

Informationseffektivitet

Ej informationseffektivitet

Ej informationseffektivitet

Tabell 8.1.1.a: Tolkning av möjliga utfall av tester av informationseffektivitet när värderelevans föreligger.



Testutfall

Ej värderelevans
Ingen övernormal avkastning

Ej värderelevans
Negativ övernormal avkastning

Tolkning

Fall (5)
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger ej.
Nyhetsvärde: (-)
Kursreaktion: Ingen.

Fall (6a):
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger.
Nyhetsvärde: Nyhet.
Kursreaktion: Med fördröjning, men därefter

ogynnsam kursutveckling.

Fall (6b):
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger.
Nyhetsvärde: Nyhet.
Kursreaktion: Omedelbar, men därefter

ogynnsam kursutveckling.

Fall (7):
Placerarnas tro: Värderelevans föreligger.
Nyhetsvärde: Ingen nyhet.
Kursreaktion: Ingen vid publiceringen, men därefter

ogynnsam kursutveckling.

Slutsats

Informationseffektivitet

Ej informationseffektivitet

Ej informationseffektivitet

Ej informationseffektivitet

Tabell S.l.l.b: Tolkning av möjliga utfall av tester av informationseffektivitet när värderelevans ej föreligger.



relevans föreligger. I fall (6b) har informationen ett nyhetsvärde och kurserna reagerar omedel

bart. När annan värderelevant information sedermera blir tillgänglig, återgår kurserna till den

ursprungliga nivån, varigenom placeringsstrategin genererar en negativ övernormal avkastning. 4

I fall (7) utgör informationen ingen nyhet, varför någon kursreaktion inte sker vid publiceringen

av densamma. Däremot sker en efterföljande kursanpassning i takt med att annan värderelevant

information offentliggörs. Att fastställa huruvida fall (6b) eller fall (7) gäller, ligger utanför

ramen för detta arbete. I båda dessa fall är aktiemarknaden förvisso inte informationseffektiv .

8.1.2. Utformning av placeringsstrategier

I detta och nästkommande kapitel prövas placeringsstrategier baserade på de modeller för prog

nos av genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som estimerades i kapitel 6. I princip utformas

placeringsstrategierna på ett sådant sätt att om sannolikheten för ökad framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital är hög, köper den tänkte placeraren aktien i företaget ifråga, och om

nämnda sannolikhet är låg, säljer placeraren aktien. Den klassificeringsgräns som erfordras för

att avgöra om ifrågavarande sannolikhet är "hög" eller "låg", sammanfaller vid test av informa

tionseffektivitet med parametern pOPt(vl). 5 A priori sannolikheten för en ökad respektive minskad

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital bedöms uppgå till 0.5 och med antagande om

en symmetrisk felkostnad, har den optimala klassificeringsgränsen fastställts i estimeringsurvalet

i enlighet med de förfaranden som anges i avsnitt 7.2.1. 6 Placeringsstrategiema kan i princip

preciseras enligt följande:

4 Skillnaden mellan fall (6a) och fall (6b) består i att i det förstnämnda fallet reagerar kurserna inte omedelbart
på informationen.

5 I Ou & Penman (1989) och Holthausen & Larcker (1992) utesluts observationer för vilka den beräknade
sannolikheten ligger nära klassificeringsgränsen. Motiveringen härför är att dylika observationer är behäftade med
större osäkerhet om den beräknade sannolikheten över- eller understiger begagnad klassificeringsgräns. Antalet
observationer i föreliggande arbete är väsentligt mindre än i nämnda studier, varför samtliga observationer inklu
deras. I appendix A.9.1 presenteras avkastningen på placeringsstrategier där i ovannämnda betydelse osäkra obser
vationer utesluts. Studiens huvudsakliga slutsatser synes dock inte påverkas av ifrågavarande metodval.

6 Klassificeringsgränsen popt(v2) begagnas inte vid testningen av informationseffektivitet, eftersom denna fordrar
förkunskap om den framtida relationen mellan ökningar respektive minskningar i räntabiliteten på eget kapital.
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(8.1) Köp aktie i om p(aRet+3 ~ OIZ;) ~ popt(Vl)

Sälj aktie i om p(aRet+3 ~ Ot Z;) < popt(vl)

där: Zt = !(Re;), när prognosunderlaget utgörs av Ret
= !({Rmt}), när prognosunderlaget utgörs av {Rmt}
= f(Ret+{Rmt}), när prognosunderlaget utgörs av Ret och {Rmt}

Utöver ovanstående placeringsstrategier studeras en hypotetisk placeringsstrategi baserad på för

kunskap om tecknet på förändringen i den framtida genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital.

Den övemormala avkastningen på en dylik placeringsstrategi utgör en jämförelsenorm för de

placeringsstrategier som baseras på estimerade prognosmodeller. Om ingen övernormal avkast

ning kan uppnlätas på den hypotetiska placeringsstrategin kan detta tolkas på två alternativa sätt.

En möjlighet är att placerarna redan vid placeringstillfället besitter en tillräcklig förkunskap om

den framtida förändringen i den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital. En annan tolkning

är att den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital överhuvudtaget inte beaktas vid prissätt

ningen på aktier.? Oavsett vilken av dessa tolkningar som gäller, kan någon övernormal avkast

ning därmed inte heller förväntas på de placeringsstrategier som baseras på de estimerade

prognosmodellerna.

För att förenkla framställningen används följande beteckningar:

pls*(aRet+3) = placeringsstrategi baserad på förkunskap om tecknet
på aRet+3

Pls(Re;) = placeringsstrategi där köp- och säljsignaler erhålls från
prognosmodellen Pm(ReJ, dvs Zt = f(ReJ

PIs({Rmt}) = placeringsstrategi där köp- och säljsignaler erhålls från
prognosmodellen Pm{{Rmt}), dvs Zc = f{{Rmt})

Pls(Ret+ {Rmt}) = placeringsstrategi där köp- och säljsignaler erhålls från
prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}), dvs Zt = f(Ret+{RmJ)

De perioder under vilka placeringsstrategiernas lönsamhet mäts benämns placeringsperioder och

har sin tidsmässiga motsvarighet i de tre valideringsperioderna. 8 För en viss placeringsperiod

baseras således aktieplaceringarna på prognosmodeller som estimerades för en tidsperiod som

7 Den sistnämnda tolkningen förefaller dock vara mindre trolig nlot bakgrund av det stora antal empiriska
studier som har visat att vinstutvecklingen beaktas i aktiekurserna. (Jämför avsnitt 3.2).

8 Jämför avsnitt 7.1. Se även Appendix A.B.l.
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föregår själva placeringsperioden. 9

Under varje placeringsperiod inträffar tre placeringstillfällen. Dessa följer direkt på räkenskaps

året för den "senaste" årsredovisning som erfordras för mätning av de oberoende variablerna i

prognosmodellen. Positioner tas vid den tidpunkt när denna årsredovisning kan förmodas vara

offentligt tillgänglig. Här antas att detta sker tre månader efter bokslutsdatumet. Eftersom

kalenderår och räkenskapsår sammanfaller för merparten av företag i urvalet innebär detta att

positioner som regel tas den 31:a mars. 10

I den utsträckning som årsredovisningar de facto blev offentligt tillgängliga vid någon annan tid

punkt än tre månader efter respektive bokslutsdatum, kan slutsatser beträffande informations

effektivitet på aktiemarknaden påverkas. I det fall att publicering har skett tidigare än tre

månader efter räkenskapsårets utgång och kursanpassningen var korrekt och omedelbar, kommer

ingen övernormal avkastning att kunna uppmätas i föreliggande studie. Den därav följande slut

satsen att marknaden är informationseffektiv blir i detta fall korrekt. Om kursanpassningen är

fördröjd, kommer storleken på den övernormala avkastningen att underskattas. Om en fördröjd

kursanpassning är avslutad vid den antagna publiceringstidpunkten, kon1ll1er marknaden felaktigt

att bedömas som informationseffektiv. För det fall att årsredovisningar har publicerats senare än

tre månader efter bokslutsdatum och kursreaktionen därvid var korrekt och omedelbar, kommer

aktiemarknaden felaktigt att bedömas som ej informationseffektiv. Om kursanpassningen där

emot sker med fördröjning blir den därav följande slutsatsen att aktiemarknaden inte är infomla

tionseffektiv korrekt.

Figur 8.1 illustrerar de tre placeringstillfällena under respektive placeringsperiod.11 I enlighet

med figuren sker köp respektive försäljning av aktier år 1983, 1984 och 1985 under den första

placeringsperioden. Under den andra placeringsperioden tas positioner år 1986, 1987 och 1988

och under den tredje placeringsperioden sker detta år 1989, 1990 och 1991. För varje place-

9 Jämför avsnitt 6.2. Se även Appendix A.B.l.

10 Redovisningsdata för företag med brutet räkenskapsår hänförs till det kalenderår under vilket minst 6
månader av företagets räkenskapsår infaller. Inga positioner tas före den 31:a mars vid det första placeringstillfället
under en viss placeringsperiod. Ett fåtal företag med brutet räkenskapsår utesluts därmed.

11 Figuren avser företag för vilka räkenskapsår och kalenderår sammanfaller.
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Placerings
period I

Placerings
tillfälle I: 1

Placerings
tillfälle 1:2

Placerings
tillfälle 1:3

Publicering
av 1982 års
årsredovisning.

U

1---1--1--1--1
1983 1984 1985 1986

t +
Position tas. Position lämnas.
t(l:1)= O t(I:1)= 36

Publicering
av 1983 års
årsredovisning.

J!

/--1--1--1--1
1984 1985 1986 1987

t +
Position tas. Position lämnas.
t(1.2)= O t(I:2)= 36

Publicering
av 1984 års
årsredovisning.

U

1--1---1---1---1
1985 1986 1987 1988

t +
Position tas. Position lämnas.

t(1:3) = O t(1:3) = 36

Publicering
av 1985 års
årsredovisning.

J!

1--1--1--1--1
1986 1987 1988 1989

Placerings
period II

Placerings
tillfälle II: 1

t
Position tas.

t(I/:I)= O

Publicering
av 1986 års
årsredovisning.

J!

+
Position lämnas.
t(I/'I)= 36

t
Position tas.
t(I/:2)= O

Placerings
tillfälle II:2

1--1--1--1--1
1987 1988 1989 1990

+
Position lämnas.
t(I/:2)= 36

Publicering
av 1987 års
årsredovisning.

~

1---1---1---1---1
1988 1989 1990 1991

Placerings
tillfälle II:3
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Position tas.
t(I/:3)= O

+
Position lämnas.

t(I/'3)= 36



Publicering
av 1988 års
årsredovisning.

U

1---1---1---1---1
1989 1990 1991 1992

jons. figur 8.1

Placerings
period III

Placerings
tillfälle III: l

t
Position tas.
t(l1I:l)= O

~

Position lämnas.
t(llI:l)= 36

Placerings
tillfäIle III:2

Placerings
tillfälle 111:3

Publicering
av 1989 års
årsredovisning.

tl

1--1--1--1--1
1990 1991 1992 1993

t ~

Position tas. Position lämnas.
t(lIJ:2)= O t(1lI:2)= 36

Publicering
av 1990 års
årsredovisning.

tl

/--1--1--1--1
1991 1992 1993 1994

t ~

Position tas. Position lämnas.
t(1l1:3) = O t(l//:3) = 36

Figur 8.1: Schematisk översikt över placeringsperioder och placeringstillfällen. (Beteckningar: t(pl,L) = tidpunkt
hänförlig till ett visst placeringstillfälle L under en viss placeringsperiod pi. (pi = I, II och III, L = 1,2 och 3».
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ringstillfälle omfattar placeringshorisonten 36 månader, motsvarande den period för vilken

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital prognostiseras. Med det första placeringstill

fället under placeringsperiod I som exempel tolkas figuren enligt följande. Årsredovisningarna

för de studerade företagen avseende räkenskapsår 1982 antas bli publicerade den 31:a mars

1983. Med hjälp av dessa årsredovisningar beräknas sannolikheten för en ökning i den framtida

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital. I de fall som denna sannolikhet är tillräckligt hög,

dvs ~ popt(vl) , tas en lång position, i annat fall tas en kort position. Notera att samtliga aktier i

det studerade urvalet antingen köps eller säljs. Efter 36 månader lämnas respektive position.

Lönsamheten på placeringsstrategierna avses dels att redovisas för de tre placeringsperioderna

var för sig, dels för 9-årsperioden som helhet (dvs för de tre placeringsperioderna omfattande

vardera tre placeringstillfällen). I enstaka fall kommer även resultat för enskilda placeringstill

fållen att presenteras.

I det följande beskrivs den principiella utformningen av placeringsstrategiema. I likhet med

tidigare forskning bildas vid varje placeringstillfälle en sk hedgeposition. Innebörden härav är

att en placerare samtidigt säljer aktier med säljsignal och köper aktier med köpsignal, och där

erhållet belopp för de sålda aktierna sammanfaller med det belopp som placeras i de köpta

aktierna. En nettoavkastning på en dylik hedgeposition kan i princip beräknas som differensen

mellan ackumulerad avkastning på köppositionen och ackumulerad avkastning på säljpositionen.

I tabell 8.1.2 åskådliggörs de betalningsflöden som är förknippade med respektive placerings

strategi. Betalningsflödena avser positioner tagna vid de enskilda placeringstillfällena och upp

står således tre gånger under varje placeringsperiod. Vid varje placeringstillfälle tas en kort

position i de aktier för vilka säljsignal erhålls, varvid aktier säljs för beloppet w(pl:L),(S),o. Denna

transaktion finansierar en lång position i aktier som vid placeringstillfället ifråga erhåller köp

signal; aktier köps således för beloppet w(Pl:L),(K),O = W(pb),(S),o. Något "eget kapital" erfordras

därmed inte för att genomföra placeringsstrategin. Vidare har antagits att ett lika stort belopp

placeras i varje aktie i respektive position vid varje placeringstillfälle. Vid placeringshorisonten,

t(p1:L) = 36, säljs aktierna i köppositionen varvid placeraren erhåller beloppet w(Pb),(K),36 och

aktierna i säljpositionen återköps för beloppet W(pb),(S),36' Nettobetalningen till placeraren uppgår

därmed till W(pb),(K),36 - W(pb),(S),36, vilket utgör placerarens över- eller underskott vid placerings

horisonten. Den ackumulerade avkastningen på respektive position beräknas enligt följande.
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(S.2.a)

(S.2.b)

(S.2.c)

~pl:t),(H),36 = R(pI:L),(K),36 - R(Pl:L),(S),36

R(pl:t),(K),36 = (W(pl:L),(K),36 - W(pl:t),(K),o)/w(pl:t),(K),O =

N(pl:t),(K) 36

= (l/N(pl:L),(K» E [II (1 + Ri(pl:L),t(Pl:t»] - 1
i(pl:L) =1 t(pl:L) =1

R(PI:L),(S),36 = (W(Pl:t),(S),36 - W(Pl:t),(s),o)/w(pl:t),(S),O =

N(pI:L),(S) 36

= (l/N(pl:L),(S» E [II (1 + Ri(pl:t),t(Pl:t»] - 1
i(pl:t) =1 t(pl:t) =1

där:

R(pl:L),(H),36 = nettoavkastning på hedgeposition vid placeringshorisonten för ett
visst placeringstillfälle L under placeringsperiod pi

R(PI:L),(pos),36 = ackumulerad avkastning på en viss position pos vid placerings
horisonten för ett visst placeringstillfälle L under placeringsperiod pi
(K = köpposition och S = säljposition)

w (pl:L),(pos),O = belopp vid placeringstidpunkten som placeras ilerhålls från en viss
position pos vid placeringstillfälle " under placeringsperiod pi
(K = köpposition och S = säljposition)

w (pl:L),(pos),36 = belopp vid placeringshorisonten i en viss position pos tagen vid
placeringstillfälle L under placeringsperiod pi (K = köpposition och
S = säljposition)

N(pl:L),(pos) = antal aktier i en viss position pos tagen vid placeringstillfälle " under
placeringsperiod pi (K = köpposition och S = säljposition)

Ri(pl:L),t(pl:L) = avkastning (förräntning) månad t(Pl:L) på aktie i(pl:L)

Den ackumulerade avkastningen på en köpposition avseende ett visst placeringstillfälle erhålls i

enlighet med uttryck (8.2.b) ovan. Det slutliga kapitalbeloppet i köppositionen avseende ett visst

placeringstillfälle, W(pl:t),(K),36' framkommer i tabell 8.1.2.

Den ackumulerade avkastningen på säljpositionen beräknas enligt samma principer som för

köppositionen - se (S.2.c) ovan. Den är emellertid speciell i det avseendet att transaktionen vid

placeringstidpunkten innebär att placeraren erhåller - inte utbetalar - ett belopp genom att aktier

na i positionen säljs. Vid placeringshorisonten återköps aktierna ifråga. Avkastningen på sälj

positionen benämns framdeles "ränta", då (bortsett från förekommande utdelningar på under

liggande aktier) differensen mellan det belopp som erhålls vid placeringstidpunkten och det

252



Betalningsflöden vid placeringstidpunkten t(pl:t) = O Betalningsflöden vid placeringshorisonten t(pl:t) = 36

Steg l: Säljposition

Aktier med säljsignal

säljs för beloppet
w(pl:r,),(S),o· + W(pl:t),(S),O

Steg II: Köpposition

Aktier med köpsignal

köps för beloppet
w(pl:r,),(K),O. - W(pb),(K),O

Hedgeposition
Nettobetalning per

placeringstillfålle: + W(pb),(S),O - W(pb),(K),O = O

Steg IV: Säljposition

De aktier som såldes

vid t (pi:r,) = O återköps.

Steg III: Köpposition

De aktier som köptes

vid t (pi:r,) = O säljs.

Hedgeposition
Nettobetalning per

placeringstillfålle:

- W(pb),(S),36 -

N(pb),(S) 36

= -w(pb),(s),o'(1/N(pb),(S») E [II (1 + Ri(pb),t(pb»)]
i(pb)=l t(pb)=l

+ W(pb),(K),36 -

N(pb),(K) 36

= +W(pb),(K),O'(1/N(pb),(K») E [II (1 + Ri(pb),t(pl:t»)]
i(pb)=l t(pb)=l

+ W(pb),(K),36 - W(pb),(S).36

Tabell 8.1.2: Översikt över betaIningsjlöden förknippade med ett visst pIaceringstilljälle. Plustecken markerar att placeraren erhåller ett belopp och vice versa. I tabellen
har antagits att inga aktier upphör att handlas före placeringshorisonten. (Beteckningar: w(pl:r),(pos),O = belopp vid placeringstidpunkten som placeras i/erhålls från en viss

positionpos vid placeringstillfälle L under placeringsperiodpi, w(pl:r,),(pos),36 = belopp vid placeringshorisonten i en viss positionpos tagen vid placeringstillfälle L under

placeringsperiod pl, N(pl:r,),(pos) = antal aktier i en viss position pos tagen vid placeringstillfålle t under placeringsperiod pI och Ri(pl:r,),t(pl:L) = avkastning (förräntning)

månad t(pi:L) på aktie i(pl:r,) (K = köpposition och S = säljposition».



belopp som erläggs för att köpa tillbaka aktierna vid placeringshorisonten, närmast är att be

trakta som en finansieringskostnad. Notera att räntan på säljpositionen enligt (8.2.c) ovan är

definierad ur "långivarens" perspektiv. 12 Det belopp som placeraren måste erlägga vid place

ringshorisonten är w (p1:L),(S),36 och det negativa tecknet framför beloppet ifråga i tabell 8.1,2

markerar att det är fråga om en utbetalning för placeraren. 13

Avkastningen på hedgepositionen avser en placeringsstrategi där satsat "eget kapital" är noll.

Som Tini~ (1990) påpekar är relativa avkastningsmått på en hedgeposition i strikt mening inte

meningsfulla, eftersom förräntningen på en nollinvestering är odefinierad. Variabeln R(PI:t),(H),36

kan dock betraktas som ett "vinstmått" enligt synsättet att varje krona som satsas i köpposition

en och som finansieras genom en kort position i säljpositionen, förräntas med beloppet

R(P1:L),(H),36,14 Fortsättningsvis benämns variabeln ifråga "nettoavkastning på hedgepositionen".

Positioner tas således vid nio placeringstillfällen på det sätt som illustrerades i figur 8.1 ovan.

Låt w(pos),O beteckna det totala belopp som placeras i eller erhålls från respektive position pas

under 9-årsperioden som helhet (K = köpposition och S = säljposition) . Detta belopp beräknas

följaktligen:

III 3

w(pos),o = E E W(pl:t),(pos),O' w(S),O och W(K),O allokeras med ett lika stort belopp vid varje place
pl=It=1

ringstillfälle .15 En hedgeposition bildas därvid vid varje placeringstillfälle.

När den genomsnittliga avkastningen för en viss placeringsperiod beräknas, likaviktas place

ringstillfallen enligt följande.

12 Om kursutvecklingen är gynnsam för placeraren, så att priset på aktierna vid placeringshorisonten är lägre än
vid placeringstidpunkten, blir räntan negativ.

13 Beloppet w(Pb),(S),36 ~ Oeftersom underliggande aktiekurser inte kan vara negativa.

14 Det kan noteras att för att nettoavkastningen på hedgepositionen skall vara positiv erfordras att

R(pb),(K),36 > R(pl:t),(S),36'

15 Vid ett enskilt placeringstillfålle tas således en kort position med beloppet w(pb),(S),O = w(s),0/9 och en lång
position med beloppet w(pb),(K),O = w(K),o/9.
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(8.3.a)

(8.3.b)

(8.3.c)

R pt,(H),36 = ~t,(K),36 - Rpl,(S),36

3

~1,(K),36 = (1/3)[ E ~pl:t),(K),36]
L=l

3

~1,(S),36 = (1/3)[ E R(Pl:t),(S),36]
L=l

där:

~1,(H),36 = genomsnittlig nettoavkastning beräknad för en viss placeringsperiod pl
på en hedgeposition vid placeringshorisonten

RPt,(Pos),36 = genomsnittlig ackumulerad avkastning beräknad för en viss placerings
period pl på en viss position pos vid placeringshorisonten
(K = köpposition och S = säljposition)

Den genomsnittliga avkastningen för hela 9-årsperioden beräknas som ett aritmetiskt genomsnitt

för de tre placeringsperiodema, dvs:

(8.4.a)

(8.4.b)

(8.4.c)

R(H),36 = R(K),36 - R(S),36

III

R(K),36 = (1/3)[ E ~1,(K),36]
pl=I

III

R(S),36 = (1/3)[ E ~1,(S),36]
pl=I

där:

R(H),36 = genomsnittlig nettoavkastning beräknad för hela 9-årsperioden på en
hedgeposition vid placeringshorisonten

R{poS),36 = genomsnittlig ackumulerad avkastning beräknad för hela 9-årsperioden
på en viss position pos vid placeringshorisonten
(K = köpposition och S = säljposition)

8.1.3. Precisering av två placeringsalternativ

Beträffande den empiriska operationaliseringen av placeringsstrategierna föreligger olika alter

nativ. I detta avsnitt diskuteras inledningsvis mätning av genomsnittlig portföljavkastning över

tiden, dvs genomsnittlig avkastning för portföljer bildade vid olika placeringstillfållen. Därefter
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följer överväganden förknippade med hantering av belopp hänförliga till aktier som upphör att

handlas före placeringshorisonten. Avsnittet avslutas med att två placeringsalternativ - det

realistiska respektive det statistiska placeringsaltemativet - preciseras. De två placeringsalter

nativen skiljer sig åt beträffande dels mätning av genomsnittlig portföljavkastning över tiden,

dels hantering av belopp hänförliga till aktier sonl upphör att handlas före placeringshorisonten.

För att underlätta jämförelser med tidigare forskning väljs i första hand ansatser som förekom

mer i Ou & Penman (1989), Greig (1992), Holthausen & Larcker (1992) samt Stober (1992). I

det följande benämns denna grupp av studier "referensstudier" och i tabell 8.1.3 presenteras i

sammanhanget relevanta metodval. Diskussionen utgår framdeles från ett mått på övemormal

avkastning som förekommer i samtliga dessa referensstudier och som avses att användas även i

föreliggande arbete, nämligen marknadsjusterad avkastning. 16

För mätning av den genomsnittliga portföljavkastningen över tiden måste inledningsvis ett mått

på portföljavkastning avseende enskilda placeringstillfällen definieras. I tabell 8.1.3 framgår att

i princip tre olika mått förekommer i referensstudierna. I Ou & Penman (1989) och Stober

(1992) beräknas den övernormala avkastningen på en portfölj genom att den genomsnittliga

övemormala månadsavkastningen för i portföljen ingående aktier summeras över tiden. Detta

avkastningsmått benämns "marknadsjusterad ackumulerad avkastning" (MJACK). I Greig (1992)

beräknas den övernormala avkastningen på en portfölj genom en månatlig "ränta på ränta"

beräkning av den genomsnittliga övernormala månadsavkastningen. Detta avkastningsmått

benämns "marknadsjusterad rebalanserad avkastning" (MJRB). I Holthausen & Larcker (1992)

återfinns slutligen ett tillvägagångssätt enligt vilket den enskilda aktiens (ojusterade) köp- och

behållavkastning vid placeringshorisonten initialt beräknas. Motsvarande mått på marknads

portföljens avkastning subtraheras för att erhålla aktiens övernormala avkastning fram till denna

tidpunkt, och den övernormala avkastningen för portföljen bestäms därefter som den genom

snittliga övernormala avkastningen för samtliga aktier. Detta avkastningsmått utgör en

marknadsjusterad "köp- och behållavkastning" (MJKB).17

16 Jämför tabell 3.3.2, avsnitt 3.3.4. Med marknadsjusterad avkastning avses att avkastningen på marknadsindex
subtraheras från den ojusterade avkastningen på en enskild aktie.

17 Även i Ou & Penman (1989) beräknas marknadsjusterade köp- och behållavkastningar. Författarna menar
dock att slutsatserna avseende informationseffektivitet inte påverkas av om den övernormala avkastningen beräknas
som en marknadsjusterad ackumulerad avkastning (MJACK) eller som en marknadsjusterad köp- och behållavkast
ning (MJKB).
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Ou&
Penman (1989)

• Avkastningsmått på portfölj:

Greig (1992) Holthausen &
Larcker (1992)

Stober (1992) Föreliggande
studie

MJACKT :

T N(t)

E(l/Nt) E(Ri,CRm,t)
t=1 i=l

MJRBT :

T N(t)

II [1 + «l/Nt ) E(Ri,cRm,t)]-l
t=1 i=1

MJKBT: MJACKT

Se OP (1989)
N(T) T T

(l/NT ) E [n(l + Ri,t) - II(l +Rm,t)]
i=1 t=1 t=1

MJKBT

Se HL(1992)

• Viktning av aktier vid mätning av genomsnittlig portföljavkastning över tiden:

a) Likaviktning av aktier
vid placeringstillfållen
och likaviktning av
placeringstillfållen
b) Likaviktning av aktier
över den studerade perioden

Se OP(1989) Se OP(1989) Se OP(1989) Se OP(1989)

• Åtgärd när en aktie upphör att handlas före placeringshorisonten:

Rebalansering Rebalansering a) Aktien bortfaller
b) Placering i riskfri
ränta

a) Rebalansering
b) Aktiens ackumulerade
övernormala avkastning
gäller fram till place
ringshorisonten

a) Aktien bortfaller
b) Placering i
marknadsindex

Tabell 8.1.3: Metodval i tidigare forskning och i föreliggande studie avseende mätning av övemormal avkastning och utformning av placeringsstrategier. (Beteckningar:
Ri,t = avkastning på aktie i period t, Rm,t = avkastning på marknadsportföljen period t, N(t) = antal aktier i portfölj vid tidpunkt t och N(T) = antal aktier i portfölj vid
placeringshorisonten T. Subindex (pl:L) vid aktie i och tidpunkt t respektive T är underförstått i tabellen. OP(1989) = Ou & Penman (1989) och HL(1992) = Holthausen &
Larcker (1992».



Måttet marknadsjusterad ackumulerad avkastning (MJACK) är förknippat med nackdelar i den

meningen att en sunlIDering av övemormala avkastningar över tiden medför att den beräknade

övernormala avkastningen inte mäter vad en placerare de facto erhåller från en placerings

strategi. 18 Den marknadsjusterade rebalanserade avkastningen (MJRB) motsvarar den över

normala avkastningen på en principiellt genomförbar strategi. Den innebär emellertid att port

följen rebalanseras varje månad (alla aktier åsätts lika vikt vid varje månadsskifte), vilket kan

förmodas vara förknippat med betydande transaktionskostnader. Beträffande måttet marknads

justerad köp- och behållavkastning (MJKB) återspeglar detta vad en placerare kan erhålla från

en genomförbar strategi utan rebalanseringar efter placeringstidpunkten. Av detta skäl har det

aktuella avkastningsmåttet befunnits vara lämpligt i denna studie. 19

Den marknadsjusterade köp- och behållavkastningen kan tolkas enligt följande. För en köp

position anger den skillnaden i ackumulerad avkastning mellan att köpa aktier i enlighet med en

viss placeringsstrategi och att köpa en marknadsportfölj av aktier. En positiv marknadsjusterad

köp- och behållavkastning innebär förvisso att placeraren har erhållit en högre avkastning än

vad som skulle ha varit fallet vid en placering i marknadsportföljen. För en säljposition anger

måttet ifråga skillnaden i ackumulerad avkastning mellan aktier med säljsignal enligt en viss

placeringsstrategi och marknadsportföljen. Om köp- och säljpositionen är förknippade med lika

stort risktagande som en lång respektive kort position i marknadsportföljen, utgör den

marknadsjusterade köp- och behållavkastningen ett mått på den övernormala avkastning som

respektive position genererar.

Beträffande mätning av genomsnittlig marknadsjusterad portföljavkastning över tiden återfinns i

samtliga referensstudier två alternativa sätt att vikta aktier, likaviktning av aktier vid placerings-

18 Att hantera detta problem genom att ersätta månadsräntan på den enskilda aktien och på marknadsindex med
kontinuerliga förräntningsmått är inte lämpligt enligt Barber & Lyon (1997). Endast för det fall att alla aktier som
ingår i ett index har samma månadsränta kommer den kontinuerliga övernormala avkastningen för dessa att sum
mera till noll. Om så ej är fallet kommer den genomsnittliga kontinuerliga övernormala avkastningen att vara
negativ. (Författarna illustrerar resonemanget med följande exempel. En marknad består av två aktier, aktie A och
B. Den enkla avkastningen på aktie A uppgår till +20 % och motsvarande avkastning på aktie B uppgår till
+10 %. Avkastningen på marknaden uppgår vid likaviktning till +15 %. Den marknadsjusterade köp- och behåll
avkastningen för A och B uppgår till +5 % respektive -5 % och den marknadsjusterade köp- och behållavkast
ningen för marknaden uppgår således till O %. Den kontinuerliga avkastningen för A och B är 18.23 % respektive
9.53 % och 13.98 % på marknaden. Den övernormala kontinuerliga avkastningen är således +4.25 % för A och
-4.45 % för B, vilket summerar till en kontinuerlig övernormal avkastning på -0.19 % på marknaden.)

19 Även Barber & Lyon (1997), som jämför alternativa mått på övernormal avkastning, rekommenderar
marknadsjusterad köp- och behållavkastning framför marknadsjusterad ackumulerad avkastning vid mätning av lång
siktig övernomal avkastning.

258



tillfällen och likaviktning av placeringstilljällen respektive likaviktning av aktier över den

studerade perioden. Båda dessa mått begagnas i föreliggande arbete. I det följande diskuteras

innebörden av de båda måtten. För att förenkla framställningen antas därvid att inga aktier

upphör att handlas före placeringshorisonten. Diskussionen sammanfattas i tabell 8.1.4.

Det mått på genomsnittlig övemormal portföljavkastning som erhålls vid likaviktning av aktier

vid placeringstillfällen och likaviktning av placeringstilljällen motsvarar en placeringsstrategi där

ett lika stort belopp allokeras till samtliga placeringstillfällen, varefter ett lika stort belopp

placeras i varje aktie vid respektive placeringstillfälle. Måttet har sin motsvarighet i det mått på

ojusterad genomsnittlig ackumulerad avkastning över 9-årsperioden som preciserades ovan i

(8.4.a - 8.4.c) och definieras enligt följande:

(8.5.a)

(8.5.b)

(8.S.c)

MJKB(H),36 = MJKB(K),36 - MJKB(S),36

III 3 N(pb)(K) 36 36
MJKB(K),36 = (1/9)[ E E (l/N(pl:L),(K» E [ II (1 +Ri(pl:t),t(Pb» - II (1 +Rm,t(Pb» ]]

pl=I t=l i(pl:L)=l t(pb)=l t(pb)=1

III 3 N(pb)(S) 36 36

MJKB(S),36 = (1/9)[ E E (l/N(pl:t),(S» E [ II (1 +Ri(pl:t),t(pb» - II (1 +Rm,t(pb» ]]
pl=I t=l i(pb)=l t(pb)=l t(pl:t) =l

där:

MJKB(H),36 = genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för 9-års
perioden på en hedgeposition vid placeringshorisonten när aktier
likaviktas vid placeringstillfällen och placeringstillfällen likaviktas

MJKB(pos),36 = genomsnittlig marknadsjusterad köp- och behållavkastning beräknad
för 9-årsperioden på en viss position pos vid placeringshorisonten
när aktier likaviktas vid placeringstillfållen och placeringstillfällen
likaviktas (K = köpposition och S = säljposition)

N(pl:t),(pos) = antal aktier i en viss position pos tagen vid placeringstillfälle {, under
placeringsperiod pi (K = köpposition och S = säljposition)

Ri(pl:t),t(pl:t) = avkastning månad t(pl:t) på aktie i(pl:t)

Rm,t(p1:L) = avkastning månad t(pl:t) på marknadsportföljen

Avkastningsmåtten i (8.5.a - 8.5.c) avspeglar följande inslag i en placeringsstrategi.
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i) Det totala belopp som erhålls från, respektive placeras i, sälj- och köppositionerna under

9-årsperioden, w(S),O och w(K),O' 20 fördelas med ett lika stort belopp till varje placerings

tillfälle. (Vid varje enskilt placeringstillfälle tas således en kort position med beloppet

W(pb),(S),O = w(s),o/9 och en lång position med beloppet W(pb),(K),O = w(K),o/9.) En hedge

position bildas vid varje placeringstillfälle, så att nettobetalningen uppgår till noll vid

respektive placeringstillfälle (dvs w(pl:t),(S),O = W(Pb),(K),O).

ii) Det belopp som allokeras till köp- respektive säljposition vid ett visst placeringstillfälle

fördelas lika på de aktier som ingår i positionen vid placeringstillfället, dvs aktier säljs för

beloppet w(pb),(s),o/N(pb),(S) per aktie och köps för beloppet w(Pb),(K),o/N(pl:t),(K) per aktie.

Avkastningsmåuen i (8.5. a - 8.5.c) motsvarar en principiellt genomförbar placeringsstrategi.

Viktningsförfarandet innebär emellertid att signaler av ett visst slag åsätts olika vikt beroende på

hur många signaler som uppstår vid ett visst placeringstillfälle, vilket kan vara en nackdel vid

statistisk testning. Inte minst gäller detta när antalet observationer är relativt litet.

Vid en likaviktning av aktier över 9-årsperioden allokeras ett belopp i varje enskild aktie i köp

respektive säljposition som är lika stort oavsett placeringstillfälle. Avkastningsmåtten definieras

enligt följande:

(8.6.a)

(8.6.b)

(8.6.c)

MJKB' (H),36 = MJKB' (K),36 - MJKB' (S),36

III 3 N(pl:L)(K) 36 36

MJKB(K),36 = (l/N(K»[ 1; E E [II (1 +Ri(Pb),t(pb» - II (1 +Rm,t(pb» ] ]
pI=I L=l i(Pb) = 1 t(ph)=! t(pl:L)=!

III 3 N(pl:L)(S) 36 36

MJKB(S),36 = (l/N(s»[ E E E [II (1 +Ri(Pb),t(Pb» - II (1 +Rm,t(Pb» ] ]
pI=I L=1 i(pl:L) = 1 t(pl:L)=1 t(pb) = 1

20 Det belopp som placeras i köp- respektiv säljposition är lika stort, dvs w(S),O = w(K),O.
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N(pos)

Ri(Pl:t),t(pl:t)
Rm,l(Pl:t)

där:

MJKB' (H),36 = genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för
9-årsperioden på en hedgeposition vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas över 9-årsperioden

MJKB' (pos),36 = genomsnittlig marknadsjusterad köp- och behållavkastning för
9-årsperioden för en viss position pos vid placeringshorisonten
när aktier likaviktas över 9-årsperioden (K = köpposition och
S = säljposition)
III 3

= E E N(Pb),(pos)' där N(Pb),(pos) = antal aktier i en viss position pos
pl=I t=1

tagen vid placeringstillfålle L under placeringsperiod pi
(K =köpposition och S = säljposition)

= avkastning månad t(pl:t) på aktie i(pl:L)

= avkastning månad t(Ph) på marknadsportföljen

Avkastningsmåtten i (8.6.a - 8.6.c) innebär i princip följande:

i) En hedgeposition bildas för 9-årsperioden som helhet, dvs en kort position tas med beloppet

w(S),O vilken finansierar en lång position uppgående till w(K),o· Nettobetalningen, w(S),O - W(K),O'

uppgår till noll över 9-årsperioden som helhet. 21

ii) Det kapital som allokeras till köp- och säljpositionema fördelas lika i respektive position

ingående aktier över 9-årsperioden som helhet, dvs aktier säljs för beloppet w(s),o/N(s) per

aktie och köps för beloppet w(K),o/N (K) per aktie.

En invändning nlot avkastningsmåtten i (8.6.a - 8.6.c) är att det vid bildandet av hedgeposition

en förutsätts att relationen mellan det totala antalet sälj- och köpsignaler under 9-årsperioden är

känd redan vid det första placeringstillfället. Ifrågavarande mått motsvarar således inte en

realistisk placeringsstrategi. Att måtten ändå förkommer i denna studie motiveras av statistiska

skäl. Måtten innebär att alla signaler av ett visst slag likaviktas, oavsett vid vilket placerings

tillfälle signalen erhålls. Holthausen & Larcker (1992) argumenterar för att avkastningsmåtten

därmed kan användas för att estimera förväntad avkastning på en placeringsstrategi betingat att

storleken på observerad avkastning dras från samma sannolikhetsfördelning över tiden.

21 Storleken på det belopp med vilket en position tas vid ett visst placeringstillfälle bestäms av antalet köp
respektive säljsignaler vid placeringstillfället ifråga. Korta och långa positioner vid ett visst placeringstillfälle tas
med beloppet (w(pos),o/N(pos»· N(pl:t),(pos). Endast om N(pI:t),{K/N(K) = N(pl:t),(s/N(s) uppgår nettobetalningen vid det
enskilda placeringstillfället till noll. Om N(pl:t),(K/N{K) > N(pl:t),(s/N(s) hade en placerare inte kunnat finansiera den
långa positionen vid placeringstillfället. Om N{pl:t),(K/N(K) < N(pl:t),(s/N(s) placeras inte hela det belopp som er
hålls från den korta positionen vid placeringstillfället.
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Totalt belopp i en köp
resp. säljposition under
9-årsperioden som helhet.

Bildande av hedgeposition

Position i enskilda aktier

Likaviktning av aktier
över 9-årsperioden

Köpposition:
w(K),O

Säljposition:
w(S),O

Köpposition:
w(K) ,o/N(K)

Säljposition:
w(S),o/N(S)

Likaviktning av aktier
vid placeringstillfällen
och likaviktning av
placeringstillfällen

Köpposition:

W(K) ,0

Säljposition:
w(S),O

W(pI:t),(K),O = w(pI:t),(S),O

w (pI:t),(K),O = w (K) ,0/9

w(pI:t),(S),O = w(S),O/9

Köpposition:

w (pI: t), (K),O/N(pI: t), (K)

Säljposition:

w (pI: t), (S) ,O/N(pI: t), (S)

Tabell 8.1.4: Jämförelse av avkastningsmått vid "likaviktning av aktier vid placeringstilljällen och likaviktning av
placeringstilljällen" respektive "likaviktning av aktier över 9-årsperioden". (w(pos),O = totalt belopp vid placeringstid-

punkten som under 9-årsperioden som helhet erhålls från/placeras i en viss positionpos, w(pI:t),(pos),O = belopp vid

placeringstidpunkten som erhålls från/placeras i en viss position pos vid placeringstillfälle L under placeringsperiod pI,
III 3

N(pos) = P~I Er(pl:t),(POS)' där N(pl:t),(pos) = antal aktier i en viss positionpos tagen vid placeringstillfålle ,under

placeringsperiod pI (K = köpposition och S = säljposition)).

I tabell 8.1.4 återfinns en sammanfattande jämförelse mellan avkastningsmått baserade på de

alternativa viktningsförfaranden av aktier som har diskuterats ovan. Nämnda tabell tydliggör

inledningsvis att det totala belopp som placeras i respektive erhålls från köp- och säljpositionen

under 9-årsperioden som helhet är detsamma oavsett vilket viktningsförfarande av aktier som

tillämpas. Vidare framgår skillnader mellan avkastningsmåtten beträffande hur hedgepositionen

bildas samt med vilket belopp som position tas i enskilda aktier.

Ett tillkommande problem vid utformningen av placeringsstrategier är att aktier kan upphöra att

handlas före placeringshorisonten. Ett sätt att hantera detta problem är att aktier som upphör att

handlas före placeringshorisonten helt enkelt bortfaller från placeringsstrategin från och med den

månad som de upphör att handlas. Belopp som frigörs i samband med att aktier upphör att

handlas placeras inte i någon annan tillgång. Holthausen & Larcker (1992) noterar att erhållna

portföljavkastningar vid placeringshorisonten i dylikt fall avspeglar en placeringsstrategi baserad
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på förkunskap om vilka aktier som fortfarande handlas vid denna tidpunkt. 22 Reinvestering i

kvarvarande aktier är ett möjligt alternativ när aktier upphör att handlas och ett dylikt för

farande förekommer i Ou & Penman (1989), Greig (1992) och Stober (1992).23 Förfarandet är

emellertid inte oproblematiskt, eftersom de signaler som placeringsstrategierna baseras på

egentligen endast är aktuella för positioner som tas vid placeringstidpunkten. IStober (1992)

återfinns ett alternativt tillvägagångssätt med innebörden att den ackumulerade övernormala

avkastningen vid den tidpunkt som aktien upphör att handlas gäller fram till placeringshorisont

en. Detta betyder att placeraren avstår från att placera det belopp som frigörs när en aktie

upphör att handlas. Holthausen & Larcker (1992) prövar även en placeringsstrategi där belopp

som erhålls vid förtida avyttring av aktier placeras till riskfri ränta. 24

I föreliggande studie väljs som ett första alternativ att aktier som upphör att handlas före

placeringshorisonten helt enkelt bortfaller från placeringsstrategin. Detta motiveras dels av ett

önskemål om god jämförbarhet med tidigare forskning,25 dels av att ett dylikt tillvägagångssätt

faktiskt är ändamålsenligt i vissa av de statistiska tester som avses att genomföras.26 Som ett

andra alternativ redovisas avkastningsmått där belopp hänförliga till aktier som upphör att hand

las före placeringshorisonten följer marknadsindex. Förfarandet är konsistent med valet av

marknadsjusterad avkastning, i den meningen att någon negativ inverkan på förväntad avkast

ning därmed ej uppstår. I Appendix A.9.2 utvärderas även en placeringsstrategi där belopp hän

förliga till aktier som upphör att handlas före placeringshorisonten placeras till riskfri ränta.

I föreliggande studie begränsas testningen av informationseffektivitet till två placeringsalternativ,

vilka benämns realistiskt placeringsalternativ respektive statistiskt placeringsalternativ, se

tabell 8.1.5. Dessa skiljer sig åt beträffande hur viktningen av aktier sker samt hur belopp hän-

22 Även i Ou & Penman (1989) bortfaller aktier som upphör att handlas före' placeringshorisonten i de köp- och
behållavkastningar som redovisas.

23 Konstruktionen av avkastningsmåtten MJACK och MJRB innebär att dessa mått - om inget annat anges 
motsvarar en placeringsstrategi där belopp hänförliga till aktier som upphör att handlas reinvesteras med ett lika
stort belopp i kvarvarande aktier i respektive position.

24 Om den därigenom erhållna avkastningen relateras till avkastningen på marknadsindex, har detta i förväntan
en negativ inverkan på den övernormala avkastningen. I en hedgeposition torde denna negativa effekt dock vara
mindre betydelsefull om ett likartat antal aktier upphör att handlas i köp- respektive säljpositionen.

2S Härvid avses i första hand Holthausen & Larcker (1992) samt Ou & Penman (1989).

26 Se vidare avsnitt 9.3 och 9.4.
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Beteckning på placerings
strategier

Viktning av aktier vid
mätning av portföljens
genomsnittliga avkastning
över tiden

Åtgärd när aktier
upphör att handlas
före placeringshorisonten

Realistiskt
avkastningsmått

PIs(.)R

Likaviktning av aktier
vid placeringstillfällen
och likaviktning av
placeringstillfållen

Placering i marknadsindex

Statistiskt
avkastningsmått

PIs(.)St

Likaviktning av aktier
över hela perioden

Aktien bortfaller from
den månad då handel upphör

Tabell 8.1.5: Utformning av de två alternativa avkastningsmått som presenteras i före
liggande studie.

förliga till aktier som upphör att handlas hanteras. Framdeles betecknas placeringsstrategier där

avkastningsmåttet bestäms enligt det realistiska alternativet Pls(.)R och placeringsstrategier där

avkastningsmåttet bestäms enligt det statistiska alternativet Pls(. )St.

Det realistiska avkastningsmåttet bygger på tanken att det skall motsvara en placeringsstrategi

som i princip skulle ha varit möjlig att genomföra för en tänkt placerare. Ett lika stort belopp

allokeras till köppositionen vid varje placeringstillfålle och varje köpposition finansieras med en

samtidig säljposition. För att åstadkomma detta kan tex antas att placeraren har upprättat ett

avtal med en finansiell intermediär, med innebörd att under nio på varandra följande år få ta en

lång och en kort position med ett lika stort belopp vid varje placeringstillfälle.27 De betalnings

flöden som är förknippade med detta placeringsalternativ är identiska med vad som anges i

tabell 8.1.2 ovan. Belopp som är hänförliga till aktier som upphör att handlas före placerings

horisonten placeras i marknadsindex. Därvid tas en lång position i marknadsindex i de fall som

aktien ifråga ingick i köppositionen och en kort position i marknadsindex om den berörda aktien

ingick i säljpositionen.

Det realistiska placeringsalternativet kan sammanfattas i följande kronologiska arbetsmoment för

en placerare:

27 Antagandet motiveras av att blankning inte var tillåten på Stockholms fondbörs före år 1992.
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1) Beräkna sannolikheten för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital med

hjälp av årsredovisningsdata avseende räkenskapsåret 1982 för ett visst företagsurval. Om

nämnda sannolikhet är större eller lika med klassificeringsgränsen popt(vl) erhålls en köp

signal. Om den beräknade sannolikheten understiger klassificeringsgränsen ifråga erhålls en

säljsignal.

2) Positioner tas den 31:a mars 1983,28 säljposition tas i aktier med säljsignal till beloppet

W(pb),(S),O och köpposition tas i aktier med köpsignal till beloppet W(pb},(K},O = W(pb},(S},o, Ett

lika stort belopp allokeras till varje aktie i respektive position.

3) Om en aktie upphör att handlas före placeringshorisonten tas en position i marknadsindex

from den månad som aktien upphör att handlas.

4) Efter 36 månader säljs aktierna i köppositionen och aktierna i säljpositionen återköps. För

köp- och säljpositionen beräknas en ackumulerad avkastning och för hedgepositionen be

räknas en nettoavkastning.

5) Steg 1) - 4) upprepas för räkenskapsåren 1983 - 1990. Positioner tas den 31:a mars år

1984 - 1991.

6) En genomsnittlig portföljavkastning för hela 9-årsperioden beräknas för köp- och sälj

positionerna, varvid varje placeringstillfålle likaviktas.

1 det statistiska avkastningsmåttet likaviktas aktier över hela den studerade perioden. Om en

aktie upphör att handlas före placeringshorisonten, bortfaller aktien from den månad då handel i

densamma upphör. Jämfört med det realistiska placeringsalternativet, innebär det statistiska

placeringsaltemativet att arbetsmoment 2), 3) och 6) ovan förändras på följande sätt:

2) Positioner tas den 31:a mars 1983,29 säljposition tas i aktier med säljsignal varvid enskilda

aktier säljs för beloppet w(s},o/N(s}. Köpposition tas i aktier med köpsignal varvid enskilda

aktier köps för beloppet w(K),o/N (K)'

3) Om en aktie upphör att handlas före placeringshorisonten bortfaller denna from den månad

som handeln upphör. (I de fall som ackumulerad avkastning beräknas för en tidpunkt som

föregår placeringshorisonten ingår aktier som upphör att handlas i avkastningsmåttet fram till

den månad som handeln de facto upphör).

6) En genomsnittlig portföljavkastning för hela 9-årsperioden beräknas för köp- och sälj-

28 Härvid förutsätts att bokslutsdatum infaller den 31:a december år 1982.

29 Jämför föregående fotnot.
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positionerna, varvid aktier likaviktas över hela 9-årsperioden. 30

8.2. Data

I föreliggande avsnitt anges kriterier för bildande av placeringsurval, dvs urval av företag för

respektive placeringsperiod. Därefter ges en kortfattad beskrivning av de erhållna urvalen och

avslutningsvis operationaliseras mätningen av studerade avkastningsmått.

För att ett företag skall inkluderas i placeringsurvalet vid ett visst placeringstillfälle måste

följande villkor vara uppfyllda:31

i) De årsredovisningsdata som erfordras för beräkning av prognosmodellernas oberoende

variabler - Ret och {Rmt} - måste finnas tillgängliga i databasen Findata Finlis.

ii) Företaget inkluderas i primär- eller sekundärgruppen enligt de kriterier som formulerades

för valideringsurvalen. För att inkluderas i primärgruppen krävs att företaget tillhörde någon

av branscherna Verkstadsbolag och Skogsbolag enligt Affärsvärldens branschindelning.

Företag i branscherna Fastighets- och byggbolag samt Övriga bolag enligt nämnda bransch

indelning inkluderas i sekundärgruppen om de uppvisar rörelsernässig likhet med företagen

i primärgruppen. 32

iii) Företagets aktier fanns noterade på AI-/AII- respektive A-listan på Stockholms fondbörs

under det år som den senast publicerade årsredovisningen avser samt under året dessför

innan, och företagets aktier fanns noterade på AI-/AII- respektive A-listan på Stockholms

fondbörs vid den tidpunkt vid vilken positioner tas. 33

30 Vid beräkning av portföljavkastning för de tre placeringsperioderna likaviktas aktier över respektive
placeringsperiod.

31 Urvalskriterierna i) - iii) sammanfaller med de kriterier som formulerades avseende valideringsurvalen i
avsnitt 7.1 med följande undantag. Beträffande kriterium i) krävdes i valideringsurvalen att även den prognos
tiserade variabeln dRet +3 kunde beräknas. Gällande kriterium iii) fordrades i valideringsurvalen att företaget ifråga
fanns noterat på AI-/AII- respektive A-listan under de år som framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital be
räknades. Dessa krav gäller inte här, eftersom den tänkte placeraren inte kan ha kännedom om nämnda förhållanden
vid placeringstidpunkten. Placeringsurvalen blir därmed något större än motsvarande valideringsurval.

32 Jämför avsnitt 7.1.

33 Uppgifter i databasen Findata Finlis om listnotering avser endast listnotering vid årets utgång, varför listning
vid placeringstidpunkten har kontrollerats manuellt. Uppgifter för detta ändamål har hämtats från tidskrifterna
Affärsvärlden och Veckans Affärer. Denna kartläggning medförde att två observationer uteslöts.
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Positioner i företag som uppfyller ovanstående kriterier hålls fram till placeringshorisonten om

företagets aktier inte upphör att handlas på AI-IAII- respektive A-listan på Stockholms fondbörs

före denna tidpunkt. 34

Storleken på de placeringsurval som erhålls när ovanstående urvalskriterier tillämpas framgår av

tabell 8.2.1. Notera att urvalskriterierna tillåter att positioner tas i en viss aktie vid mer än ett

placeringstillfälle. Att placeringsurvalen är större än motsvarande valideringsurval förklaras av

att urvalskriterierna för de senare är mer restriktiva. 35 Av tabell 8.2.1 framgår även antal

observationer då aktien upphör att handlas före placeringshorisonten och antal företag med

brutet räkenskapsår. Företag med brutet räkenskapsår inkluderas i de analyser som bygger på

det statistiska placeringsalternativet, men exkluderas när avkastningsmåttet konstrueras enligt det

realistiska placeringsalternativet.

Antalet aktier i köp- respektive säljposition bestäms av de redovisningsbaserade prognoserna av

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. I tabell 8.2.2 anges antalet aktier i köp- och

säljposition för respektive placeringsstrategi. Av tabellen framgår att skillnaden mellan antalet

aktier i köp- och säljposition är relativt liten under den första placeringsperioden. Under de

båda efterföljande placeringsperioderna föreligger dock en större skillnad. I synnerhet bör

noteras att andelen köpsignaler är mycket liten för placeringsstrategin Pls(ReJ under båda dessa

perioder.

Samtliga data för mätning av månadsavkastningar på aktier har erhållits från Findata. Vidare

har avkastningen på marknadsportföljen operationaliserats med Findatas avkastningsindex, ett

index som inkluderar utdelningar och som är "viktat" efter företagens marknadsvärde på eget

kapital.

Avkastningen på aktie i(pl:L) under månad t(Pl:L)' (dvs Ri(Pb),t(Pb»' inkluderar under månaden

eventuellt lämnad utdelning, dvs Ri(pb),t(Pb) = (Pi(pl:L),t(Pb) - Pi(Pl:L),t(Pb) - 1 + utdi(Pb),t(pb»/Pi(pl:L),t(pb) - l'

där Pj(PI:t),t(pl:t) avser sista betalkurs för aktie i(ph) den sista börsdagen i månad t(Ph) och utdi(pl:t),t(pl:t)

betecknar under månad t(ph) lämnad utdelning för aktie i(pl:t). Om sista betalkurs saknas, mäts

34 För att avgöra byte av lista före placeringshorisonten har variabeln "kursnotering" (v. 332) i Findata Finlis
använts.

35 Jämför fotnot 31 ovan.
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Placeringsperiod I Placeringsperiod II Placeringsperiod III

Placeringsurval 170 190 165

Observationer som ej
ingår i motsvarande 28 59 52
valideringsurval (16.47 %) (31.05 %) (31.52 %)

Observationer där
aktien upphör att handlas 28 60 52
före placeringshorisonten (16.47 %) (31.58 %) (31.52 %)

Observationer
avseende företag med 13 10 6
brutet räkenskapsår (7.65 %) (5.26 %) (3.64 %)

--------------
Tabell 8.2.1: Antal (andel) observationer i placeringsurvalen. ("Andel" avser procent av placeringsurvalet under
respektive placeringsperiod.) Antal aktier per placeringsperiod ange~ som
3 3

~ lN(pl:L).(K) + t~l N(pl:L),(S)' där N(pl:t),(pos) = antal aktier i en viss position pos tagen vid placeringstillfälle t

under placeringsperiod pI (K = köpposition och S = säljposition).

Placeringsstrategi Placeringsperiod I Placeringsperiod II Placeringsperiod III

• PIs(Ret)
Köpposition 74 27 19

(43.53 %) (14.21 %) (11.52 %)
Säljposition 96 163 146

(56.47 %) (85.79 %) (88.48 %)

• Pls({RMt})
Köpposition 93 126 54

(54.71 %) (66.32 %) (32.73 %)
Säljposition 77 64 111

(45.29 %) (33.68 %) (67.27 %)

• Pis(Ret +{RIl\})
Köpposition 75 122 67

(44.12 %) (64.21 %) (40.61 %)
SäJjposition 95 68 98

(55.88 %) (35.79 %) (59.39 %)

Tabell 8.2.2: Antal (andel) observationer i köp-respektive säljposition. ("Andel II avser procent av hela placeringsurvalet
under respektive placeringsperiod.) Antal aktier i en viss position anges som
3
~ lN(pl:L),(POS), där N(pl:L) = antal aktier i en viss position pos tagen vid placeringstillfälle t under placeringsperiod pI

(K = köpposition och S = säljposition) .
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aktiekursen som ett aritmetiskt medelvärde av börsdagens köp- och säljkurs. 36 Om kursnotering

skulle saknas på månadens sista börsdag, beräknas en aktiekurs under antagande om att den

kursförändring som inträffar under den eller de börsdag/-ar som kursnotering saknas, sker

linjärt över tiden. 3?

Om en aktie har upphört att handlas under en viss månad, antas den kursnotering som gällde vid

utgången av närmast föregående månad utgöra ett estimat av vad som kunde erhållas vid en för

tida avyttring av aktien. 38

8.3. Råavkastningar på placeringsstrategier

I föreliggande avsnitt redovisas sk råavkastningar39 på de placeringsstrategier som har formule

rats ovan. Någon statistisk prövning av resultaten genomförs inte i detta avsnitt. 40 Syftet är i

första hand att illustrera storleken på den kapitalavkastning som en placerare skulle ha kunnat

erhålla vid placeringshorisonten under den studerade tidsperioden. Presentationen begränsas

därför till det realistiska placeringsaltemativet, Pls(.)R.

Beräknade råavkastningar presenteras i tabellerna 8.3.1 och 8.3.2. I tabell 8.3.1 anges råavkast

ningar på hedgepositionen för hela 9-årsperioden samt för respektive placeringsperiod. Angivna

avkastningsmått är beräknade enligt sambanden (8.4.a), (8.4.b) och (8.4.c) för 9-årsperioden

som helhet och enligt (8.3.a), (8.3.b) och (8.3.c) för de tre placeringsperioderna. I tabell 8.3.2

återfinns råavkastningar avseende enskilda placeringstillfällen beräknade enligt sambanden

36 I det fall att endast köp- eller säljkurs har noterats, används denna.

37 Kursförändringen beräknas därvid som [(kursförändring över kringliggande börsdagar med notering)/(antal
börsdagar som notering saknas + 1)] . [antal dagar från föregående notering].

38 I den utsträckning som information om en kommande avlistning ej var offentlig vid utgången av "närmast
föregående" månad, innebär antagandet ett avsteg från principen att avkastningen skall avspegla en genomförbar
placeringsstrategi. Detta antagande görs dock i samtliga referensstudier.

39 Med råavkastningar avses ej riskjusterade avkastningsmått.

40 Dock kan noteras att en positiv avkastning på hedgepositionen utgör ett nödvändigt, men inte tillräckligt,
villkor för att en statistisk signifikant övernormal avkastning ska kunna föreligga. En statistisk prövning av place
ringsstrategiema enligt det realistiska placeringsalternativet återfinns i kapitel 9, varvid övernormal avkastning
definieras enligt CAPM.
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9-årsperioden

Placeringsperiod I

Placeringsperiod II

Placeringsperiod III

0.7226

0.6870

0.6702

0.8108

0.2880

0.4323

0.4787

-0.0469

0.1764

0.5673

0.1783

-0.2164

0.1247

0.2990

0.0706

0.0044

Tabell 8.3.1: Genomsnittlig nettoavkastning på hedgepositionen 36 månader efter placeringstidpunkten för

det realistiska placeringsaltemativet, PIs (.)R. Avkastningsmått för hela 9-årsperioden enligt (8.4.a), (8.4.b)
och (8.4.c) och för respektive placeringsperiod enligt (8.3.a), (8.3.b) och (8.3.c).

(S.2.a), (8.2.b) och (8.2.c).

Inledningsvis kan med stöd av tabell 8.3.1 konstateras att den genomsnittliga nettoavkastningen

på hedgepositionen för den hypotetiska placeringsstrategin, Pls*(dRet +3)R, är positiv för såväl

hela 9-årsperioden som för samtliga placeringsperioder. För 9-årsperioden uppgår nämnda

avkastning till 0.7226, vilket innebär att för varje krona som placeraren allokerar till place

ringsstrategin (placerar i aktier med köpsignal och finansierar med en kort position i aktier med

säljsignal) erhålles ett nettoöverskott på 0.7226 kr i genomsnitt. 41 Under den första och den

andra placeringsperioden är den genomsnittliga nettoavkastningen på hedgepositionen mätt över

tre placeringstillfällen ungefär lika stor, 0.6870 respektive 0.6702. Under den tredje placerings

perioden stiger motsvarande avkastning till 0.8108. Resultaten indikerar tydligt att en över

normal avkastning bör kunna erhållas på en placeringsstrategi som är baserad på en prognos

modell av tillräckligt god kvalitet.

Vad gäller de placeringsstrategier som utgår från tidigare estimerade prognosmodeller kan

noteras att den genomsnittliga nettoavkastningen på hedgepositionen är positiv för samtliga

placeringsstrategier vid en utvärdering av hela 9-årsperioden. Placeringsstrategin Pls(ReJR ger

41 Om avkastningen på hedgepositionen relateras till det belopp som satsas i köppositionen uppgår avkastningen
till 72.26 %.
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den högsta genomsnittliga nettoavkastningen på hedgepositionen, 0.2880, mätt över hela 9-års

perioden, medan motsvarande avkastning på placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt}»R är lägst,

0.1247. Den genomsnittliga nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin

PIs({Rmt})R uppgår till 0.1764.

Under den första placeringsperioden är placeringsstrategin PIs({Rmt})R mest framgångsrik, med

en genomsnittlig nettoavkastning på hedgepositionen uppgående till 0.5673. Den genomsnittliga

nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategiema PIs(ReJRoch PIs(Ret +{Rmt})R

är under denna placeringsperiod 0.4323 respektive 0.2990. Under den andra placeringsperioden

ger placeringsstrategin PIs(ReJRen genomsnittlig nettoavkastning på hedgepositionen uppgående

till 0.4787, medan motsvarande avkastning för placeringsstrategierna PIs({Rmt})R och

PIs(Ret+{Rmt})R uppgår till 0.1783 respektive 0.0706. Under den tredje placeringsperioden ger

endast placeringsstrategin PIs(Ret+ {Rmt})R en positiv nettoavkastning. Denna är emellertid

obetydlig, 0.0044.

I tabell 8.3.2 presenteras råavkastningar hänförliga till enskilda placeringstillfällen. Förutom

nettoavkastningen på hedgepositionen anges även den ackumulerade avkastningen på köp

positionen och räntan på säljpositionen. Tolkningen av angivna värden exemplifieras med det

första placeringstillfället under den första placeringsperioden. Nettoavkastningen på hedge

positionen för placeringsstrategin PIs*(LlRet+3) uppgår till 0.5841 vid detta placeringstillfälle.

För varje krona som placeraren finansierar genom att ta en kort position vid placeringstillfället

ifråga och placerar i köppositionen, erhålles således ett nettoöverskott på 0.5841 kr. Överskottet

framkommer som skillnaden mellan det belopp som erhålls per satsad krona i köppositionen,

1.0212 kr, och finansieringskostnaden 0.4371 kr per "lånad" krona. 42

Vid en jämförelse mellan tabell 8.3.1 och tabell 8.3.2 framgår att tecknet på nettoavkastningen

på hedgepositionen vid enskilda placeringstillfållen i allmänhet är detsamma som för mot

svarande placeringsperiod. Under den första placeringsperioden överstiger avkastningen på köp

positionen räntan på säljpositionen för samtliga placeringsstrategier vid alla placeringstillfällen.

Under den andra placeringsperioden understiger avkastningen på köppositionen räntan på sälj

positionen i endast två fall (vid det första placeringstillfället för placeringsstrategin PIs(ReJR och

42 Uttryckt i procent uppgår den relativa avkastningen på köppositionen till 102.12 % och räntan på säljposition
en till 43.71 %. Om avkastningen på hedgepositionen relateras till det belopp som satsas i köppositionen uppgår av
kastningen till 58.41 %.
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vid det tredje placeringstillfället för placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R). I båda dessa fall är

den negativa nettoavkastningen på hedgepositionen dock förhållandevis liten. Under den tredje

placeringsperioden understiger avkastningen på köppositionen räntan på säljpositionen under

perioden som helhet för placeringsstrategierna PIs(ReJRoch PIs({Rmt})R. Så är även fallet för

motsvarande enskilda placeringstillfällen, med undantag för det tredje placeringstillfället och

placeringsstrategin PIs(ReJR. För placeringsstrategin Pls(Ret +{Rn\})R understiger avkastningen

på köppositionen räntan på säljpositionen vid de två första placeringstillfällena.

Sammanfattningsvis kan konstateras att beräknade råavkastningar för hela 9-årsperioden rimligt

vis bör analyseras ytterligare och testas statistiskt, eftersom avkastningen på hedgepositionen är

positiv. Detsamma gäller för de båda inledande placeringsperiodema, medan flera resultat för

den tredje placeringsperioden visar att placeringsstrategiema genererar en negativ avkastning.
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Position Pis·(4Ret +3)R Pls(Ret)R Pls({~})R Pls(Ret+{R"\})R

Placeringsperiod I

Placeringstillfälle 1 hedge 0.5841 0.4843 0.6262 0.2891

köp 1.0212 1.0980 1.1862 1.0548
sälj 0.4371 0.4843 0.5600 0.7657

Placeringstillfålle 2 hedge 0.4399 0.3365 0.3566 0.3480

köp 0.8562 0.8550 0.7732 0.8195
sälj 0.4164 0.3365 0.4166 0.4715

Placeringstillfälle 3 hedge 1.0369 0.4764 0.7191 0.2600

köp 1.6915 1.4324 1.4792 1.2820
sälj 0.6545 0.4764 0.7601 1.0220

.........................................................................................................................................................

Placeringsperiod II

Placeringstillfålle 1 hedge 0.5678 -0.0352 0.1432 0.0075

köp 1.3685 1.0311 1.1168 1.0633
sälj 0.8007 1.0662 0.9736 1.0558

Placeringstillfälle 2 hedge 0.8470 0.6432 0.1811 0.2182

köp 1.2403 1.2899 0.8036 0.8160
sälj 0.3933 0.6467 0.6225 0.5977

Placeringstillfälle 3 hedge 0.5959 0.8280 0.2107 -0.0138

köp 0.7682 1.2318 0.5768 0.5110
sälj 0.1723 0.4039 0.3661 0.5248

.......................................................................................................................................................

Placeringsperiod III

Placeringstillfälle 1 hedge 0.9379 -0.1737 -0.4046 -0.1168

köp 0.7013 -0.0974 -0.2543 -0.0178
sälj -0.2366 0.0763 0.1503 0.0990

Placeringstillfålle 2 hedge 1.2405 -0.3140 -0.2155 -0.1580

köp 1.0434 -0.2969 -0.1642 -0.1060
sälj -0.1972 0.0172 0.0513 0.0517

Placeringstillfälle 3 hedge 0.2541 0.3471 -0.0291 0.2878

köp 0.7340 0.8234 0.5218 0.6701
sälj 0.4800 0.4763 0.5509 0.3823

Tabell 8.3.2: Råavkastning 36 månader efter placeringstidpunktenjör det realistiska placeringsaltemativet Pls(.JR.
Råavkastningar för respektive placeringstillfälle enligt uttrycken (8.2.a), (8.2.b) och (8.2.c).
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9. Test av informationseffektivitet: Utvärdering av

risIqusterade avkastningsmått

9.1. Inledning

I föreliggande kapitel genomförs riskjusteringar av avkastningar på de placeringsstrategier som

formulerades i föregående kapitel. Som har framgått tidigare är det inte självklart hur risk

justering av avkastningar bör tillgå. Här prövas därför några olika ansatser. Resultaten aven

CAPM-baserad riskjustering avrapporteras i avsnitt 9.2. I avsnitt 9.3 redovisas marknads

justerade avkastningar. Dessa kontrolleras för ett antal sk riskproxyvariabler i avsnitt 9.4.

9.1.1. Hypotesformulering vid test av förekomst av övernormal avkastning

I det följande prövas nollhypotesen att den övernormala avkastningen på respektive placerings

strategi uppgår till noll, dvs att marknaden är informationseffektiv. Formuleringen av alternativ

hypotesen varierar beroende på om den prognosmodell som respektive placeringsstrategi baseras

på besitter prognosförmåga. I avsnitt 8.1.1 framgick att i det fall som prognosförmåga och

värderelevans föreligger och marknaden inte är informationseffektiv, kan placeringsstrategin

förväntas generera en positiv övernormal avkastning. I det fall att prognosförmåga och värde

relevans inte har kunnat påvisas för prognosmodellen men aktiemarknadens aktörer tror att

prognosfönnåga och värderelevans föreligger, kan en negativ övemormal avkastning förväntas.

För 9-årsperioden som helhet samt för de båda inledande placeringsperiodema har signifikant

prognosförmåga påvisats för samtliga estimerade prognosmodeller. I dessa fall formuleras

alternativhypoteser om positiv övernormal avkastning på hedgepositionen och köppositionen,

och negativ övernormal avkastning på säljpositionen. Under den tredje placeringsperioden har

någon prognosförrnåga inte kunnat fastställas för prognosmodellerna Pm(ReJ och

Pm(Ret + {Rmt}). För placeringsstrategiema PIs(ReJ och Pls(Ret + {Rmt}) formuleras därför
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PIs·(Ret+3) PIs(Ret ) PIs({RIIlt}) PIs(Ret+{~})

Hedgeposition Ho: u = O Ho: u = O Ho: u = O Ho: u = O
Hl: U > O Hl: U > O Hl: U > O Hl: U > O

Köpposition Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O
HI: U > O HI: U > O HI: u > O Hl: U > O

Säljposition Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O
HI: U < O Hl: U < O Hl: U < O Hl: U < O

Tabell 9.1.1.a: Hypotesjormulering vid test av övernormal avkastning på placeringsstrategier avseende
hela 9-årsperioden samt placeringsperiod l och Il (u = övernormal avkastning).

PIs·(Ret+3) PIs(Ret) PIs({~}) Pis(Ret+{~})

Hedgeposition Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O
Hl: u> O Hl: U < O Hl: u> O Hl: U < O

Köpposition Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O
HI: U > O Hl: U < O Hl: U > O Hl: U < O

Säljposition Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O Ho: U = O
Hl: U < O Hl: U > O Hl: U < O Hl: U > O

Tabell 9.1.1.b: Hypotesjormulering vid test av övernormal avkastning på placeringsstrategier avseende
placeringsperiod III (u = övernormal avkastning).

alternativhypoteser om negativ övernormal avkastning på hedgepositionen och köppositionen,

och positiv övernormal avkastning på säljpositionen. Beträffande prognosmodellen Pls({RIDt})

erhölls en svag prognosförmåga under den tredje perioden. För placeringsstrategin PIs({RIDt})

formuleras därför en altemativhypotes om positiv övernormal avkastning under perioden ifråga.

Hypoteser för samtliga placeringsstrategier och perioder sammanfattas i tabell 9.1.1. a - b. I

tabell 9.1.1. a återfinns hypoteser formulerade för hela 9-årsperioden samt för de båda inledande

placeringsperiodema. Hypoteser för den tredje placeringsperioden formuleras i enlighet med

tabell 9.1.1.b.
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9.1.2. Val av ansatser för riskjustering

Vid test av infonnationseffektivitet är mätningen av övemormal avkastning avgörande för

studiens validitet. Som framgick i avsnitt 3.3.3 råder ingen konsensus om hur den förväntade

aktieavkastningen skall bestämmas. Mot bakgrund härav kommer mätningen av övernormal

aktieavkastning här att ske på i huvudsak två alternativa sätt, dels som en CAPM-baserad

residuaiavkastning, dels som en marknadsjusterad köp- och behållavkastning kontrollerad för ett

antal sk riskproxyvariabler: kvoten mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på

detsamma, kvoten mellan redovisat resultat och noterad börskurs, mått på storlek samt direkt

avkastning.

CAPM är trots de studier som har ifrågasatt dess validitet, fortfarande vanligt förekommande

vid test av infonnationseffektivitet. 1 Ifrågavarande modell används även i denna studie. Valet

av marknadsjusterad avkastning motiveras av dess relativa enkelhet samt en strävan att uppnå

jämförbarhet med tidigare forskning, då måttet är det enda avkastningsmått som förekommer i

samtliga referensstudier.2 Det kan noteras att den marknadsjusterade avkastningen inte baseras

på någon jämviktsmodell, vilket medför att den kan kritiseras för oklarheter beträffande dess

ekonomiska innebörd. Förfarandet är emellertid konsistent med CAPM om {j-värdet på place

ringsportföljen kan antas uppgå till 1. Beaktande av ovan nämnda riskproxyvariabler motiveras

däremot av empiriskt belagda samband. 3

Att använda olika metoder för riskjustering kan medföra svårigheter vid tolkningen av erhållna

resultat, eftersom resultat som erhålls med olika mätförfaranden kan vara inbördes inkonsis

tenta. Mot bakgrund av diskussionen i avsnitt 3.3.3 är utgångspunkten i föreliggande studie att

de ovannämnda ansatserna för riskjustering visserligen är behäftade med svagheter, men att de

ändå kan ge approximativa mått på övemomlal avkastning. 4 I det fall att två approximativa

mått leder till samma slutsats, bör detta öka resultatens trovärdighet jämfört med om endast ett

l Jämför avsnitt 3.3.4.

2 Till de sk referensstudiema räknas de studier som anges i tabell 8.1.3.

3 Jämför avsnitt 3.3.3.

4 En alternativ utgångspunkt är att den ena av de valda metoderna för riskjustering utgör en bättre beskrivning
av sambandet mellan risk och avkastning. Mot bakgrund av diskussionen i avsnitt 3.3.3 är en rimlig ståndpunkt
härvidlag att det inte är känt vilken av de båda ansatserna som är överlägsen.
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approximativt mått används. I det fall att resultaten av de alternativa förfarandena skiljer sig åt,

innebär en mer försiktig tolkning att förekomsten av informationseffektivitet kan ifrågasättas.

Om forskningen om metoder för riskjustering framskrider kan man förvisso vid något senare

tillfälle välja att fästa större tilltro till någotdera resultaten.

9.1.3. Översikt över avkastningsmått

Ett antal mått på placeringsstrategiemas lönsamhet presenteras i föreliggande avsnitt. I

tabell 9.1.2 återfinns en sammanställning av karaktäristika för samtliga i kapitlet förekommande

avkastningsmått. Måtten skiljer sig åt inte enbart beträffande metod för riskjustering utan även i

vissa andra avseenden. För det första avser presenterade resultat avkastning på antingen port

följnivå eller aktienivå. För det andra föreligger skillnader beträffande definitionen av avkast

ningsmått och vad som i tabell 9.1.2 benämns "Observationsobjekt vid statistisk testning eller

annan utvärdering". Under den sistnämnda rubriken återfinns en beskrivning av hur mätningen

tillgår av de observationer som ingår i ett visst statistiskt test, eller som utvärderas på annat

sätt. Slutligen anges i tabellen om avkastningsmåtten avspeglar det "realistiska" eller det "statis

tiska" placeringsalternativet, dvs olikheter beträffande viktning av aktier och hantering av

belopp hänförliga till aktier som upphör att handlas i de olika placeringsstrategiema.

I avsnitt 9.2 riskjusteras erhållna avkastningar med hjälp av CAPM, varvid Jensen's a estimeras

för respektive position i olika regressionsanalyser. Observationsobjektet i regressionsanalyserna

utgörs av "enkla" månadsavkastningar, dvs den avkastning sonl genereras under en viss månad

t(Ph) på positionen ifråga. Det avkastningsmått som därvid erhålls kan beskrivas som en "genom

snittlig" månatlig övemormal avkastning på en viss position. Testet utformas så att positioner

som tas vid olika placeringstillfällen likaviktas. I kombination med att belopp hänförliga till

aktier som upphör att handlas placeras i marknadsindex, motsvarar därmed förfarandet det

realistiska placeringsalternativet.

I avsnitt 9.3.1 presenteras den marknadsjusterade (ackumulerade) avkastningen på respektive

position vid placeringshorisonten. Resultat för såväl det realistiska som det statistiska place

ringsalternativet presenteras. Avsnittet avslutas med en rangordning av placeringsstrategiema

med avseende på den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen fram till

278



placeringshorisonten. Rangordningen görs såväl för det realistiska som det statistiska placerings

alternativet.

I avsnitt 9.3.2 studeras hur den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen utveck

las över tiden. Det presenterade avkastningsmåttet utgörs här av nettoavkastningen på positionen

ifråga fram till en viss månad t(pl:t)' beräknad som differensen mellan den marknadsjusterade

ackumulerade avkastningen på köppositionen fram till månad t(Pl:L) och den marknadsjusterade

ackumulerade räntan på säljpositionen fram till samma tidpunkt. Endast det statistiska place

ringsaltemativet studeras.5

I avsnitt 9.3.3 sker en utvärdering av erhållna marknadsjusterade avkastningar på placerings

strategierna. Inledningsvis jämförs nettoavkastningen på hedgepositioner i föreliggande arbete

med motsvarande lönsamhetsmått i referensstudierna. Den relevanta jämförelsen är därvid den

avkastning som i referensstudierna erhålls ett år efter placeringstidpunkten, eftersom placerings

strategierna i nämnda studier baseras på prognoser av förändringen i redovisat resultat under

nästkommande år. För att uppnå jämförbarhet med referensstudierna omräknas den nettoavkast

ning vid placeringshorisonten som erhålls i föreliggande studie till en årlig nettoavkastning. 6

Jämförelsen med tidigare forskning avser det statistiska placeringsaltemativet.

I avsnitt 9.3.3 bedöms vidare placeringsstrategiemas lönsamhet genom att avkastningen på dessa

sätts i relation till den avkastning som skulle ha kunnat erhållas på en placeringsstrategi baserad

på förkunskap om förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Jämförelsen

avser avkastningen på portföljnivå. Avkastningsmåttet utgörs av den marknadsjusterade (acku

mulerade) avkastningen fram till placeringshorisonten. Både det realistiska och det statistiska

placeringsaltemativet utvärderas.

I avsnitt 9.3.3 återfinns även två signifikanstester som avser marknadsjusterade avkastningar.

Inledningsvis redovisas t-test av den marknadsjusterade (ackumulerade) avkastningen enligt det

realistiska placeringsalternativet. Testet avser den marknadsjusterade (ackumulerade) avkast-

5 Enligt det realistiska placeringsalternativet placeras belopp hänförliga till aktier som upphör att handlas i
marknadsindex, varför det realistiska placeringsalternativet är mindre intressant i sammanhanget.

6 Därvid antas att den årliga nettoavkastningen är lika stor varje år fram till placeringshorisonten. Se vidare
avsnitt 9.3.3.
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Mått på
övernormal
avkastning

Avsnitt
och tabell

Nivå som
presenterade
resultat avser

Presenterat
avkastnings
mått

Observations
objekt vid
statistisk testning
el. annan utvärdering

Placerings
alternativ

• CAPM-baserad mätning av övemormal avkastning samt statistisk testning med regressionsanalys

Jensens's ex Avsnitt: 9.2
Tabell: 9.2.1 och 9.2.2

Portföljnivå:
· Hedgeposition
· Köpposition
· Säljposition

ex, dvs "genomsnittlig"
månatlig övernormal
avkastning på resp.
position

Enkel månadsavkastning

må~~d t (p1:L) på resp.
position

PIs(.)R

• Mätning av marknadsjusterad avkastning

Marknads
justerad
avkastning

Avsnitt: 9.3.1
Tabell: 9.3.1.a - b

Portföljnivå:
• Hedgeposition
• Köpposition
· Säljposition

Marknadsjusterad
(ackumulerad) avkastning
fram till placerings-

h?risonten t (P!:L) = 36
pa resp. position

(-) PIs(.)R och
PIs(.)St

• Rangordning av placeringsstrategier avseende nettoavkastning på hedgepositioner

Marknads
justerad
avkastning

Avsnitt: 9.3.1
Tabell: 9.3.2

Portföljnivå:
· Hedgeposition

(-) Marknadsjusterad
nettoavkastning
fram till placerings
horisonten t (p1:L) = 36
på hedgeposltionen

PIs(.)R och
PIs(.)St



Mått på
övernormal
avkastning

Avsnitt
och tabell

Nivå som
presenterade
resultat avser

Presenterat
avkastnings
mått

Observations
objekt vid
statistisk testning
el. annan utvärdering

Placerings
alternativ

• Utveckling över tiden av marknadsjusterad avkastning

Marknads
justerad
avkastning

Avsnitt: 9.3.2
Tabell: 9.3.3
Figur: 9.l.a - d

Portföljnivå:
• Hedgeposition

Marknadsjusterad
nettoavkastning fram till
månad t (pI:,,) = 1, 2, ... , 36

(-) Pls(.)St

• Jämförelser med tidigare forskning

Marknads
justerad
avkastning

Avsnitt: 9.3.3
Tabell: 9.3.4.b

Portföljnivå:
• Hedgeposition

Ärlig marknadsjusterad
nettoavkastning

(-) PIs(.)St

• Jämförelser med motsvarande avkastning på Pls*(Met+3)

Marknads
justerad
avkastning

Avsnitt: 9.3.3
Tabell: 9.3.5.a - b

Portföljnivå:
• Hedgeposition
• Köpposition
• Säljposition

Marknadsjusterad
(ackumulerad) avkastning
fram till placerings-

h?risonten t (P!:") = 36
pa resp. POSItIon

(-) Pls(.)R och
Pls(.)St



Mått på
övernormal
avkastning

Avsnitt
och tabell

Nivå som
presenterade
resultat avser

Presenterat
avkastnings
mått

Observations
objekt vid
statistisk testning
el. annan utvärdering

Placerings
alternativ

• t-test av IrUlrknadsjusterad avkastning

Marknads
justerad
avkastning

Avsnitt: 9.3.3
Tabell: 9.3.6

Portföljnivå:
• Hedgeposition
. Köpposition
. Säljposition

Marknadsjusterad
(ackumulerad) avkastning
fram till placerings
horisonten t (pi:,,) = 36
på resp. position för
hela 9-årsperioden

Marknadsjusterad
(ackumulerad) avkastning
fram till placerings
horisonten t (pi:,,) = 36
på resp. position för
enskilda placeringstillfållen

Pls(.)R

• Test av oberoende ("contingency table" test) mellan tecken på IrUlrknadsjusterad avkastning och signal

Marknads
justeråd
avkastning

Avsnitt: 9.3.3
Tabell: 9.3.8

Aktienivå (-) Marknadsjusterad
ackumulerad avkastning
fram till placerings
horisonten t(pi:,,) = 36
på aktie i(pi:,,)

Pls(.)St

• Test av IrUlrknadsjusterad avkastning med kontroll för riskproxyvariabler

Marknads
justerad
avkastning

Avsnitt: 9.4.2
Tabell: 9.4.2.a - d

Portföljnivå:
• Hedgeposition
• Köpposition

Marknadsjusterad
(ackumulerad) avkastning
fram till placerings-

h?risonten t (P!:t) = 36
pa resp. position

Marknadsjusterad
ackumulerad avkastning
fram till placerings
horisonten t (ph.) = 36
på aktie i(pi:,,)

Pls(.)St

Tabell 9.1.2: Översikt över i kapitel 9 förekommande avkastningsmått, empiriska beskrivningar och statistiska tester. (t(pi:t) = tidpunkt hänförlig till ett visst placerings

tillfälle L under en viss placeringsperiod pI, i(pi:,,) = aktie i vilken position tas vid placeringstillfälle L under placeringsperiod pI, PIs(.)R = det realistiska placerings

alternativet och Pls(.)St = det statistiska placeringsalternativet).



ningen fram till placeringshorisonten på respektive position (avseende enskilda placeringstillfäll

en) . Placeringsstrategiemas lönsamhet utvärderas vidare med ett sk "contingency table" test av

oberoende mellan typ av signal (köp- eller säljsignal) och tecknet på den marknadsjusterade

avkastningen på enskilda aktier. Observationsobjektet utgörs av den marknadsjusterade ackumu

lerade avkastningen fram till placeringshorisonten på aktie i(pl:t). Testförfarandet tillåter endast en

utvärdering av det statistiska placeringsalternativet.

Ytterligare statistisk testning av de marknadsjusterade avkastningama återfinns i avsnitt 9.4.2. I

regressionsanalyser prövas där om erhållna marknadsjusterade avkastningar kan förklaras aven

dummyvariabel som anger köp- eller säljsignal. Härvid kontrolleras även för ett antal riskproxy

variabler. Observationsobjektet utgörs av den marknadsjusterade ackumulerade avkastningen

fram till placeringshorisonten på enskilda aktier. Regressionsmodellen är konstruerad på ett

sådant sätt att de resultat som presenteras, nämligen interceptet och koefficienten för nämnda

dummyvariabel motsvarar den ackumulerade avkastningen på köppositionen, respektive netto

avkastningen på hedgepositionen fram till placeringshorisonten.7 Ifrågavarande analys avser

endast det statistiska placeringsalternativet.

9.1.4. Tidsberoendeproblematik

Utformningen av placeringsstrategiema, med placering en gång om året i kombination med en

placeringshorisont på 36 månader, medför att den avkastning vid placeringshorisonten sonl är

hänförlig till ett visst placeringstillfälle överlappar de avkastningar som avser de två närmast

efterföljande placeringstillfållena med 24 respektive 12 månader. 8 Eftersom samma företag kan

förekomma vid fler än ett placeringstillfälle, kan därmed ett tidsberoendeproblem uppstå vid

statistisk testning avseende såväl hela 9-årsperioden som de tre placeringsperiodema. Den

statistiska testning som berörs därav är regressionsanalys9 samt "contingency table" test. I det

följande återfinns inledningsvis en kartläggning av problemets omfattning. Därefter följer en

7 Koefficienten för signaldummyvariabeln måste multipliceras med (-1) för att motsvara nettoavkastningen på
hedgepositionen. Se vidare avsnitt 9.4.2.

8 Jämför figur 8.1, avsnitt 8.1.2.

9 Inom ramen för regressionsanalys erhålls vid dylika beroenden visserligen väntevärdesriktiga estimat, men
t-värdena blir osäkra. Se tex Newbold (1991, s. 624).
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redogörelse för hur dylika tidsberoenden har hanterats i referensstudiema och för den prin

cipiella utformningen av de känslighetsanalyser som genomförs i föreliggande studie.

Det tidsmässiga beroendet är potentiellt störst i de statistiska tester där observationsobjektet

utgörs av avkastni!1g på aktienivå. lO I vilken utsträckning det de facto föreligger ett dylikt

beroende bestäms bIa av det antal gånger som samma företag förekommer i urvalet under den

studerade perioden. Eftersom observationsobjekten är desamma oavsett vilken placeringsstrategi

som utvärderas, är problemet lika stort vid test av samtliga placeringsstrategier.11 I tabell

9.1.3.a återfinns en sammanställning av antalet observationer och företag avseende de urval som

förekommer vid testning av avkastningen på aktienivå. 12 För 9-årsperioden som helhet före

kommer samma företag i genomsnitt 4.9 gånger. 13 Under samtliga tre placeringsperioder före

kommer samma företag i genomsnitt mer än två gånger. Mot bakgrund av att ett företag poten

tiellt kan förekomma nio gånger under perioden som helhet och tre gånger under respektive

placeringsperiod, förefaller tidsberoendeproblemet vara större för de tre placeringsperioderna än

för 9-årsperioden som helhet. Några markanta förändringar över tiden mellan de tre placerings

perioderna kan inte observeras.

I de statistiska tester där observationsobjektet utgörs av portföljavkastningar14 kan tids

beroendeproblemet vara mindre allvarligt än vid test på aktienivå, eftersom aktiens portfölj

tillhörighet kan variera över tiden. Vid test av portföljavkastningar kan tidsberoendeproblemet

vara olika stort för olika placeringsstrategier, eftersom signalbyten kan ske olika ofta. I tabell

9.1.3.b redovisas antal observationer och företag i respektive urval vid test av avkastningar på

portföljnivå. I tabellen anges antalet signalbyten i förhållande till närmast föregående placerings-

10 Observationsobjektet utgörs av avkastning på aktienivå i IIcontingency table" test av beroende mellan tecken
på marknadsjusterad avkastning på enskilda aktier och köp- respektive säljsignal samt i de regressionsanalyser där
den beroende variabeln utgörs av marknadsjusterad avkastning på enskilda aktier. (Jämför tabell 9.1.2).

Il Notera dock att detta inte gäller för den hypotetiska placeringsstrategin Pls*(.~Ret+3) som testas på ett något
mindre urval än övriga placeringsstrategier.

12 Sammanställningen i tabell 9.1.3.a avser det statistiska placeringsalternativet eftersom samtliga tester på
aktienivå avser detta placeringsalternativ. (Jämför tabell 9.1.2).

13 Det genomsnittliga antalet gånger som ett visst företag förekommer i den statistiska analysen erhålls som
antalet observationer i ett visst urval dividerat med antalet företag i detsamma.

14 Vid estimering av Jensen's ex utgörs observationsobjektet av portföljavkastningar. (Jämför tabell 9.1.2).
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Antal
observationer

Antal företag

Genomsnittligt antal
gånger som samma
företag förekommer

Alla år

385

78

4.9

Placerings
period I

142

59

2.4

Placerings
period II

130

55

2.4

Placerings
period III

113

44

2.6

Tabell 9.1.3.a: Antal observationer, företag samt genomsnittligt antal gånger som samma företag
förekommer i respektive urval för de statistiska placeringsstrategiema Pls(Ret)St, Pls({Rmt})St och

Pls(Ret+ {Rmt })St.

Alla år Placerings- Placerings- Placerings-
period I period II period III

Antal
observationer 496 157 180 159

Antal företag 90 61 70 62

Genomsnittligt antal
gånger som samma
företag förekommer 5.5 2.6 2.6 2.6
.............................................................................................................................

Antal signalbyten:

• Pls(Ret)R 63 21 16 11

• Pls({~})R 131 27 23 28

• Pls(Ret+{R~})R 138 32 32 30

Tabell 9.1.3.b: Antal observationer, företag, genomsnittligt antal gånger som samma företag
förekommer i respektive urval samt antal gånger som signalbyte i förhållande till närmast före
gående placeringstilljälle inträffar för de realistiska placeringsstrategiema Pls(Ret)R, Pls({Rmt})R

och PIs(Ret + {Rmt } )R.

tillfälle. IS Totalt är 406 signalbyten möjliga för hela 9-årsperioden. 16 För placeringsperioder-

15 Sammanställningen i tabell 9.1.3.b avser det realistiska placeringsalternativet, eftersom samtliga tester på
portföljnivå avser detta placeringsalternativ. (Jämför tabell 9.1.2).

16 Antalet möjliga signalbyten beräknas som:
(antal placeringstillfällen som ett visst företag ingår i urvalet - 1) . (antal företag i urvalet).
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na uppgår motsvarande maximala antal till 84 för den första placeringsperioden, 110 för den

andra placeringsperioden och 97 för den tredje placeringsperioden. Mot bakgrund härav kan

konstateras att antalet signalbyten är relativt litet. Placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R är den

placeringsstrategi som förknippas med flest signalbyten med 138 signalbyten under 9-årsperiod

en. Under den första och den andra placeringsperioden noteras 32 signalbyten. Under den tredje

placeringsperioden är antalet signalbyten 30. Av tabellen framgår vidare att antalet signalbyten

är väsentligt lägre för placeringsstrategin Pls(ReJRän för placeringsstrategierna Pls({Rmt})R och

Pls(Ret+{Rmt} )R.

Ett tidsmässigt beroende av det aktuella slaget förekommer även i referensstudierna. Ou &

Penman (1989) avstår från statistisk signifikanstestning av avkastningar som nläts över över

lappande tidsperioder. I de regressionsanalyser som genomförs iStober (1992) med avkastning

på aktienivå som beroende variabel, berörs problemet överhuvudtaget inte. Greig (1992) hante

rar problemet genom att dela upp avkastningar mätta över 36 månader på tre icke överlappande

12-månadersinterval1 vid estimering av Jensen's O!. En nackdel med ett dylikt förfarande är att

det mått som därvid framkommer inte motsvarar avkastningen på den placeringsstrategi som

ursprungligen formulerades. I föreliggande studie kommer känslighetsanalyser att genomföras på

delmängder av urvalet, varvid mått på avkastning kan mätas utan någon tidsmässig överlapp

ning. Vad gäller hela 9-årsperioden utförs känslighetstestningen på ett antal icke överlappande

tidsperioder, bestående av vardera tre placeringstillfällen enligt ett förfarande som beskrivs

nedan. Vid känslighetsanalys av resultat för placeringsperioder studeras avkastningar hänförliga

till enskilda placeringstillfällen.

I tabell 9.1.4 visas de tio möjliga kOlnbinationer av placeringstillfällen som bildar icke över

lappande tidsperioder under hela den studerade 9-årsperioden. Samtliga dessa kOIrlbinationer

kommer att utvärderas med samma statistiska metoder som används för hela 9-årsperioden.

Medelvärdet på i sammanhanget relevant teststatistika samt därmed förknippat p-värde beräknas

för de icke överlappande tidsperioderna. Dessa medelvärden kan tolkas som förväntade värden

vid ett testförfarande där en av de tio möjliga icke överlappande tidsperioderna väljs slump

mässigt. Resultaten av känslighetsanalyserna återfinns i Appendix A.9.7. De kommenteras även

i anslutning till respektive statistiskt test i de närmast efterföljande avsnitten.
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Kombinationer av placeringstillfällen

· 1:1
· 1:1
· I: 1
· I: 1
· 1:1
· 1:1
· 1:2
· 1:2
· 1:2
· 1:3

II:1
II:l
II: 1
II:2
11:2
11:3
11:2
II:2
11:3
1I:3

111:1
III:2
111:3
III:2
III:3
111:3
III:2
III:3
111:3
III:3

Tabell 9.1.4: Möjliga kombinationer av placerings
tillfällen (pl:L) för bildande av icke överlappande
tidsperioder.

9.2. Riskjustering på basis av Capital Asset Pricing Model

I föreliggande avsnitt riskjusteras erhållna avkastningar på placeringsstrategier med hjälp av

CAPM i enlighet med bIa Greig (1992).17 Den statistiska metoden innebär att övernormal

avkastning, Jensen's ex,18 och {j-värden för portföljer av aktier estimeras simultant i regres

sionsanalyser.19 Därvid impliceras att {3-värdet för portföljen antas vara stabilt under den

period för vilken estimeringen sker. 20

Regressionsmodeller estimeras på månadsavkastningar för portföljer av aktier från tidpunkt

t(pl;t) = 1 till t(Ph) = 36. Analyser genomförs dels för 9-årsperioden som helhet, dels för res

pektive placeringsperiod. De regressionsmodeller som estimeras för hela 9-årsperioden avser

samtliga placeringstillfällen, (dvs pl= I, II och III och" = 1, 2 och 3), och omfattar 324

observationer. 21 Regressionsmodeller för hela 9-årsperioden specificeras enligt följande:

17 Ansatsen är relativt frekvent, se även tex Ball & Kothari (1991), Bernard & Thomas (1989), Holthausen &
Larcker (1992).

18 Se Jensen (1968).

19 Förfarandet utgår således inte från {j-värden som estimeras före placeringstidpunkten. Detta är en fördel då
det inte kan uteslutas att prognosmodellerna tenderar att identifiera aktier för vilka det framtida {j-värdet
ökar/minskar.

20 {3-värdet för enskilda aktier tillåts dock variera över tiden inom ramen för detta antagande.

21 Antalet observationer beräknas som 36 månaders innehav multiplicerat med 9 placeringstillfällen.
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(9.I.a)
-

(R(Pl:L),(H),t(pb) - Rf,t(Pb» = a(H) + 13(H)' (Rm,t(pb) - Rf,t(Pb» + €(H),t(Pb)

(9.I.b) (R(pb),(K),t(Pb) - Rf,t(pb» = a(K) + 13(K)' (Rm,t(pl:t) - Rf,t(Pb» + €(K),t(pb)

(9.I.c) (R(pl:L),(S),t(Pl:L) - Rf,t(pl:L» = a(S) + 13(S)' (Rm,t(Pb) - Rf,t(Pb» + €(S),t(Pl:L)

där:

- - -
R(pl:L),(H),t(pl:L) = R(Pl:L),(K),t(pl:L) - R(pl:L),(S),t(Pl:L)

_ N(pl:L),(K)

Rcp1:L),(K),t(P1:L) = (l /N(Pl:L),(K» E Ri(pl:L),t(pl:L)
i(pl:L) = 1

_ N(pl:L),(S)

R(pl:L),(S),t(Pl:L) = (1 /N(Pb),(S» E Ri{pl:L),t(pl:L)
i(pl:L) =1

pI = I, II och III
L = l, 2 och 3
t(Ph) = l, 2, ... , 36

€(H),t(pl:L)

€(pos),t(pl:L)

f3(H)

f3(pos)

Ri(pl:t),t(Pl:t)

Rf,t(pl:t)

Rm,t(pl:L)

N(pl:L),(pos)

R(Pl:L),(H),t(Pl:L) = nettoavkastning månad t (pl:L) på en hedgeposition tagen vid place-
_ ringstillfälle L under placeringsperiod pI
R(pl;t),(POS),t(pl:t) = avkastning månad t (pl:L) på en viss position pos tagen vid placerings

tillfälle L under placeringsperiod pi (K = köpposition och
S = säljposition)

= avkastning på aktie i (pl:L) månad t (pl:L)

= riskfri ränta månad t (pl:L)

= avkastning på marknadsindex månad t(Pl:L)

= antal aktier som placeras i en viss position pos vid placerings
tillfålle L under placeringsperiod pI (K = köpposition och
S = säljposition)

= månatlig övemOffilal nettoavkastning avseende hela 9-årsperioden
på en hedgeposition

= månatlig övernormal avkastning/ränta avseende hela 9-årsperioden
på en viss position pos (K = köpposition och S = säljposition)

= betavärde avseende hela 9-årsperioden för en hedgeposition
= betavärde avseende hela 9-årsperioden för en viss position pos

(K = köpposition och S = säljposition)
= felterm månad t(Ph) avseende hela 9-årsperioden för en hedge

position
= felterm månad t (pl:L) avseende hela 9-årsperioden för en viss

position pos (K = köpposition och S = säljposition)

De regress~onsmodellersom estimeras för respektive placeringsperiod omfattar vardera tre

placeringstillfållen, (dvs pi = I, II eller III och L = l, 2 och 3). Antalet observationer uppgår
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därmed till 108.22 Regressionsmodeller för estimering av Jensen's a avseende placerings

perioder specificeras enligt följande:

(9.2.a) (~Pb),(H),t(Pb) - Rf,t(Pb» = apl,(H) + (3pl,(H)· (Rm,t(Pb) - Rf,t(Pb» + Epl,(H),t(pb)

(9.2.b) (R(Pb),(K),t(pl:L) - Rf,t(pl:t» = apl,(K) + (3Pl,(K)· (Rm,t(Pb) - Rf,t(pb» + Epl,(K),t(pb)

(9.2.c) (R(pl:t),(S),t(Pl:t) - Rf,t(pb» = apl,(S) + (3pl,(S)· (Rm,t(Pb) - Rf,t(Pb» + Epl,(S),t(pl:t)

där:

- - -
R(Pl:L),(H),t(pb) = R(Pl:L),(K),t(Pl:t) - R(pl:L),(s),t(Pl:L)

_ N(pl:L),(K)
R(Pb),(K),t(Pl:t) = (l/N(pI:L),(K» E Ri(pb),t(Pl:t)

i(pl:t)=1

_ N(pl:t),(S)
R(pl:t),(S),t(pl:t) = (l/N(pb),(S» E Ri(Pl:L),t(pb)

i(pl:L) = 1

pi = I, II eller III
" = 1,2 och 3
t (pl:t) = 1, 2, ... , 36

apl,(H)

apl,(pos)

E(H),t(Pb)

E(pos),t(pb)

R(pl:L),(H),t(pl:t) = nettoavkastning månad t(Ph) på en hedgeposition tagen vid place-
_ ringstillfälle f, under placeringsperiod pi
~pl;L),(poS),t(Pl:t) = avkastning månad t(pl:t) på en viss position pos tagen vid placerings

tillfälle " under placeringsperiod pi (K = köpposition och
S = säljposition)

= avkastning på aktie i(pl:t) månad t(pl:t)

= riskfri ränta månad t (Ph)

= avkastning på marknadsindex månad t(ph)

= antal aktier som placeras i en viss position pas vid placerings
tillfälle " under placeringsperiod pi (K = köpposition och
S = säljposition)

= månatlig övemormal nettoavkastning avseende placeringsperiod
pi på en hedgeposition

= månatlig övemormal avkastning/ränta avseende placeringsperiod
pI på en viss position pos (K = köpposition och S = säljposition)

= betavärde avseende placeringsperiod pi för en hedgeposition
= betavärde avseende placeringsperiod pI för en viss position pos

(K = köpposition och S = säljposition)
= felterm månad t(Pl:t) avseende placeringsperiod pI för en hedge

position
= felterm nlånad t(Ph) avseende placeringsperiod pi för en viss position

pas (K = köpposition och S = säljposition)

Ri(pl:t),t(pl:L)
Rf,t(pb)
Rm,t(pl:t)
N(pl:L),(pos)

(3pl,(H)
(3PI,(POS)

22 Antalet observationer framkommer som 36 månaders innehav multiplicerat med 3 placeringstillfällen under
respektive placeringsperiod.
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Estimerade {j-värden avser portföljen av aktier i en viss position under 9-årsperioden som helhet

respektive under en viss placeringsperiod. Jensen's a utgör en "genomsnittlig" månatlig över

normal avkastning på densamma. 23 Analysen avser det realistiska placeringsalternativet, dvs

aktier likaviktas vid placeringstillfällen och belopp hänförliga till förtida avyttring av aktier

placeras i marknadsindex. 24 I appendix A.9.2 prövas ett handlingsalternativ där dylika belopp

placeras till riskfri ränta. 25 Av nämnda appendix framgår att skillnaderna jämfört med place

ring i marknadsindex är relativt små, åtminstone i termer av vilka positioner som uppvisar

signifikanta a-värden.26

Den riskfria räntan mäts som förräntningen på 1-månads Statsskuldsväxlar.27

I tabell 9.2.1 redovisas resultat för hela 9-årsperioden estimerade i enlighet med (9.1. a - c).

Resultat avseende placeringsperioder i enlighet med (9.2.a - c) återfinns i tabell 9.2.2. I tabell

erna anges utöver Jensen's a även estimerade {j-värden för respektive position. Beträffande

angivna {j-värden kan noteras att i de fall som {j-värdet för hedgepositionen är signifikant

positivt/negativt, innebär detta att köppositionenIsäljpositionen har en signifikant högre risk än

säljpositionen/köppositionen. Utöver estimerade värden på a och {j anges även p-värden. An

givet p-värde avser enkelsidigt test för a i enlighet med tabell 9.l.1.a - b och dubbelsidigt test

23 Notera att det avkastningsmått som begagnas här således inte motsvarar en sk köp- och behållavkastning.
(Jämför avsnitt 8.1.3).

24 Företag med brutet räkenskapsår exkluderas.

25 Mot detta förfarande kan invändas att portföljens l3-värde kan befaras sjunka över tiden i takt med att en allt
större andel av denna placeras till riskfri ränta, samtidigt som det i regressionsanalysen antas att ,B-värdet är kons
tant över ~ela den period över vilken estimeringen sker.

26 För 9-årsperioden som helhet erhålls där inga signifikanta a-värden på någon hedgeposition, vilket är fallet i
föreliggande avsnitt för Pls(Ret) och Pls({Rmt}). Under den tredje placeringsperioden är a-värdet på köppositionen
för placeringsstrategin Pls({Rmt}) inte signifikant på lO%-nivån i nämnda appendix, vilket emellertid är fallet i
föreliggande avsnitt. Detsamma gäller säljpositionen för placeringsstrategin Pls(ReJ under samma placeringsperiod.
I övrigt påverkas inte slutsatserna om förekomst av övernormal avkastning av val av handlingsalternativ när aktier
upphör att handlas före placeringshorisonten.

27 Data har erhållits från Sveriges Riksbank.
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Position Pis·(åRet)R Pls(Ret)R Pls({~})R Pls(Ret+ {RI1lt})R
er fl er fl er fl er {j

Hedge 0.0118 -0.0602 0.0033 0.0247 0.0044 0.0718 0.0018 0.1211
t-värde 5.570 -1.911 1.299 0.652 2.481 2.756 1.165 5.170
( p-värde) (0.000) (0.057) (0.097) (0.515) (0.007) (0.006) (0.122) (0.000)

Köp 0.0090 0.8575 0.0040 0.9427 0.0045 0.9300 0.0028 0.9861
6.203 39.866 1.501 24.192 2.836 39.580 1.856 44.616

(0.000) (0.000) (0.067) (0.000) (0.002) (0.000) (0.032) (0.000)

Sälj -0.0028 0.9188 0.0006 0.9180 0.0001 0.8582 0.0009 0.8650
-1.935 42.378 0.606 59.577 0.095 41.301 0.825 51.959
(0.026) (0.000) (0.728) (0.000) (0.538) (0.000) (0.533) (0.000)

Tabell 9.2.1: Jensen's ex samt simultant estimerade {J-värden avseende placeringsstrategiema Pis(.)R för hela 9-årsperioden i enlighet med (9.1.a - 9.1.c). p-värde avser
enkelsidigt test för ex och dubbelsidigt test för {J.



Placerings- Position PIs·(aRet+3)R PIs(Ret)R PIs({~})R PIs(Ret+{~})R
period ex {j ex {j ex {j ex {j

Hedge 0.0092 0.1363 0.0059 0.0110 0.0067 0.1168 0.0045 0.0706
t-värde 3.373 3.016 2.362 0.265 2.480 2.598 1.895 1.808
( p-värde) (0.000) (0.003) (0.010) (0.793) (0.007) (0.015) (0.029) (0.073)

Köp 0.0056 0.9818 0.0048 0.9165 0.0047 0.9561 0.0041 0.9477
2.771 29.295 2.146 24.854 2.899 35.606 2.107 29.045

(0.003) (0.000) (0.016) (0.000) (0.002) (0.000) (0.018) (0.000)

Sälj -0.0036 0.8454 -0.0011 0.9055 -0.0020 0.8393 -0.0003 0.8770
-1.515 21.505 -0.610 29.289 -0.733 18.276 -0.153 25.287
(0.065) (0.000) (0.271) (0.000) (0.232) (0.000) (0.439) (0.000)

..............................................................................................................................................................................

II Hedge 0.0101 -0.0260 0.0072 -0.0828 0.0024 0.1429 0.0006 0.0237
4.057 -0.685 2.764 -2.081 1.013 3.858 0.285 0.750

(0.000) (0.495) (0.003) (0.040) (0.156) (0.000) (0.388) (0.455)

Köp 0.0069 0.8696 0.0082 0.8045 0.0030 0.9190 0.0023 0.8847
3.646 30.044 3.584 22.838 1.951 39.598 1.432 36.519

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.026) (0.000) (0.076) (0.000)

Sälj -0.0032 0.8956 0.0011 0.8873 0.0005 0.7762 0.0017 0.8612
-1.438 26.432 0.665 36.264 0.212 21.206 0.839 28.127
(0.075) (0.000) (0.746) (0.000) (0.416) (0.000) (0.798) (0.000)



Placerings- Position Pis·(4Ret +3)R Pis(Ret )R Pls({~})R Pls(Ret +{~})R
period a {j Cl {j Cl {j a {j

III Hedge 0.0134 -0.2011 -0.0017 0.0984 0.0025 -0.0118 0.0023 0.2229
2.660 -3.035 -0.257 1.108 0.650 -0.237 0.658 4.876

(0.004) (0.003) (0.399) (0.271) (0.258) (0.813) (0.744) (0.000)

Köp 0.0129 0.7824 0.0008 1.0510 0.0057 0.9246 0.0036 1.0884
3.953 18.245 0.109 11.133 1.333 16.532 1.000 22.820

(0.000) (0.000) (0.543) (0.000) (0.091) (0.000) (0.840) (0.000)

Sälj -0.0005 0.9835 0.0025 0.9526 0.0032 0.9365 0.0013 0.8616
-0.173 25.393 1.296 37.272 1.586 35.368 0.735 36.282
(0.431) (0.000) (0.099) (0.000) (0.841) (0.000) (0.232) (0.000)

Tabell 9.2.2: Jensen's ex samt simultant estimerade {J-värden/ör placeringsstrategiema Pls(.)R avseende placeringsperioder i enlighet med (9.2.a - 9.2.c). p-värde på
t-statistika inom parentes. p-värde för ex avser enkelsidigt test. p-värde för {J avser dubbelsidigt test.



för (3.28

Av tabell 9.2.1 framgår att för den placeringsstrategi, som baseras på perfekt förkunskap om

förändringen i genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, PIs*(.åRet+3)R, erhålls signifikanta

a-värden för samtliga positioner under 9-årsperioden som helhet. Den mån3:tliga övemormala

avkastningen på hedge- och köppositionerna är därvid positiv, 0.0118 respektive 0.0090, medan

en negativ månatlig övemormal ränta uppgående till -0.0028 erhålls på säljpositionen. För

placeringsstrategin Pls(ReJRär a-värdet signifikant på 10%-nivån för såväl hedge- som köp

position. Det estimerade a-värdet uppgår till 0.0033 på hedgepositionen och 0.0040 på köp

positionen. Placeringsstrategin Pls({Rmt})R uppvisar signifikant positiva a-värden på 1%-nivån

på såväl köp- som hedgeposition. Den månatliga övernormala avkastningen uppgår till 0.0045

på köppositionen och 0.0044 på hedgepositionen. För placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R esti

meras ett på 5%-nivån signifikant positivt a-värde uppgående till 0.0028 på köppositionen. Den

månatliga övemormala nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin ifråga upp

går till 0.0018, men är inte signifikant på gängse nivåer. p-värdet är emellertid relativt lågt,

0.122. De estimerade a-värdena på säljpositionerna är positiva för samtliga tre placerings

strategier Pls(.)R. Således konstateras att i den utsträckning som placeringsstrategierna kan sägas

vara lönsamma gäller detta i första hand köppositionerna. 29

Vid en jämförelse av erhållna avkastningar med vad som skulle ha erhållits med perfekt för-

28 Vid estimering aven linjär regressionsmodell med minsta kvadratmetoden förutsätts att feltermerna är
normalfördelade med samma varians samt okorrelerade med varandra. Vad gäller autokorrelation är detta svårt att
undersöka eftersom studien genomförs på "poolade" data och det inte finns någon uppenbar sorteringsgrund för
vilken autokorrelation skulle uppstå i tvärsnittet. Feltermema har emellertid undersökts beträffande normalfördel
ning och homoskedasticitet. Testningen har pga det stora antalet regressionsmodeller begränsats till att avse 9-års
perioden. Huruvida feltermerna är dragna från en normalfördelning har prövats med hjälp av Kolmogorov-Smimov
test. Därvid konstateras att i flertalet fall kan hypotesen om normalfördelade fe1termer inte förkastas på gängse
nivåer. I övriga fall bedöms feltermerna som åtminstone approximativt normalfördelade. Antagandet om homo
skedasticitet har prövats genom ett förfarande där en x2-fördelad teststatistika erhålls som antalet observationer
multiplicerat med R2-värdet från regressionen

€? = 'Yo +1't"Yb där Ei = Yi - Yi' Yi = observerat värde på den beroende variabeln i regressionen (9.l.a - c),

Yi = prognos av den beroende variabeln i samband (9.l.a - c) baserad på estimerade värden på a(pos) och f3(pos)'
Hypotesen om konstant varians i feltermema kan som regel inte förkastas med undantag för att en tendens till
heteroskedasticitet kan noteras för den regressionsmodell som avser hedgepositionen för placeringsstrategin
Pls(Ret+{Rmt})R.

29 Beträffande jämförelser av storleken på estimerade a-värden med resultat i tidigare forskning är främst Greig
(1992) av intresse. Jämförelser försvåras dock av att a-värden där endast anges för hedgepositionen. Där erhålls ett
signifikant a-värde på nämnda position uppgående till 0.0040 estimerat under de första 12 månaderna efter place
ringstidpunkten.
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kunskap om tecknet på förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital utgör

avkastningen på köppositionen i placeringsstrategin PIs(ReJR44 % av motsvarande avkastning i

placeringsstrategin PIs*(LlRet+3)R, medan avkastningen på köppositionen i placeringsstrategie~na

PIs({Rmt})R och Pls(Ret+{Rmt})R uppgår till 50% respektive 31 % av nämnda jämförelsenorm.

För placeringsstrategin Pls(ReJRerhålls en nettoavkastning på hedgepositionen uppgående till

37 % av vad som genereras på den hypotetiska placeringsstrategin. Motsvarande andel uppgår

till 49 % för placeringsstrategin PIs({Rnlt})R och 20 % för placeringsstrategin PIs(Ret +{Rmt} )R.

Estimerade a-värden utgör mått på månatlig övernormal avkastning. Ett approximativt mått på

övernormal avkastning fram till placeringshorisonten kan erhållas genom att multiplicera det

estimerade a-värdet med 36.30 Med perfekt förkunskap uppgår den övernormala avkastningen

vid placeringshorisonten uttryckt i procent till 32.40 % på köppositionen och 42.48 % på

hedgepositionen. Den övemormala räntan på säljpositionen för den hypotetiska placerings

strategin uppgår till -10.08 %. För placeringsstrategin PIs(ReJR erhålls en övernormal avkast

ning efter 36 månader uppgående till 14.40 % på köppositionen och 11.88 % på hedgeposition

en. Köppositionen för placeringsstrategin PIs({Rmt})R genererar en övernormal avkastning vid

placeringshorisonten uppgående till 16.20 %. Motsvarande övernormala avkastning på hedge

positionen uppgår till 15.84 %. På köppositionen för placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt} )R

erhålls en övemormal avkastning vid placeringshorisonten uppgående till 10.08 %.

Av tabell 9.2.2 framgår att under den första placeringsperioden är a-värdet på såväl köp- som

hedgeposition signifikant positivt på gängse nivåer för samtliga placeringsstrategier. För place

ringsstrategin PIs(ReJRestimeras den månatliga övernormala avkastningen till 0.0048 på köp

positionen och 0.0059 på hedgepositionen. Motsvarande avkastningar för placeringsstrategin

Pls({Rmt})R uppgår till 0.0047 respektive 0.0067 och för placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt} )R

erhålls a-värdena 0.0041 för köppositionen och 0.0045 för hedgepositionen. Under den andra

placeringsperioden är a-värdet på såväl köp- som hedgeposition signifikant positivt för

placeringsstrategin PIs(ReJR. Den estimerade månatliga övernormala avkastningen på dessa

positioner uppgår till 0.0082 respektive 0.0072. Därutöver är a-värdena på köppositionen för

30 Det begagnade måttet på övernormal avkastning fram till placeringshorisonten bortser från en eventuell
"ränta-på-ränta effekt". Vad en dylik effekt skulle innebära med avseende på övemormal avkastning är oklart. Ett
möjligt alternativt avkastningsmått kan emellertid erhållas som (1 +a~S»36. Därvid uppmäts följande approximativa
övernormala avkastningar fram till placeringshorisonten. Pls*(~Ret+3) : 38.06 % på köppositionen och -9.60 % på
säljpositionen. PIs(Ret)R: 15.46 % på köppositionen. PIs({Rmt})R: 17.54 % på köppositionen. PIs(Ret+{Rmt})R:
10.59 % på köppositionen.
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placeringsstrategierna Pls({Rmt})R och Pls(Ret+ {Rmt})R signifikant positiva. För placerings

strategin Pls({Rmt})R uppmäts en övernormal avkastning uppgående till 0.0030 och för place

ringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R erhålls a-värdet 0.0023. Under den tredje placeringsperioden är

a-värdet på säljpositionen för den hypotetiska placeringsstrategin inte signifikant på gängse

nivåer, vilket självfallet är av betydelse vid bedömningen av övriga placeringsstrategier. Under

den tredje placeringsperioden är det positiva a-värdet avseende köppositionen för placerings

strategin Pls({Rmt})R signifikant på 10%-nivån. Den estimerade övernormala avkastningen upp

går där till 0.0057. För placeringsstrategin Pls(ReJRsom baseras på en prognosmodell för

vilken prognosförmåga inte har kunnat påvisas, erhålls en på 10%-nivån signifikant positiv

övernormal avkastning på säljpositionen uppgående till 0.0025.

Vid en jämförelse av erhållna övernormala avkastningar med vad som skulle ha kunnat erhållas

på den hypotetiska placeringsstrategin Pls*(åRet+3)R, framkommer att avkastningen på köp

positionen för placeringsstrategin Pls(ReJRunder den första placeringsperioden uppgår till

85.71 % av avkastningen på köppositionen för placerillgsstrategin PIs*(åRet+3)R. Motsvarande

andel för köppositionerna för placeringsstrategierna PIs({Rmt})R och Pls(Ret+ {Rmt})R uppgår

till 83.93 % respektive 73.21 %. Under den andra placeringsperioden uppgår avkastningen på

köppositionen för placeringsstrategin PIs(ReJRtill 118.84 % av avkastningen på placerings

strategin PIs*(åRet+3)R,31 medan avkastningen på köppositionen för placeringsstrategierna

Pls({Rmt})R och Pls(Ret+{Rmt})R uppgår till 43.48 % respektive 33.33 % av nämnda jäm

förelsenorm. Estimerad övemormal avkastning på placeringsstrategin PIs({Rmt})R under den

tredje placeringsperioden uppgår till 44.19 % av vad som noteras för den hypotetiska place

ringsstrategin.

Vid en omräkning av de månatliga övemormala avkastningarna till övemormala avkastningar

fram till placeringshorisonten (a-värdet multipliceras med 36),32 framkommer att under den

31 Avkastningen på köppositionen för placeringsstrategin PIs(ReJRöverstiger under den andra placerings
perioden motsvarande avkastning på den fiktiva placeringsstrategin. Avkastningen på den fiktiva placeringsstrategin
avser endast den del av placeringsurvalet för vilket den framtida genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital kan
beräknas, varför avkastningen på denna placeringsstrategi inte utgör något maximivärde på de avkastningar som är
möjliga att erhålla

32 Om den övemormala avkastningen på en viss position fram till placeringshorisonten istället beräknas som
(1 +apl,(pos»36 erhålls följande resultat. Placeringsperiod I: PIs(Ret)R: 18.81 % på köppositionen. PIs({Rmt})R:
18.39 % på köppositionen. PIs(Ret+{Rmt})R: 15.97 % på köppositionen. Placeringsperiod II: PIs(Ret)R: 34.18 %
på köppositionen. Pls({Rmt})R: 11.39 % på köppositionen. PIs(Ret+{Rmt})R: 8.62 % på köppositionen. Placerings
period III: PIs({Rmt})R: 22.70 % på köppositionen. Pls(Ret)R: 9.40 % på säljpositionen.
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första placeringsperioden erhålls en övernormal avkastning uttryckt i procent uppgående till

17.28 % på köppositionen för placeringsstrategin PIs(ReJR. Motsvarande avkastning på köp

positionerna för placeringsstrategierna PIs({Rmt})R och PIs(Ret+ {Rmt})R uppgår under samma

period till 16.92 % respektive 14.76 %. Under den andra placeringsperioden uppgår den över

normala avkastningen fram till placeringshorisonten på köppositionen för placeringsstrategin

PIs(ReJRtill 29.52 % och köppositionerna för placeringsstrategierna Pls({Rmt})R och

PIs(Ret+{Rmt})R genererar en övernormal avkastning på 10.08 % respektive 8.28 %. Under

den tredje placeringsperioden erhålls en övernormal avkastning fram till placeringshorisonten på

köppositionen för placeringsstrategin PIs({Rmt})R uppgående till 20.52 %. Säljpositionen för

placeringsstrategin PIs(ReJRgenererar en övernormal avkastning på 9.00 % under samma

period.

I appendix A.9.7.1 presenteras känslighetsanalyser där det tidsberoende som tidigare har disku

terats i avsnitt 9.1.4 elimineras. Jensen's a estimeras därvid på icke överlappande tidsperioder,

vilka bildas genom att tre placeringstillfällen kombineras i enlighet med tabell 9.1.4. Känslig

hetsanalysen fokuseras på det genomsnittliga p-värdet, vilket beräknas över de tio icke över

lappande tidsperioderna. Av appendix A.9.7.1 framgår att en uppdelning av hela 9-årsperioden i

icke överlappande tidsperioder överlag leder till en försvagning av erhållna resultat. 33 För den

hypotetiska placeringsstrategin konstateras en i genomsnitt signifikant övernormal avkastning på

såväl hedge- som köppositionen. För placeringsstrategin PIs({Rmt})R erhålls en i genomsnitt

signifikant övernonnal avkastning på köppositionen på 10%-nivån, medan det genomsnittliga

p-värdet för hedgepositionen uppgår till 0.127. För placeringsstrategin Pls(ReJRuppgår det

genomsnittliga p-värdet till 0.182 för hedgepositionen och 0.156 för köppositionen. Det genom

snittliga p-värdet avseende köppositionen för placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})R uppgår till

0.118.

I appendix A.9.7.1 prövas även huruvida regressionsanalyserna för respektive placeringsperiod

har påverkats av tidsberoende. Jensen's a estimeras för enskilda placeringstillfållen och ett

genomsnittligt p-värde beräknas över de tre placeringstillfällen som tillsammans utgör en

placeringsperiod. Därvid kan konstateras att den övernormala avkastningen på den hypotetiska

placeringsstrategin som regel är signifikant i genomsnitt på åtminstone 10%-nivån under

33 En viss del av denna försvagning kan förvisso hänföras till att antalet observationer per regressionsmodell
minskar till en tredjedel av det antal observationer som avser hela 9-årsperioden.
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samtliga tre placeringsperioder. 34 .För placeringsstrategin Pls(ReJRär den övernormala av

kastningen på hedgepositionen under den första placeringsperioden och på köppositionen under

den andra placeringsperioden i genomsnitt signifikant på 10%-nivån. För placeringsstrategin

Pls({Rmt})R bekräftar de genomsnittliga p-värdena att en på 10%-nivån signifikant övernormal

avkastning kan erhållas på såväl hedge- som köppositionen under den första placeringsperioden.

För placeringsstrategin Pis(Ret+{Rmt})R bekräftas inte den övernormala avkastning som tidigare

har observerats vid estimering över hela den första placeringsperioden. Genomsnittliga p-värden

uppgår emellertid till 0.142 för hedgepositionen och 0.120 för köppositionen, vilket är ganska

nära 10%-nivån.

Sammanfattningsvis visar således känslighetsanalyserna i appendix A.9.7.1 att tidigare erhållna

resultat försvagas vid eliminering av tidsberoendet i det empiriska materialet. Det kan emellertid

konstateras att tendenserna i resultaten är oförändrade. Den signifikanta övernormala avkast

ningen på den hypotetiska placeringsstrategin kvarstår vid känslighetsanalysen av såväl hela

9-årsperioden som de tre placeringsperioderna. Beträffande de positioner för vilka en signifikant

övernormal avkastning har erhållits för hela 9-årsperioden respektive för hela placeringsperiod

er, är resultaten vid eliminering av tidsberoendet i några fall i genomsnitt signifikanta på

åtminstone 10%-nivån. I övriga fall understiger genomsnittliga p-värden som regel en signi

fikansnivå på 15 %.35 Vidare är en inbördes rangordning av placeringsstrategierna beträffande

deras överlönsamhet oförändrad. Resultaten avseende 9-årsperioden som helhet är fortfarande

starkast för den hypotetiska placeringsstrategin, följd av placeringsstrategin Pls({Rnlt})R. Även

beträffande tidigare observerade förändringar i överlönsamhet över tiden är resultaten desamma;

placeringsstrategin PIs(ReJRgenererar en övernormal avkastning under den första och den andra

placeringsperioden, medan placeringsstrategierna Pls({Rmt})R och Pls(Ret+{Rmt})R uppvisar

viss framgång endast under den första placeringsperioden.

34 Det enda undantaget utgörs här av att det under den tredje placeringsperioden erhålls ett genomsnittligt
p-värde uppgående till 0.147.

35 Undantag från detta utgörs av resultaten för placeringsstrategin PIs(Ret)R vid känslighetsanalys av hela
9-årsperioden.
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9.3. Marknadsjusterade avkastningar på placeringsstrategier

I föreliggande avsnitt presenteras marknadsjusterade köp- och behållavkastningar. Inledningsvis

anges mätförfaranden samt erhållna avkastningar i avsnitt 9.3.1. I avsnitt 9.3.2 studeras kurs

utvecklingen över tiden. Erhållna avkastningar utvärderas och testas statistiskt i avsnitt 9.3.3.

Avslutningsvis kontrolleras avkastningarna för ett antal riskproxyvariabler i avsnitt 9.4.

9.3.1. Mätning av marknadsjusterade avkastningar samt erhållna resultat

Marknadsjusterade köp- och behållavkastningar beräknas för såväl det realistiska som det statis

tiska placeringsalternativet. Avkastningar redovisas för hela 9-årsperioden, för de tre placerings

perioderna samt för de enskilda placeringstillfållena. Inledningsvis definieras nämnda avkast

ningsmått. Följande beteckningar införs.

MJKB(Pb),(H),36 = markn~dsjusterad nettoavkastning på en hedgeposition vid
placeringshorisonten för ett visst placeringstillfälle, L, under
placeringsperiod pi

MJKB(pl:L),(poS),36 = marknadsjusterad avkastning på en viss position pos vid
placeringshorisonten för ett visst placeringstillfålle, L, under
placeringsperiod pi (K = köpposition och S = säljposition)

MJKBpl,(H),36 = genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för en
viss placeringsperiod pi på en hedgeposition vid placerings
horisonten när aktier likaviktas vid placeringstillfällen och
placeringstillfållen likaviktas

MJKBp1,(pos),36 = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning beräknad för en viss
placeringsperiod pi på en viss position pos vid placerings
horisonten när aktier likaviktas vid placeringstillfållen och
placeringstillfällen likaviktas (K = köpposition och
S = säljposition)

MJKB(H),36 = genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för
9-årsperioden på en hedgeposition vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas vid placeringstillfällen och placeringstillfällen
likaviktas

MJKB(pos),36 = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning beräknad för
9-årsperioden på en viss position pos vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas vid placeringstillfällen och placeringstillfällen
likaviktas (K = köpposition och S = säljposition)

MJKB'pl,(H),36 = genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för en
viss placeringsperiod pi på en hedgeposition vid placerings
horisonten när aktier likaviktas över placeringsperioden
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MJKB'pl,(pos),36 = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning beräknad för en
placeringsperiod på en viss position pos vid placeringshorisonten
när aktier likaviktas över placeringsperioden (K = köpposition
och S = säljposition)

MJKB' (H),36 = genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för
9-årsperioden på en hedgeposition vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas över hela 9-årsperioden

MJKB' (pos),36 = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning beräknad för
9-årsperioden på en viss position pos vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas över hela 9-årsperioden (K = köpposition och
S = säljposition)

N (pl:L),(pos) = antal aktier i en viss position pos tagen vid placeringstillfälle l-

under placeringsperiod pi (K = köpposition och S =säljposition)
3

Np1,(poS) E N(pb),(POS)' dvs antal aktier i en viss position pos under en viss
L=1

placeringsperiod pi (K =köpposition och S = säljposition)
III 3

N (pos) E E N (Pb),(pos), dvs antal aktier i en viss position pos under
pl=I L=l

9-årsperioden (K = köpposition och S = säljposition)

Den marknadsjusterade avkastningen avseende enskilda placeringstillfällen definieras på samma

sätt för såväl det realistiska som det statistiska placeringsaltemativet. Se (9.3) nedan. Nämnda

avkastning uppgår emellertid inte till samma belopp för de två placeringsalternativen, eftersom

belopp hänförliga till aktier som upphör att handlas före placeringshorisonten hanteras olika och

företag med brutet räkenskapsår endast inkluderas i det statistiska alternativet. 36

(9.3) MJKB(pb),(H),36 = MJKB(Pb),(K),36 - MJKB(pb),(S),36

N(pl:t),(K) 36 36

MJKB(pb),(K),36 = (1/N(pl:t),(K» E [II (1 + Ri(Pb),t(Pl:L» - II (1 + Rm,t(pl:L»]
i(pl:t) = 1 t(pl:t) = l t(pb) =1

N(pb),(S) 36 36

MJK.B(pl:L),(S),36 = (1/N(pb),(S» E [II (1 + Ri(pb),t(pl:t» - II (1 + Rm,t(pl:t»]
i(pb) = 1 t(pb) = 1 t(pb) = 1

Eilligt det realistiska placeringsaltemativet sker en likaviktning av aktier vid respektive place

ringstillfälle och av placeringstillfållen. Den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen för

36 Jämför tabell 8.1.5.
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en viss placeringsperiod mäts enligt följande.

(9.4) MJKBpt,(H),36 = MJKBpt,(K),36 - MJKBpl,(s),36

3

MJKBpt,(K),36 = (1/3) [ E MJKB(Pl:L),(K),36]
L=l

3

MJKBp1,(s),36 = (1/3) [ E MJKB(pb),(s),36]
L=l

Den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen avseende 9-årsperioden mäts enligt följande

för det realistiska alternativet.

(9.5) MJKB(H),36 = MJKB(K),36 - MJKB(S),36

III

MJKB(K),36 = (1/3) [ E MJKBp1,(K),36]
pt=I

III

MJKB(s),36 = (1/3) [ E MJKBpt,(S),36]
pl=I

För det statistiska placeringsalternativet bestäms den genomsnittliga marknadsjusterade avkast

ningen för en viss placeringsperiod på ett sådant sätt att aktier likaviktas över placeringsperiod

en enligt följande.

(9.6) MJKB'pl,(H),36 = MJKB'pl,(K),36 - MJKB'pl,(S),36

Npl,(K) 36 36

MJKB'pl,(K),36 = (1/Np1,(K»[ E [ II (1 + Ri(pl:t),t(pl:t» - II (1 + Rm,t(pl:t»]]
i(Pb) = 1 t(pl:L) = 1 t(pl:L) =1

Np1,(S) 36 36

MJKB'pt,(S),36 = (1/Npl,(s»[ E [ II (1 + Ri(PI:t),t(PI:t» - II (1 + Rm,t(pl:t»]]
i(pl:L)=1 t(pl:t) = 1 t(pl:t) =1

Vid beräkning av den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen för 9-årsperioden enligt

det statistiska placeringsalternativet likaviktas aktier över hela perioden, dvs:
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(9.7) MJKB' (H),36 = MJKB' (K),36 - MJKB' (S),36

N(K) 36 36

MJKB'(K),36 = (l/N(K»[ E [ II (1 + Ri(pl:L),t(Pb» - II (1 + Rm,t(Pb»]]
i(pb) =1 t(pb) =1 t(ph) =1

N(S) 36 36

MJKB' (S),36 = (l/N(s»[ E [ II (1 + Ri(Ph),t(Ph» - II (1 + Rm,t(Pb»]]
i(pl:L) =1 t(pb) =1 t(ph) =1

I tabell 9.3.1. a återfinns en sammanställning av marknadsjusterade avkastningar enligt det

realistiska alternativet för hela 9-årsperioden och för de tre placeringsperioderna. 37 Den

marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen är här densamma som den ojusterade

nettoavkastningen i föregående avsnitt. 38 Här noteras därför endast att nettoavkastningen på

hedgepositionen är positiv för samtliga placeringsstrategier under 9-årsperioden samt under de

båda inledande placeringsperioderna. Under den tredje placeringsperioden är nettoavkastningen

på hedgepositionen negativ för placeringsstrategierna PIs(ReJR och PIs({Rmt})R•

Beträffande köp- och säljpositioner kan inledningsvis noteras att för att dessa skall betraktas

som framgångsrika, bör den marknadsjusterade avkastningen på köppositionen vara positiv och

den marknadsjusterade räntan på säljpositionen vara negativ . Av tabell 9.3.1. a framgår att den

marknadsjusterade avkastningen respektive räntan på köp- och säljpositionen mätt under hela

9-årsperioden uppgår till 0.4887 respektive -0.2340 för den hypotetiska placeringsstrategin

PIs*(LlRet +3)R. Den marknadsjusterade avkastningen på köppositionen för placeringsstrategierna

PIs(ReJR, PIs({Rmt})R och PIs(Ret+{Rmt})R uppgår till 0.2602,0.1126 respektive 0.1185,

medan erhållen marknadsjusterad ränta på säljpositionen för nämnda placeringsstrategier uppgår

till -0.0279, -0.0638 respektive -0.0061. Den positiva nettoavkastningen på hedgepositionerna

förklaras således främst av framgången i köppositionerna .

Under den första placeringsperioden genererar placeringsstrategin Pls({RmJ)R en marknads

justerad avkastning uppgående till 0.2768 på köppositionen och en marknadsjusterad ränta på

-0.2906 på säljpositionen. Den marknadsjusterade avkastningen på köppositionen för placerings-

37 I appendix A.9.2 prövas ett alternativ till Pls(.)R, där belopp hänförliga till aktier som upphör att handlas
placeras till riskfri ränta. Skillnaderna i erhållna avkastningar jämfört med vad som redovisas här är emellertid
obetydliga.

38 Likaviktningen av aktier i köp- respektive säljposition vid placeringstillfällen medför att avkastningen på
mar1madsindex som subtraheras från såväl köp- som säljposition faller bort i hedgepositionen.
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Position Pis'"(4Ret +3)R Pls(Ret)R Pls({~})R Pls(Ret+{~})R

Alla år hedge 0.7226 0.2880 0.1764 0.1247

köp 0.4887 0.2602 0.1126 0.1185
sälj -0.2340 -0.0279 -0.0638 -0.0061

Placeringsperiod I

Placeringsperiod II

Placeringsperiod III

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

0.6870

0.3201
-0.3669

0.6702

0.4053
-0.2649

0.8108

0.7407
-0.0701

0.4324

0.2590
-0.1734

0.4787

0.4640
-0.0147

-0.0469

0.0575
0.1044

0.5673

0.2768
-0.2906

0.1783

0.1121
-0.0662

-0.2164

-0.0511
0.1653

0.2990

0.1826
-0.1164

0.0706

0.0764
0.0058

0.0044

0.0966
0.0922

Tabell 9.3.l.a: Marknadsjusterad avkastning vid placeringshorisonten för placeringsstrategiema Pls(.)R. Avkastning
anges för alla år enligt (9.5) och för placeringsperioder enligt (9.4).

strategin PIs(ReJR är nästan lika hög, 0.2590, medan den nlarknadsjusterade räntan på sälj

positionen, -0.1734, är sämre. Sämst resultat för såväl köp- som säljposition erhålls under

denna placeringsperiod för placeringsstrategin PIs(Ret+ {Rmt})R där köppositionen ger O.1826 i

marknadsjusterad avkastning och säljpositionen genererar en marknadsjusterad ränta på -0.1164.

Under den andra placeringsperioden erhålls en mycket god marknadsjusterad avkastning,

0.4640, på köppositionen för placeringsstrategin PIs(ReJR
• Resultatet för säljpositionen är

emellertid svagt, med endast -0.0147 i marknadsjusterad ränta. Placeringsstrategin Pls({Rmt})R

ger en marknadsjusterad avkastning på köppositionen uppgående till 0.1121 och en marknads

justerad ränta på säljpositionen på -0.0662. Sämst resultat erhålls under ifrågavarande place

ringsperiod för placeringsstrategin PIs(Ret +{Rmt})R med en marknadsjusterad avkastning på

0.0764 på köppositionen och en positiv marknadsjusterad ränta uppgående till 0.0058 på sälj

positionen.
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Position PIs·(.åRet+3)St PJs(Ret)St Pls({~})St Pls(Ret +{RIllt})St

Alla år hedge 0.5430 0.4074 0.2071 0.1821

köp 0.3560 0.3616 0.1409 0.1374
sälj -0.1870 -0.0458 -0.0662 -0.0447

Placeringsperiod I

Placeringsperiod II

Placeringsperiod III

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

0.6386

0.2678
-0.3708

0.6351

0.3913
-0.2438

0.7541

0.7201
-0.0340

0.4490

0.2854
-0.1636

0.7641

0.7099
-0.0542

0.2554

0.3180
0.0626

0.5310

0.2654
-0.2656

0.1957

0.0926
-0.1031

-0.1206

0.0250
0.1456

0.3238

0.2131
-0.1107

0.0859

0.0643
-0.0216

0.1360

0.1664
0.0303

Tabell 9.3.1.b: Marknadsjusterad avkastning vid placeringshorisonten för placeringsstrategiema PIs(.)St. Avkastning
anges för alla år enligt (9.7) och för placeringsperioder enligt (9.6).

Under den tredje placeringsperioden överstiger den marknadsjusterade avkastningen på köp

positionen den marknadsjusterade räntan på säljpositionen endast för placeringsstrategin

Pls(Ret+{Rmt})R. På köppositionen erhålls en avkastning på 0.0966. Eftersom räntan på sälj

positionen är positiv och uppgår till 0.0922 blir emellertid nettoavkastningen på hedgepositionen

obetydlig. För placeringsstrategin Pls(ReJ erhålls en marknadsjusterad avkastning på köp

positionen uppgående till 0.0575. Nänlnda avkastning understiger den positiva ränta på 0.1044

som erhålls på säljpositionen varför nettoavkastningen på hedgepositionen blir negativ. Place

ringsstrategin Pls({Rmt})R ger under den tredje placeringsperioden en negativ marknadsjusterad

avkastning på köppositionen, -0.0511, och en positiv marknadsjusterad ränta på säljpositionen,

0.1653. Nettoavkastningen på hedgepositionen blir därmed kraftigt negativ, -0.2164.

I tabell 9.3.1.b redovisas marknadsjusterade avkastningar enligt det statistiska alternativet. För

den hypotetiska placeringsstrategin Pls*(.dRet+3)St erhålls en positiv marknadsjusterad netto

avkastning på hedgepositionen oavsett under vilken period utvärderingen sker. För 9-årsperiod-
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en som helhet uppgår nämnda nettoavkastning till 0.5430. Under de båda inledande placerings

perioderna uppgår motsvarande nettoavkastning till 0.6386 respektive 0.6351. Under den tredje

placeringsperioden erhålls en nettoavkastning uppgående till 0.7541 på hedgepositionen för den

hypotetiska placeringsstrategin. Således föreligger möjligheter att erhålla en positiv marknads

justerad avkastning på en placeringsstrategi baserad på goda prognoser av framtida genomsnitt

lig räntabilitet på eget kapital under samtliga placeringsperioder.

Den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen enligt det statistiska alternativet

för placeringsstrategier baserade på estimerade prognosmodeller är positiv för samtliga place

ringsstrategier och perioder utom för placeringsstrategin PIs({Rmt})St under den tredje place

ringsperioden. 39 Vid en utvärdering av hela 9-årsperioden uppgår nettoavkastningen på hedge

positionen för placeringsstrategin Pls(ReJSt till 0.4074. På köppositionen erhålls en marknads

justerad avkastning uppgående till 0.3616 medan säljpositionen genererar en marknadsjusterad

ränta på -0.0458. Den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen för placerings

strategierna PIs({Rmt})St och Pls(Ret+ {Rmt})St är väsentligt lägre än för placeringsstrategin

PIs(ReJSt, 0.2071 respektive O.1821. Den lägre nettoavkastningen förklaras av ett betydligt

sämre utfall för köppositionerna, med en marknadsjusterad avkastning uppgående till 0.1409

respektive 0.1374. Den marknadsjusterade räntan på säljpositionerna är däremot i paritet med

vad som erhålls för placeringsstrategin Pls(ReJSt, -0.0662 respektive -0.0447.

Under den första placeringsperioden genereras en marknadsjusterad nettoavkastning på hedge

positionen för placeringsstrategin PIs({Rmt})St uppgående till 0.5310. Med en marknadsjusterad

avkastning respektive ränta på 0.2654 respektive -0.2656 är köp- och säljpositionerna att anses

som lika framgångsrika. Under denna placeringsperiod kan även en mycket god marknads

justerad nettoavkastning på hedgepositionen, 0.4490, för placeringsstrategin PIs(ReJSt noteras.

Denna är till en större del hänförlig till köppositionen, som ger en marknadsjusterad avkastning

på 0.2854. På säljpositionen erhålls en marknadsjusterad ränta uppgående till -0.1656. Den

marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin

PIs(Ret+{Rmt})St uppgår till 0.3238. Köppositionen genererar en marknadsjusterad avkastning

på 0.2131 och säljpositionen ger en marknadsjusterad ränta på -0.1107.

39 Härvid kan noteras att för det realistiska alternativet är även nettoavkastningen på hedgepositionen för
Pls(Ret>R negativ under den tredje placeringsperioden.
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Under den andra placeringsperioden erhålls en mycket hög marknadsjusterad nettoavkastning,

0.7641, på hedgepositionen för placeringsstrategin Pls(ReJSt. Denna förklaras till största delen

aven marknadsjusterad avkastning på köppositionen uppgående till 0.7099. Säljpositionen ger

här en marknadsjusterad ränta på -0.0542. Den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedge

positionen för placeringsstrategin Pls({Rmt})St uppgår under denna placeringsperiod till 0.1957.

För denna placeringsstrategi går köp- och säljpositionerna ungefär lika bra med en marknads

justerad avkastning på 0.0926 respektive en marknadsjusterad ränta på -0.1031. Sämst lönsam

het erhålls även under denna placeringsperiod för placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})St med en

marknadsjusterad nettoavkastning på hedgepositionen uppgående endast till 0.0859. Detta för

klaras av svaga resultat för såväl köpposition, 0.0643, som säljposition, -0.0216.

Under den tredje placeringsperioden erhålls en positiv marknadsjusterad nettoavkastning på

hedgepositionen för placeringsstrategiema PIs(ReJSt och PIs(Ret+{Rmt})St uppgående till 0.2554

respektive 0.1360. Köppositionen för Pls(ReJSt är framgångsrik med en marknadsjusterad av

kastning på 0.3180. Säljpositionen ger dock en positiv marknadsjusterad avkastning på 0.0626.

Även avkastningen på placeringsstrategin PIs(Ret+ {Rmt})St är att hänföra till köppositionen, på

vilken det genereras en marknadsjusterad avkastning uppgående till 0.1664. Den marknads

justerade räntan på säljpositionen är svagt positiv, 0.0303. På placeringsstrategin PIs({Rmt})St

erhålls en negativ marknadsjusterad nettoavkastning på hedgepositionen uppgående till -O .1206.

Den marknadsjusterade avkastningen på köppositionen är mycket svag, 0.0250. Den negativa

nettoavkastningen på hedgepositionen förklaras av att säljpositionen ger en inte obetydlig positiv

marknadsjusterad ränta på 0.1456.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den marknadsjusterade avkastningen på köppositionen är

positiv och den marknadsjusterade räntan på säljpositionen är negativ för samtliga placerings

strategier vid en utvärdering av 9-årsperioden för såväl det realistiska som det statistiska alter

nativet. Detsamma gäller för den första placeringsperioden. Under den andra placeringsperioden

genererar emellertid säljpositionen för placeringsstrategin PIs(Ret+ {Rmt})R en positiv marknads

justerad ränta. Under den tredje placeringsperioden erhålls en positiv marknadsjusterad ränta på

säljpositionen för samtliga placeringsstrategier oavsett om räntan beräknas enligt det statistiska

eller det realistiska altemativet. 40 Vidare är den marknadsjusterade avkastningen på köp-

40 Härvid bör emellertid noteras att den nlarlmadsjusterade räntan på säljpositionen för den hypotetiska place
ringsstrategin endast uppgår till -0.0701 enligt det realistiska alternativet och till -0.0340 enligt det statistiska alter
nativet.
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Rang Alla år Placerings- Placerings- Placerings-
period I period II period III

Placeringsstrategier PIs(.)R

1 PIs(Ret)R PIs{{Rmt})R PIs{Ret)R PIs(Ret+ {Rmt})R

2 PIs{{Rmt})R PIs(Ret)R PIs{{Rmt})R PIs{Ret)R

3 PIs(Ret+{Rmt})R PIs(Ret+ {Rmt})R PIs(Ret+ {Rmt})R PIs({Rmt})R

Placeringsstrategier Pls(.)8t

PIs(Ret)St PIs({Rmt})St PIs(Ret)St PIs(Ret})St

2 PIs({Rm
t
} )5t PIs{Ret)St PIs({Rmt})5t PIs{Ret+ {Rmt})St

3 PIs(Ret+{Rmt})St Pls{Ret+ {Rmt})St PIs(Ret+ {Rmt})St Pls({Rmt})St

Tabell 9.3.2: Rangordning av placeringsstrategier med avseende på den marknadsjusterade nettoavkastningen på
respektive hedgeposition.

positionen för placeringsstrategin Pls({Rmt})R negativ under den tredje placeringsperioden.

Resultaten tyder således på att det genereras en negativ övernormal avkastning i dessa fall.

I Appendix A.9.3 redovisas marknadsjusterad avkastning hänförlig till enskilda placeringstill

fållen. Där framgår bIa att i de fall som placeringsstrategierna är framgångsrika, kan detta inte

förklaras av extrema resultat för enskilda år. Nämnda appendix syftar även till att åskådliggöra

huruvida det sker en försämring i lönsamheten över tiden under respektive placeringsperiod i

takt med att de prognosmodeller som placeringsstrategierna baseras på förlorar i aktualitet. Där

framgår att det faktum att prognosmodellerna reestimeras vart tredje år inte kan hävdas leda till

försämrad lönsamhet på placeringsstrategierna.

Mot bakgrund av de inte obetydliga kostnaderna att bearbeta årsredovisningsinformation är det

intressant att utröna huruvida det är lönsamt att estimera prognosmodeller som inkluderar

redovisningsbaserad information utöver den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget

kapital. I tabell 9.3.2 återfinns en rangordning av placeringsstrategierna med avseende på stor

leken på hedgepositionens marknadsjusterade nettoavkastning. Vid en jämförelse mellan det

realistiska och det statistiska alternativet är rangordningen av placeringsstrategier identisk med
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undantag för placeringsstrategierna Pls(ReJ och Pls(Ret+{Rmt}) under den tredje placerings

perioden. Rangordningen mellan placeringsstrategierna varierar däremot beroende på vilken

period rangordningen avser. Det kan emellertid noteras att lönsamheten på placeringsstrategin

Pls(ReJ är högre än för Pls(Ret+Rmt}) utom under den tredje placeringsperioden när place

ringsstrategierna utformas enligt det realistiska alternativet. Vidare överstiger den marknads

justerade nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin Pls(ReJ motsvarande

nettoavkastning för placeringsstrategin Pls({Rmt}) under såväl 9-årsperioden som under den

andra och tredje placeringsperioden oavsett placeringsalternativ. Slutligen kan observeras att

placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt}) rankas sist oavsett placeringsalternativ vid en utvärdering av

9-årsperioden samt under de båda inledande placeringsperioderna. Värdet av redovisnings

baserad information utöver den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital kan

således ifrågasättas.

9.3.2. Utveckling över tiden av marknadsjusterade avkastningar

I tabell 9.3.3 redovisas hur de marknadsjusterade nettoavkastningama på hedgepositionerna

utvecklas över tiden. Syftet är härvid att studera huruvida en stor andel av nämnda netto

avkastning erhålls under inledningen av placeringsperioden. Därigenom erhålls en indikation på

om den tänkte placeraren kan befaras agera på opublicerad information. 41 Endast nettoavkast

ningar enligt det statistiska alternativet redovisas. 42 Av tabellen framgår att kursreaktionen

under de sex första månaderna som regel är mycket liten i förhållande till den totala marknads

justerade nettoavkastning som uppmäts vid placeringshorisonten. Vid en jämn kursutveckling

fram till placeringshorisonten skulle 1/6 av den totala nettoavkastningen vara uppnådd vid denna

tidpunkt. Endast för placeringsstrategin PIs({Rmt})St under den andra och den tredje placerings

perioden samt för placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})St under den andra placeringsperioden har

en större andel av kursanpassningen skett. 43 Resultaten tyder således på att den tänkte placeraren

41 Så skulle vara fallet om det antagna publiceringsdatumet för årsredovisningar är för tidigt. (Jämför avsnitt
8.1.2).

42 Nettoavkastningar beräknade enligt det realistiska alternativet består i den utsträckning son1 aktier upphör att
handlas av placeringar i nlarknadsindex, varför detta avkastningsmått är mindre lämpligt i sammanhanget.

43 För ovannämnda placeringsstrategier har följande andel av kursanpassningen skett efter 6 månader.
Placeringsperiod II: Pls({Rmt})St: 20.34 %. Pls(Ret+{RmtDSt: 44.47 %. Placeringsperiod III: Pls({Rmt})St:
55.97 %.
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Period Placerings- Månad
strategi l 2 3 4 5 6 12 24 36

-

Alla år PIs(Ret)St 0.0116 0.0340 0.0039 0.0314 0.0308 0.0487 0.1029 0.1708 0.4074

PIs({Rmt)St 0.0112 0.0068 0.0080 0.0126 0.0107 -0.0006 0.0566 0.1368 0.2071

PIs(Ret+{Rmt})St 0.0006 -0.0044 -0.0009 0.0006 -0.0105 -0.0174 0.0346 0.1173 0.1821
, ..........

Placerings- PIs(Ret)St -0.0007 0.0118 -0.0066 0.0206 0.0275 0.0537 0.1744 0.2646 0.4490
period I

PIs({Rmt)St 0.0294 0.0197 0.0076 0.00254 0.0260 0.0169 0.1666 0.3284 0.5310

PIs(Ret+{Rmt})St 0.0066 0.0086 -0.0118 0.0016 -0.0133 -0.0163 0.1115 0.2213 0.3238
, ...

Placerings- PIs(Ret)St 0.0556 0.0635 0.0378 0.0388 0.0309 0.0557 0.0925 0.3035 0.7641
period II

PIs({Rmt)St 0.0304 0.0450 0.0538 0.0411 0.0422 0.0398 0.0633 0.1318 0.1957

Pls(Ret +{Rmt})St 0.0095 0.0208 0.0364 0.0298 0.0250 0.0382 0.0432 0.0771 0.0859
...........

Placerings- PIs(Ret)St -0.0160 0.0142 -0.0583 -0.0296 -0.0571 -0.0315 -0.0269 -0.0348 0.2554
period III

PIs({Rmt)St -0.0180 -0.0366 -0.0567 -0.0531 0.0623 -0.0675 -0.0648 -0.1053 -0.1206

PIs(Ret+{Rmt})St -0.0078 -0.0093 -0.0316 -0.0477 -0.0494 -0.0660 -0.0478 0.0241 0.1360

Tabell 9.3.3: Marknadsjusterad nettoavkastning på hedgepositioner fram till månad t(pi:t) efter placeringstidpunkten för placeringsstrategiema Pls(.)St.
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Figur 9.l.a:*Marknadsjusterad avkastning fram till månad t(pi:t) beräknad/ör 9-årsperioden avseende placerings
strategin P/s (ÄRet+3) St.
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Figur 9.l.b: Marknadsjusterad avkastning fram till månad t(pI:,,) beräknad för 9-årsperioden avseende placerings
strategin Pls(Ret ) St.
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Alla år, Pls({Rm(t)})
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Figur 9.1.c: Marknadsjusterad avkastning fram till månad t(pl:t,) beräknad för 9-årsperioden avseende placerings
strategin PIs({Rm

t
}) St.
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Figur 9.l.d: Marknadsjusterad avkastning fram till månad t(pl:t) beräknad för 9-årsperioden avseende placerings
strategin PIs(Ret + (Rmt }) St.
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inte i någon större utsträckning agerar på ännu ej offentligt tillgänglig information.

I figur 9.1. a - d ovan illustreras kursutvecklingen från placeringstidpunkten fram till placerings

horisonten för 9-årsperioden.44 Därav framgår att för 9-årsperioden som helhet föreligger stora

likheter mellan kursutvecklingen på den hypotetiska placeringsstrategin Pls*(dRet+3)St och i

första hand placeringsstrategin Pls(ReJSt, men även placeringsstrategierna Pls({Rmt } )St och

PIs(Ret + {Rmt})St.

9.3.3. Utvärdering av marknadsjusterade avkastningar

Marknadsjusterade avkastningar beräknade enligt det statistiska alternativet är jämförbara med

de marknadsjusterade avkastningar som redovisas i referensstudierna. 45 Jämförelsen begränsas

till att avse de marknadsjusterade avkastningar som beräknas för hela 9-årsperioden. I tabell

9.3.4.a anges de nettoavkastningar som erhålls på hedgepositionen i referensstudierna ett år

efter placeringstidpunkten. Avkastningsmåtten i föreliggande studie är beräknade över tre år,

varför nettoavkastningen vid placeringshorisonten omräknas till en årlig nettoavkastning för att

uppnå jämförbarhet med tidigare forskning. 46 Se tabell 9.3.4.b.

Av tabell 9.3.4.a - b framgår att den årliga marknadsjusterade nettoavkastningen på hedge

positionen för placeringsstrategin PIs(ReJSt är ca 50 % högre än den marknadsjusterade netto

avkastning som erhålls ett år efter placeringstillfället i Ou & Penman (1989) och Stober (1992).

I förhållande till Greig (1992) erhålls en nästan dubbelt så hög marknadsjusterad nettoavkastning

på placeringsstrategin ifråga. Den marknadsjusterade nettoavkastningen på placeringsstrategierna

Pls({Rmt})St och PIs(Ret+{Rmt})St är något lägre än vad som redovisas i Ou & Penman (1989)

och Staber (1992), men i paritet med den nettoavkastning som dokumenteras i Greig (1992). I

jämförelse med Holthausen & Larcker (1992) är den marknadsju~teradenettoavkastningen på

44 Även figur 9.l.a - d avser endast det statistiska alternativet, Pls(.)St.

45 Beräkningen av avkastningar i referensstudierna är emellertid identisk med det statistiska alternativet endast i
Holthausen & Larcker (1992). Nämnda studie är nämligen den enda där köp- och behållavkastningar redovisas.
(Jämför tabell 8.1.3).

46 Därvid antas att den årliga nettoavkastningen, mjkbS\H), är .lika stor varje år fram till placeringshorisonten,
dvs (1 +MJKBS\H),36) = (1 +mjkbS\H»3.
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Tidsperiod

OP (1989)

1973-83

Greig (1992)

1973-83

HL (1992)

1978-88

Stober (1992)

1973-1983

Marknadsjusterad netto
avkastning på hedgeposition
ett år efter placerings-
tidpunkten 0.0834 0.0666 -0.0001 0.0838

Tabell 9.3.4.a: Marknadsjusterad nettoavkastning på hedgepositionen i rejerensstudierna ett år efter placerings
tidpunkten. (OP (1989) = Ou & Penman (1989), HL (1992) = Holthausen & Larcker (1992». Den nettoavkastning
som anges för Holthausen & Larcker (1992) avser den placeringsstrategi som baseras på prognos av framtida redo
visat resultat. Notera att de nettoavkastningar som redovisas i OP (1989), Greig (1992) samt Stober (1992) inte är
köp- och behållavkastningar. I samtliga mått på nettoavkastning likaviktas aktier över hela den angivna perioden.
Aktier som upphör att handlas reinvesteras (OP (1989), Greig (1992) och Stober (1992)) eller bortfaller (HL (1992».

Marknadsjusterad årlig
nettoavkastning på
hedgeposition 0.1206

Pls({Rllltl)St

0.0648 0.0573

Tabell 9.3.4.b: Marknadsjusterad årlig nettoavkastning på hedgepositionenjör 9-årsperioden avseende placerings
strategierna Pls(.) St.

samtliga placeringsstrategier att betrakta som mycket god.

Den hypotetiska placeringsstrategin, Pls*(~Ret+3)R kan användas för att bedöma hur framgångs

rika de övriga placeringsstrategierna är. En dylik grund för bedömning är ändamålsenlig bIa vid

jämförelser av lönsamheten över tiden samt med resultat i tidigare forskning. I tabell 9.3.5.a

som avser det realistiska alternativet anges avkastningen för respektive placeringsstrategi Pls(.)R

under en viss period i procent av motsvarande avkastning på den hypotetiska placeringsstrategin

Pls*(~Ret+3)R.47 I tabell 9.3.5.b sätts avkastningen på placeringsstrategier enligt det statistiska

alternativet, Pls(.)St i relation till motsvarande avkastning för Pls*(~Ret+3)St.48 Resultaten för

47 Angivet förfarande genomförs endast i de fall som avkastningen respektive räntan på positionen för en place
ringsstrategi har samma tecken som avkastningen på motsvarande position för den hypotetiska placeringsstrategin.

48 Jämför föregående fotnot.
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Position

Alla år

Placeringsperiod I

Placeringsperiod II

Placeringsperiod III

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

39.86 %

53.24 %
11.92 %

62.94 %

80.91 %
47.26 %

71.43 %

114.48 %
5.55 %

(-)

7.76 %
(-)

24.41 %

23.04 %
27.26 %

82.58 %

86.47 %
79.20 %

26.60 %

27.66 %
24.99 %

(-)

(-)
(-)

17.26 %

24.25 %
2.61 %

43.52 %

57.04 %
31.72 %

17.42 %

18.85 %
(-)

0.54 %

13.04 %
(-)

Tabell 9.3.S.a: Avkastning på hedge-, köp- och säljposition för placeringsstrategierna Pls(.) R i procent
av motsvarande avkastning på den hypotetiskaplaceringsstrategin PIs*(Met+3)R. (-) markerar att
avkastningen/räntan inte har samma tecken som för den hypotetiska placeringsstrategin.

Position

Alla år

Placeringsperiod I

Placeringsperiod II

Placeringsperiod III

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

hedge

köp

sälj

hedge

köp
sälj

75.03 %

101.57 %
24.49 %

70.31 %

106.57 %
44.12 %

120.31 %

181.42 %
22.23 %

33.87 %

44.16 %
(-)

38.14 %

39.58 %
35.40 %

83.15 %

99.10 %
71.63 %

30.81 %

23.66 %
42.29 %

(-)

3.47 %
(-)

33.54 %

38.60 %
23.90 %

50.70 %

79.57 %
29.85 %

13.52 %

16.43 %
8.86 %

18.03 %

23.11 %
(-)

Tabell 9.3.S.b: Avkastning på hedge-, köp- och säljpositionjör placeringsstrategierna Pls(.) St i procent
av motsvarande avkastning på den hypotetiska placeringsstrategin PIs*(Met+3) St. (-) markerar att
avkastningen/räntan inte har samma tecken som för den hypotetiska placeringsstrategin.
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det statistiska alternativet kan jämföras med vad som redovisas i Ou & Penman (1989) för en

placeringsstrategi baserad på prognoser om förändringar i nästa års redovisade resultat. Där

uppgår den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen vid placeringshorisonten

l år till 35.14 % av vad som erhålls från en placeringsstrategi där den tänkte placeraren besitter

förkunskap om förändringen i framtida redovisat resultat. 49

Den marknadsjusterade nettoavkastning som erhålls på hedgepositionen för placeringsstrategin

Pls(ReJRför 9-årsperioden uppgår till 39.86 % av den marknadsjusterade nettoavkastning som

erhålls på den hypotetiska placeringsstrategin. Motsvarande andel för placeringsstrategierna

Pls({Rmt})R och Pls(Ret+{Rmt})R uppgår till 24.41 % respektive 17.26 %. Vid en utvärdering

av placeringsperioder framkommer att lönsamheten under den första placeringsperioden är

mycket god i förhållande till den hypotetiska placeringsstrategin. Den marknadsjusterade

nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin PIs({Rmt})R uppgår till 82.58 % av

nettoavkastningen på den hypotetiska placeringsstrategin. Den marknadsjusterade nettoavkast

ningen på hedgepositionen för placeringsstrategierna PIs(ReJRoch PIs(Ret+ {Rmt})R utgör

62.94 % respektive 43.52 % av nämnda jämförelsenorm. Även under den andra placerings

perioden är resultaten mycket goda för placeringsstrategin Pls(ReJR. Den marknadsjusterade

nettoavkastningen på hedgepositionen för denna placeringsstrategi uppgår till 71.43 % av vad

som skulle ha erhållits med perfekt förkunskap om förändringen i framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital. Den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen för

placeringsstrategierna Pls({Rmt})R och Pls(Ret+{Rmt})R uppgår till 26.60 % respektive 17.42 %

av motsvarande nettoavkastning för den hypotetiska placeringsstrategin. Under den tredje

placeringsperioden erhålls en positiv marknadsjusterad nettoavkastning på hedgepositionen för

placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R. Denna utgör emellertid endast 0.54% av den nettoavkast

ning som är förknippad med den hypotetiska placeringsstrategin.

Beträffande det statistiska alternativet kan följande iakttagelser göras utifrån tabell 9.3.5. b. Vid

en mätning över 9-årsperioden genererar placeringsstrategin Pls(ReJSt en marknadsjusterad

nettoavkastning på hedgepositionen uppgående till 75.03 % av nettoavkastningen på hedge

positionen för den hypotetiska placeringsstrategin. Motsvarande andel för placeringsstrategierna

PIs({Rmt})St och PIs(Ret+{Rmt})St uppgår till 38.14 % respektive 33.54 %. Under den första

placeringsperioden erhålls för placeringsstrategin Pls({Rmt})St 83.15 % av den marknads-

49 Aktier likaviktas därvid över hela den studerade perioden.
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justerade nettoavkastning som skulle ha kunnat erhållas med perfekt förkunskap om förändring

en i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. För placeringsstrategierna PIs(ReJSt och

PIs(Ret+{Rmt})St uppgår denna andel till 70.31 % respektive 50.70 %. Under den andra place

ringsperioden erhålls för placeringsstrategin PIs(ReJSt en mycket hög andel, 120.31 %, av den

marknadsjusterade nettoavkastning som är förknippad med hedgepositionen för den hypotetiska

placeringsstrategin.50 För placeringsstrategiema Pls({Rmt})St och Pls(Ret+ {Rmt})St genereras en

nettoavkastning på hedgepositionen som uppgår till 30.81 % respektive 13.52 % av nämnda

placeringsstrategi. Under den tredje placeringsperioden erhålls här väsentligt bättre resultat för

placeringsstrategier baserade på prognosmodellerna Pm(ReJ och Pm(Ret+ {Rmt}) än enligt det

realistiska alternativet. Den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen för dessa

placeringsstrategier uppgår till 33.87 % respektive 18.03 % av jämförelsenormen ifråga.

Sammantaget kan följande iakttagelser göras utifrån tabell 9.3.5.a - b. I förhållande till de

resultat som redovisas i Ou & Penman (1989) är den marknadsjusterade nettoavkastningen på

hedgepositionen för placeringsstrategierna Pls(ReJSt mycket god för 9-årsperioden. De resultat

som erhålls för placeringsstrategierna Pls({Rmt})St och Pls(Ret+ {Rmt})St för 9-årsperioden är i

paritet med vad som framkommer i nämnda studie. Vid en utvärdering av de tre placerings

perioderna framgår att placeringsstrategin Pls(ReJ genererar en hög marknadsjusterad netto

avkastning på hedgepositionen under den första och den andra placeringsperioden, vilken

emellertid kraftigt försvagas under den tredje placeringsperioden. För placeringsstrategierna

Pls({Rmt}) respektive Pls(Ret+ {Rmt}) sker en successiv försämring av den marknadsjusterade

nettoavkastningen på hedgepositionen under de tre placeringsperioderna.

Även kvaliteten på köp- och säljsignaler kan utvärderas genom att sätta avkastningen på köp

positionen respektive räntan på säljpositionen i relation till vad som skulle ha kunnat erhållas

med perfekt förkunskap om förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital.

Av tabell 9.3.5. a framgår beträffande det realistiska alternativet att kvaliteten på köpsignalerna

är väsentligt bättre än på säljsignalerna för placeringsstrategiema PIs(ReJR och

PIs(Ret+{Rmt})R. Detta gäller såväl för 9-årsperioden som vid en uppdelning på placerings-

50 Den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin PIs(ReJSt överstiger
under den andra placeringsperioden motsvarande nettoavkastning på den hypotetiska placeringsstrategin. Avkast
ningen på den hypotetiska placeringsstrategin avser endast de observationer i placeringsurvalet för vilka den fram
tida genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital kan beräknas, varför avkastningen på denna placeringsstrategi inte
utgör något maximivärde på de avkastningar som är möjliga att erhålla på övriga placeringsstrategier.
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perioder. För placeringsstrategin Pls({RInt})R är kvaliteten på köp- och säljsignaler ungefär lika

god för 9-årsperioden som helhet samt för de båda inledande placeringsperioderna. Under den

tredje placeringsperioden måste emellertid säljsignalema bedömas som sämre mot bakgrund av

de marknadsjusterade mått som redovisas i tabell 9.3. 1.a. Av tabell 9.3.5.b framgår att för det

statistiska alternativet är köpsignalerna som regel av högre kvalitet än säljsignalerna. Det enda

undantaget utgörs av placeringsstrategin PIs({RInt} )St under den andra placeringsperioden, där

säljpositionen ger en väsentligt bättre ränta än den avkastning som erhålls från köppositionen

uttryckt i procent av vad som erhålls på motsvarande positioner för den hypotetiska placerings

strategin.

I det följande testas marknadsjusterade avkastningar avseende hela 9-årsperioden enligt det

realistiska placeringsalternativet medelst t-test. Nämnda avkastningar beräknas som den

marknadsjusterade (ackumulerade) avkastningen fram till placeringshorisonten på en viss

position och motsvarar således de avkastningsmått för hela 9-årsperioden som anges i tabell

9.3.1.a.51 Observationsobjektet utgörs här av nio st portföljavkastningar hänförliga till respek

tive placeringstillfälle.52
53 Beräknade t-värden för respektive position anges i tabell 9.3.6.

Därav framgår att för den hypotetiska placeringsstrategin Pls*(dRet+3)R är den marknads

justerade avkastningen för hela 9-årsperioden signifikant för samtliga positioner. För placerings

strategin Pls(ReJR erhålls signifikanta resultat för hedgepositionen och köppositionen. Värdet på

t-statistikan motsvarar mycket goda p-värden: 0.027 för hedgepositionen och 0.026 för köp

positionen. Räntan på säljpositionen är inte signifikant. Även för placeringsstrategin PIs({RInt} )R

är den marknadsjusterade avkastningen signifikant på gängse nivåer för såväl hedgeposition som

51 I nämnda t-test likaviktas avkastningar hänförliga till enskilda placeringstillfällen, vilket även är fallet vid
utformningen av det realistiska placeringsaltemativet.

52 Se uttryck (9.3).

53 Enligt test med von Neumans kvot (Se tex Chou (1984)) är dessa avkastningar oberoende. Följande värden
har beräknats för kvoten ifråga. Pis·(Met+3 ) R: Hedgeposition: 2.7427, köpposition: 2.0750 och säljposition:
0.9830. Pls(Ret )R: Hedgeposition: 2.1567, köpposition: 2.2507 och säljposition: 0.8867. Pls({Rmt })R: Hedge
position: 1.0428, köpposition: 1.7204 och säljposition: 0.8315. Pls(Ret+{Rmt}) R: Hedgeposition: 1.4328, köp
position: 2.091 och säljposition: 1.1226. Nollhypotesen om oberoende accepteras när k < K < k', där K är det
beräknade kvotvärdet. Vid a = 5% är k = 1.1524 och k' = 3.3476. Vid a = l % är k = 0.7974 och
k' = 3.7025. Nollhypotesen om oberoende accepteras på 5%-nivån för samtliga hedgepositioner med undantag för
placeringsstrategin Pls({Rmt})R, och för samtliga köppositioner. Nollhypotesen om oberoende accepteras på
1%-nivån för hedgepositionen för PIs({Rmt})R och för samtliga säljpositioner.

Huruvida portföljavkastningarna är dragna från en normalfördelning har prövats med Kolmogorov-Smirnov
test med Lilliefors korrigering. Hypotesen om normalfördelning kan inte förkastas på gängse nivåer. p-värdet
uppgår till åtminstone O.20 för samtliga positioner.
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Position Pis*(ÄRet+3)R Pls(Ret)R Pls({~})R Pis(Ret +{~})R

hedge MJKB(H),36 0.7226 0.2880 0.1764 0.1247
t-värde 6.9096 2.2524 1.4504 1.9268
(p-värde) (0.000) (0.027) (0.092) (0.045)

köp MJKB(K),36 0.4887 0.2602 0.1126 0.1185
t-värde 4.8685 2.2832 1.7027 2.6588
(p-värde) (0.001) (0.026) (0.064) (0.014)

sälj MJKB(S),36 -0.2340 -0.0279 -0.0638 -0.0061
t-värde -4.1888 -0.6549 -0.9008 -0.1466
(p-värde) (0.002) (0.265) (0.197) (0.444)

Tabell 9.3.6: t-värden och p-värden för marknadsjusterade (ackumulerade) avkastningar vid placeringshorisonten
avseende hela 9-årsperioden enligt det realistiska alternativet.

köpposition. p-värdena är emellertid sämre och uppgår till 0.092 för hedgepositionen och 0.064

för köppositionen. Räntan på säljpositionen är inte signifikant. För placeringsstrategin

PIs(Ret+{Rmt})R erhålls ett p-värde för nettoavkastningen på hedgepositionen uppgående till

0.045. Det p-värde som är förknippat med köppositionen uppgår till 0.014. Inte heller för denna

placeringsstrategi är räntan på säljpositionen signifikant. Sammanfattningsvis kan således

konstateras att den marknadsjusterade (ackumulerade) avkastningen avseende hela 9-årsperioden

enligt det realistiska placeringsaltemativet är signifikant på gängse nivåer för såväl hedge- som

köpposition för samtliga placeringsstrategier.

Som ett ytterligare signifikanstest av placeringsstrategiemas lönsamhet görs ett sk "contingency

table" test med nollhypotesen att det råder oberoende mellan en placeringsstrategis köp

respektive säljsignaler och tecknet på den marknadsjusterade avkastningen på enskilda aktier,

vilken definieras enligt följande.

36 36

(9.8) MJKBi(pl:L),36 = II (1 + Ri(pl:L),t(pl:L) - II (1 + Rm,t(pl:L)
t(pl:L) =1 t(pl:L) =1

Testet utgår från tabell 9.3.7.54 Förfarandet kan betraktas som ett sätt att utvärdera kvaliteten

54 I tabellen anges beteckningar avseende placeringsperioder. För 9-årsperioden är förfarandet analogt.
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på köp- och säljsignaler förknippade med en viss placeringsstrategi och motiveras av att även

om mätningen av övernormal avkastning är relativt rudimentär, kan den ändå antas ange rätt

tecken på denna. Den approximativt x2-fördelade statistikan med l frihetsgrad definieras enligt

följ ande:55

(9.9)

Testet är dubbelsidigt. Eftersom testförfarandet endast tillåter likaviktning av signaler under en

viss placeringsperiod, avser testerna avkastningar beräknade enligt det statistiska alternativet.

Signal från placeringsstrategin Pls(.)St

Tecken på MJKBi (pl:t),36 Köpsignal Säljsignal Radsumma

MJKBi (pla),36 ~ O Npl,(K)
(+)

Npl,(S)
(+) N (+)

pI

MJKBi (pl:t),36 < O
N (-) Npl,(s)(-) N (-)

pI,(K) pI

Kolumnsumma Npl,(K) Npl,(S) N pI

Tabell 9.3.7: Tabell för "contingency table" test av oberoende mellan typ av signal och tecken på den marknads
justerade avkastningen på enskilda aktier. Tabellen avser test av placeringsperioder . Beteckningar:

MJKBi(pI:L),36 = marknadsjusterad avkastning på aktie i(pi:L) vid placeringshorisonten t(pi:L) = 36

NpI = NpI,(K) + Npl,(S) = Npl:1,(K) + Npl:2,(K) + Npl:3,(K) + NpI:1,(S) + Np1 :2,(S) + Npl :3,(S)

Npl,(K) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, som är förknippade med köpsignal enligt Pls(.)

Npl,(S) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, som är förknippade med säljsignal enligt PIs(.)

Npl(+) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, vilkas marknadsjusterade avkastning är positiv eller noll
vid placeringshorisonten

Npl(-) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, vilkas marknadsjusterade avkastning är negativ vid
placeringshorisonten

Npl ,(K)(+) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, som är förknippade med köpsignal enligt PIs(.) och för
vilka den marknadsjusterade avkastningen är positiv eller noll vid placeringshorisonten

Npl,(K)(-) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, som är förknippade med köpsignal enligt PIs(.) och för
vilka den marknadsjusterade avkastningen är negativ vid placeringshorisonten

Npl,(S)(-) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, som är förknippade med säljsignal enligt PIs(.) och för
vilka den marknadsjusterade avkastningen är negativ vid placeringshorisonten

Npl,(S)(+) = Antal aktier under en viss placeringsperiod, pi, som är förknippade med säljsignal enligt Pls(.) och för
vilka den marknadsjusterade avkastningen är positiv eller noll vid placeringshorisonten

55 Se tex Merril & Fox (1970, s. 311).
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Resultaten av oberoendetesterna redovisas i tabell 9.3.8. I tabellen anges förutom beräknade

x2-värden även antal samt andel korrekta klassificeringar. 56 Med en korrekt klassificering avses

i sammanhanget att en aktie för vilken en köpsignal erhålls från en viss placeringsstrategi har en

positiv marknadsjusterad avkastning vid placeringshorisonten medan en aktie som är förknippad

med säljsignal har en negativ marknadsjusterad avkastning vid nämnda tidpunkt.

Av tabell 9.3.8 framgår att det för den hypotetiska placeringsstrategin PIs*(LlRet+3)St föreligger

ett signifikant beroende mellan typ av signal och tecken på den marknadsjusterade avkastningen

för enskilda aktier. Nämnda beroende kan fastställas för såväl 9-årsperioden som för samtliga

tre placeringsperioder. Andelen korrekta klassificeringar överstiger 60 % oavsett utvärderings

period.

Under 9-årsperioden dokumenteras ett signifikant beroende mellan typ av signal och tecken på

marknadsjusterad avkastning för placeringsstrategin PIs(ReJSt. 61.56 % av observationerna är

korrekt klassificerade för placeringsstrategin ifråga. 57 Även för placeringsstrategierna

PIs({Rmt})St och PIs(Ret+ {Rmt})St råder ett signifikant beroende av nänmda slag för 9-årsperiod

en som helhet. För placeringsstrategin Pls({Rmt})St uppgår andelen korrekta klassificeringar till

55.06 % och motsvarande andel för PIs(Ret+{Rmt})St uppgår till 56.10 %. Under den första

placeringsperioden erhålls signifikanta resultat för sanltliga placeringsstrategier. För placerings

strategierna PIs(ReJSt och Pls({Rmt})St är 64.08 % av observationerna korrekt klassificerade.

Motsvarande andel för placeringsstrategin Pls(Ret+ {Rmt})St uppgår till 66.90 %. Under den

andra placeringsperioden fastställs ett signifikant beroende endast för placeringsstrategin

Pls(ReJSt, där andelen korrekta klassificeringar uppgår till 63.08 %. Under den tredje place

ringsperioden accepteras nollhypotesen om oberoende mellan typ av signal och tecken på den

marknadsjusterade avkastningen för samtliga placeringsstrategier baserade på estimerade

prognosmodeller. För placeringsstrategin Pls(Ret+3)St där 56.64 % av observationerna klassifi

ceras korrekt, noteras emellertid ett p-värde på 0.12.

56 Antalet observationer är enligt följande. Pls*(dRet+3)St: Hela 9-årsperioden: 373 st, placeringsperiod I:
141 st, placeringsperiod II: 126 st och placeringsperiod III: 106 st. Övriga placeringsstrategier: Hela 9-årsperioden:
385 st, placeringsperiod I: 142 st, placeringsperiod II: 130 st och placeringsperiod III: 113 st.

57 För 9-årsperioden som helhet är antalet korrekt klassificerade observationer densamma för placeringsstrategi
ema Pls*(åRet+3)St och Pls(Ret)St. Andelen korrekta klassificeringar är emellertid högre för den förstnämnda place
ringsstrategin, då den utvärderas på ett mindre urval. (Jämför föregående fotnot).
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Pls*(.åRet +3)St Pls(Ret)St Pls({~})St Pls(Ret +{~})St

Alla år
•Antal korrekta: 237 237 212 216

(63.54 %) (61.56 %) (55.06 %) (56.10 %)

x2 24.17 13.65 5.48 6.31
(p-värde) (0.00) (0.00) (0.02) (0.01)

Placeringsperiod I
•Antal korrekta: 88 91 91 95

(62.41 %) (64.08 %) (64.08 %) (66.90 %)

x2 13.64 9.55 13.53 14.32
( p-värde) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Placeringsperiod II
•Antal korrekta: 82 82 66 61

(65.08 %) (63.08 %) (50.77 %) (46.92 %)

x2 10.40 6.69 0.94 0.04
( p-värde) (0.00) (0.01) (0.33) (0.84)

Placeringsperiod III
•Antal korrekta: 67 64 55 60

(63.21 %) (56.64 %) (48.67 %) (53.10 %)

x2 9.30 2.47 0.14 0.42
( p-värde) (0.00) (0.12) (0.71) (0.52)

Tabell 9.3.8: Totalt antal samt andel observationer där köp- resp. säljsignal är förknippad 1ned positiv resp. negativ
marknadsjusterad avkastning på den enskilda aktien. Antal korrekta = N (K)(+) + N(S)(-) för alla år respektive

Npl,(K)(+) + Npl,(S)(-) för placeringsperioder. Andel korrekta = (N(K/ +) +N(S)(-»/N för alla år respektive

(Npl,(K/+) + Np1,(S)(-»/Np1 för placeringsperioder. x2-värden avser oberoendetest enligt (9.9).

I appendix A. 9 .7.2 presenteras känslighetsanalyser av ovanstående "contingency table" test, där

det tidsberoende som diskuterades i avsnitt 9.1.4 elimineras. Känslighetsanalys av 9-årsperioden

genomförs därvid på icke överlappande tidsperioder, vilka bildas genom att tre placeringstill

fällen kombineras i enlighet med tabell 9.1.4. Ett genomsnittligt p-värde beräknas över de tio

icke överlappande tidsperioderna. Av nämnda appendix framgår att eliminering av tidsberoende

leder till en försvagning av erhållna resultat. 58 Klassificeringsresultaten för den hypotetiska

placeringsstrategin är i genomsnitt signifikanta först på lO%-nivån. För placeringsstrategierna

Pls(ReJSt och Pls({Rmt} )St erhålls i genomsnitt signifikanta resultat först på 15 %-nivån. För

58 I sammanhanget bör noteras att x2-värdet kan förväntas sjunka vid en uppdelning av datamaterialet, då detta
bIa är en funktion av antalet observationer i urvalet. (Det maximala x2-värdet, dvs det värde som erhålls i det fall
samtliga observationer är korrekt klassificerade, uppgår till det totala antalet tillgängliga observationer.)
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placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})St erhålls ett genomsnittligt p-värde på 0.25, varför de

resultat som har erhållits för hela 9-årsperioden inte kan anses bekräftade.

I appendix A.9.7.2 känslighetstestas även resultat av "contingency table" test för placerings

perioder, varvid klassificeringsresultat avseende enskilda placeringstillfällen utvärderas. Genom

snittliga p-värden beräknas över de tre placeringstillfållen som tillsammans utgör en placerings

period. Analysen bekräftar i huvudsak de goda klassificeringsresultaten för den hypotetiska

placeringsstrategin. Under den första placeringsperioden erhålls i genomsnitt signifikanta klassi

ficeringsresultat för placeringsstrategiema PIs({Rmt})St och PIs(Ret+ {Rmt})St på åtminstone

10%-nivån. För placeringsstrategin PIs(ReJSt erhålls under denna placeringsperiod ett genom

snittligt p-värde uppgående till 0.13, vilket är tämligen nära lO%-nivån. Vid känslighetsanalys

av resultaten avseende den andra placeringsperioden bekräftas emellertid inte de goda resultat

som har erhållits för placeringsstrategin PIs(ReJSt under placeringsperioden som helhet.

Sammanfattningsvis visar således de analyser där tidsberoende i det en1piriska datamaterialet

elimineras att resultaten försvagas. Flertalet av de huvudsakliga tendenserna i resultaten kvarstår

emellertid. Klassificeringsresultaten för den hypotetiska placeringsstrategin är relativt goda vid

känslighetsanalys av såväl 9-årsperioden son1 samtliga tre placeringsperioder. För de placerings

strategier som har uppvisat signifikanta klassificeringsresultat för hela 9-årsperioden respektive

för hela placeringsperioder är resultaten av känslighetsanalyserna som regel i genomsnitt signifi

kanta på lO%-nivån eller l5%-nivån. Dock kan noteras att placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})St

inte uppvisar i genomsnitt signifikanta klassificeringsresultat för 9-årsperioden vid eliminering

av tidsberoende. Vidare bekräftas att placeringsstrategierna Pis(ReJSt, PIs({Rmt})St och

PIs(Ret+ {Rmt } )St ger bäst resultat under den första placeringsperioden.

Ytterligare signifikanstestning av marknadsjusterade avkastningar återfinns i avsnitt 9.4.2.

Avslutningsvis uppmärksammas här de fall där varken prognosförmåga eller värderelevans före

ligger, nämligen för placeringsstrategierna PIs(ReJ och PIs(Ret+ {Rmt}) under den tredje place

ringsperioden. Om prognosförmåga saknas kan - som framgår av tabell 8.1.1.b - frånvaro av

övernormal avkastning innebära antingen att marknaden är informationseffektiv eller att den inte

är informationseffektiv. I det förstnämnda fallet59 inser placerarna att prognoserna inte är värde-

S9 Fall (5) i tabell 8.1.1.b.
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relevanta och kurserna reagerar inte. I det sistnämnda fallet60 tror placerarna felaktigt att

prognoserna är värderelevanta. I dylikt fall skulle en inledande positiv kursutveckling på köp

positionen följas aven kursnedgång i takt med att annan värderelevant och marknadsrelevant

information om utvecklingen på den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital publiceras. Det

motsatta förhållandet skulle gälla för säljpositionen. I Appendix A.9.4 återfinns figurer över

kursutvecklingen för placeringsstrategiema Pls(ReJ och Pls(Ret +{Rmt}) under den tredje place

ringsperioden. Bifogade figurer ger inget stöd för att kursutvecklingen avspeglar en situation där

placerarna felaktigt skulle tro att prognoserna har prognosförmåga.

9.4. Kontroll för riskproxyvariabler

Mot bakgrund av de anomalier i förhållande till CAPM som kartlagts i tidigare forskning

genomförs här kontroller för variabler, vilka kan betecknas "riskproxyvariabler". 61 Testerna

genomförs nled reservation för att de saknar en strikt teoretisk förankring, inte endast beträf

fande vilka variabler som skall anses utgöra indikatorer på placeringsrisk, utan även gällande

såväl definition av dylika variabler som specifikation av sambandet mellan respektive variabel

och förväntad aktieavkastning.

9.4.1. Ansatser för kontroll för riskproxyvariabler i tidigare forskning

I tabell 9.4.1 återfinns en sammanställning av i vilken utsträckning och på vilket sätt kontroll

för riskproxyvariabler har genomförts i referensstudierna. I samtliga referensstudier kontrolleras

för riskproxyvariabeln storlek, dvs marknadsvärde på eget kapital. Därutöver kontrollerar Ou &

Penman (1989) för kvoten mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärde på det

samma samt för två mått på skuldsättning. Holthausen & Larcker (1992) kontrollerar för kvoten

mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärde på detsamma samt för den sk P/E-tals-

60 Fall (6a) i tabell 8.1.1.b.

61 Jämför avsnitt 3.3.3. Som diskuteras i kapitel 1 förekommer att nämnda anomalier i förhållande till CAPM
tolkas som att marknaden är ineffektiv. I dylikt fall kan de tester som genomförs i föreliggande avsnitt tolkas i
termer av huruvida erhållen avkastning på placeringsstrategiema hade kunnat erhållas med en väsentligt enklare
placeringsstrategi baserad på någon av variablerna ifråga.
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effekten. 62

Kontroll för riskproxyvariabler kan i princip ske på två alternativa sätt. En möjlighet är att

genom portföljindelning av sampelföretag konstanthålla respektive riskproxyvariabel. En alter

nativ ansats är att explicit beakta inflytandet ·av riskproxyvariablerna genom att inkludera dessa

som oberoende variabler i en modell ämnad att förklara erhållna avkastningar. I samtliga

referensstudier förekommer portföljindelning som syftar till konstanthållning aven eller flera

riskproxyvariabler, varvid aktier rangordnas och delas in i portföljer på basis av värdet på den

riskproxyvariabel som studeras. En dylik ansats förutsätter att variationen i riskproxyvariabeln

inom varje portfölj är relativt liten, medan variationen i densamma mellan portföljerna är till

räckligt stor för att skillnader i avkastning mellan portföljerna ska kunna identifieras. En port

följ indelning av nämnda slag kan därefter utnyttjas på olika sätt. I samtliga referensstudier

förekommer en ansats där genomsnittlig avkastning beräknas för varje portfölj varefter denna

subtraheras från avkastningen på de enskilda aktier som ingår i respektive portfölj. Därvid

erhålls ett mått på övernormal avkastning med avseende på riskproxyvariabeln ifråga. Greig

(1992) estimerar därutöver Jensen's ex i regressionsanalyser på portföljer som bildas på basis av

variabeln storlek. 63

Ansatser för riskkontroll som utgår från portföljindelning i syfte att åstadkomma konstanthåll

ning av riskproxyvariabler erfordrar ett stort antal observationer, i synnerhet om flera variabler

skall konstanthållas samtidigt. Det antal observationer som finns tillgängligt i föreliggande

studie är inte tillräckligt för att en riskkontroll medelst portföljindelning skall kunna anses ända

målsenlig. 64

I Greig (1992) och Holthausen & Larcker (1992) kontrolleras för riskproxyvariabler genom att

explicita samband mellan riskproxyvariabler och avkastning studeras. En svårighet utgörs därvid

av att specificera sambandets form. I nämnda studier har detta antagits vara linjärt, varvid linjär

62 Ou & Penman (1989) finner att korrelationen mellan sannolikheten för en ökning i framtida redovisat resultat
och det inverterade P/E-talet är negativ. Tecknet på nämnda korrelation är inte förenligt med att P/E-talseffekten
skulle förklara erhållna övemormala avkastningar, varför någon mer formell testning av nämnda effekt inte genom
fördes. (Jämför avsnitt 3.3.4).

63 Jämför avsnitt 3.3.4.

64 Antalet observationer per placeringsperiod varierar mellan 165 och 190. Vid bildande av 5 portföljer för
konstanthållning av endast en riskproxyvariabel skulle antalet observationer per portfölj uppgå till 33 - 38 st.
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Ou&
Penman (1989)

Kontroll för riskproxyvariabler genom ''portföljindelning " av urval:

Greig (1992) Holthausen &
Larcker (1992)

Stober (1992)

Kontroll för riskproxyvariabler i statistisk sambandsanalys:

• Variabler

• Metod

• Variabler

• Metod

MV,
EK/MV,
S/(MV+S) och
S/(EK+S)

Den genomsnittliga
avkastningen i den
riskproxyvariabeldecil
aktien tillhör sub
traheras från den
enskilda aktiens
avkastning.

(-)

MV

a) Se OP(1989).

b) Jensen's Ol.

estimeras i
regressionsanalyser
på storlekskvintiler.

MV

Regressionsanalys.
Beroende variabel: Ri T'
Oberoende variabler: '
Pr och MV.

MV

Se OP(1989).

MV,
E/P och
EK/MV

Regressionsanalys.
Beroende variabel: MJKB i T'
Oberoende variabler: '
bIa Prdummy, MV, E/P,
och EK/MV.

MV

Se OP(1989).

(-)

Tabell 9.4.1: Översikt över kontroll för riskproxyvariabler i referensstudiema. (MV = marknadsvärde på eget kapital, EK = bokfört värde på eget kapital, S = bokfört
värde på skulder, E/P = redovisat resultat per aktie dividerat med noterad börskurs, Pr = estimerad sannolikhet för en ökning i redovisat resultat, Prdummy =
dummyvariabel för köp- resp. säljsignal baserad på estimerad sannolikhet för en ökning i redovisat resultat, Ri,T = ojusterad köp- och behållavkastning på aktie i vid
placeringshorisonten T och MJKB i ,T = marknadsjusterad köp- och behållavkastning på aktie i vid placeringshorisonten T).



regressionsanalys har använts. 65 Dylika förfaranden är även känsliga för val av definition av

riskproxyvariablerna, eftersom kontinuerliga värden på dessa utnyttjas för varje enskild obser

vation. Exempelvis konstaterar Greig (1992) att slutsatser beträffande förekomst aven storleks

effekt är beroende av om företagets totala marknadsvärde logaritmeras eller ej.

Greig (1992) studerar endast storlekseffekten och specificerar därvid bIa följande samband:

(9.10)

där:

Ri,T = ojusterad köp- och behållavkastning på aktie i vid
placeringshorisonten T

Pri,t = estimerad sannolikhet för en ökning i redovisat resultat för företag i
enligt logitmodell

In(MVi,J = naturlig logaritm på totalt marknadsvärde vid senaste bokslutsdatum
för företag i

f\t = felterm

Holthausen & Larcker (1992) studerar flera variablers inverkan på aktieavkastningen bIa

medelst följande regressionsmodell:

(9.11)

där:

MJKBi,T = marknadsjusterad köp- och behållavkastning för aktie i vid
placeringshorisonten T

PrdummYi,t = dummyvariabel som antar värdet 1 vid köpsignal och värdet O vid
säljsignal för aktie i enligt prognosmodell om förändringar
i framtida redovisat resultat

UEPS/Pi,t = oväntat redovisat resultat per aktie (enligt en "random walk" modell
med drift) dividerat med noterad aktiekurs vid senaste bokslutsdatum
för aktie i 66

E/Pi,t = redovisat resultat per aktie dividerat med aktiekurs vid senaste
bokslutsdatum för aktie i

65 Linjär regressionsanalys förekonuner även i andra liknande sammanhang, se tex Farna & French (1992).

66 Variabeln är avsedd att fånga upp den sk "post-eamings-announcement driften" .
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EK/MVi,t = bokfört värde på eget kapital dividerat med totalt marknadsvärde
vid senaste bokslutsdatum för företag i

RMB36i,t = marknadsjusterad avkastning för aktie i över de 36 månader som
föregår placeringstidpunkten 67

In(MVi,J = naturlig logaritm på totalt marknadsvärde vid senaste boksluts
datum för företag i

€i,t = felterm

Samtliga oberoende variabler utom signaldummyvariabeln i (9.11) är medelvärdesjusterade,

vilket medför att interceptet kan tolkas som den marknadsjusterade räntan på säljpositionen med

kontroll för bIa riskproxyvariabler och att koefficienten för signaldummyvariabeln kan tolkas

som nettoavkastningen på hedgepositionen med motsvarande kontroll. 68 69

9.4.2. Kontroll för riskproxyvariabler i föreliggande studie

I föreliggande studie konuner regressionsmodeller av det slag som återfinns i Holthausen &

Larcker (1992) att estimeras. I detta avsnitt redogörs för testspecifikationen samt erhållna

resultat.

Regressionsmodeller med den marknadsjusterade avkastningen för enskilda aktier vid place

ringshorisonten som beroende variabel och ovannämnda riskproxyvariabler samt en signal

dummyvariabel som oberoende variabler kommer således att estimeras. Signaldummyvariabeln

antar värdet O vid köpsignal och värdet 1 vid säljsignal. 70 I en regressionsmodell där signal-

67 Variabeln används som proxy för "the contrarian strategy", dvs att aktier med hög/låg historisk avkastning
får en låg/hög framtida avkastning.

68 Beträffande tolkningen av intercept och koefficient som ränta respektive nettoavkastning, jämför avsnitt
9.4.2. Medelvärdesjusteringen innebär att medelvärdet på respektive variabel subtraheras från varje enskild
observation på variabeln ifråga. Medelvärdet på de medelvärdesjusterade riskproxyvariablerna uppgår till noll så att

69 Liknande förfaranden förkommer bIa i Fama & McBeth (1973) och Bernard & Thomas (1990).

70 I Greig (1992) estimeras regressioner där sannolikheten för en ökning i redovisat resultat utgör en av de
oberoende variablerna istället för en signaldummyvariabel. (Se modellen i (9.10». Mot ett dylikt förfarande kan
invändas att den placeringsstrategi som är föremål för testning endast klassificerar aktier som köp- respektive
säljvärda, varvid ingen ytterligare rangordning av aktier på basis av den estimerade sannolikheten för en ökning i
framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sker. Vidare underlättas tolkningen av intercept och koefficient
när regressionen specificeras med en signaldummyvariabel. (Se nedan).
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dummyvariabeln utgör den enda oberoende variabeln kommer interceptet att motsvara avkast

ningen på köppositionen medan koefficienten för signaldummyvariabeln kommer att samman

falla med nettoavkastningen på hedgepositionen multiplicerad med (-1). Härvid avses avkast

ningar enligt det statistiska placeringsaltemativet. Denna tolkning av intercept och koefficient

illustreras nedan med avkastningsmått avseende hela 9-årsperioden.

Utgå från följande regressionsmodell:

(9.12) MJKBi(pl:t),36 = f30 + f31' PrDi(pl:t),O + €i(pl:t),O

där:
36 36

MJKB i(pl:t),36 = II (1 + Ri(pl:t),t(Pl:t» - II (1 + Rm,t(pl:t», dvs ackumulerad marknads-
t(pb) =1 t(pl:L) =1

justerad avkastning på aktie i(pl:L) vid placeringshorisonten
PrDi(Pl:L),o = dummyvariabel som antar värdet O vid köpsignal och värdet 1

vid säljsignal för aktie i(pl:L) vid placeringstidpunkten

Vid estimering med minsta kvadratmetoden erhålls f30 och (31 i (9.12) som: 71

(9.13)

(9.14)

f30 = MJKB36-(31·PrD

N

E (PrDi(pI:L),o'MJKBi(pl:t),36) - N·PrD·MJKB36
i(pl:t)=1

N

L PrD2
i(Pb),O - N'PrD2

i(pl:t)=l

där:

N = N(K) + N(s) , dvs totalt antal aktier

N

PrD = (l/N) L PrDi(pl:t),O
i(pb) =1

N

MJKB36 = (l/N) L MJKB i(pb),36
i(pb)=1

71 Se tex Newbold (1991, s. 479).
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Nu gäller att PrDi(pl:L),O = O för aktier i köpposition och PrDi(pl:L),O = 1 för aktier i säljposition,

varför:

(9.15)

(9.16)

(9.17)

N N(s)

L (PrDi(pl:L),o'MJKBi(pl:L),36) = L (PrDi(pI:L),o'MJKBi(p1:L),36) = N(S)'MJKB'(s)
i(pl:L) = l i(pl:L) = l

PrD = N(s/N

N

L PrD2
i(pl:L),O = N(s)

i(p1:L) = l

N(K)

I enlighet med avsnitt 9.3.1 tidigare, gäller att MJKB'(K),36 = (l/N(K») L MJKBi(p1:L),36'
i(pl:L) = 1

N(s)

MJKB'(S),36 = (l/N(s» L MJKBi(pl:t),36 och MJBK'(H),36 = MJKB'(K),36 - MJKB'(S),36' Därmed kan
i(pl:t)= l

(31 i (9.14) omskrivas enligt följande:

N(S)' MJKB' (S),36 - N(S) •MJBK36
(9.18) (31

N(s) - N'(N(s/N)2

MJKB' (S),36 - MJBK36

1 - (N(s/N)

N(s) N(K)

MJKB'(S),36 - (I: MJKBi(Pb),36 + L MJKBi(Pb),36) / N
i(Pb) = l i(Pb)= l

(N - N(s»)/N

N(s)

N'MJKB'(S),36 - L MJKBi(pl:L),36
i(pl:L) = l

N(K)

N(K)

L MJKBi(Pb),36
i(pl:L) = l

N(K)

N(s)

(N(S) + N(K»'MJKB'(S),36 - I: MJKBi(pl:L),36
i(Pb) = 1

N(K)

MJKB' (S),36 - MJKB' (K),36 = (-1)'MJKB' (H),36
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Vidare kan (30 nu skrivas:

(9.19) (30 MJKB36 - [(-1)MJKB'(H),36]·(N(s/N) =

N(K) N(s)

L MJKBi(pl:t),36 + L MJKBi(pl:t),36
i(pb)=1 i(pl:t) =1

+ (MJKB' (K),36 - MJKB' (S),36)· (N(s/N) =
N

MJKB' (K),36· (N(K/N) + MJKB' (S),36· (N(s/N) +

+ MJKB'(K),36·(N(s/N) - MJKB'(s),36·N(s/N =

MJKB'(K),36

(9.19) visar således att (30 i regressionssambandet (9.12) sammanfaller med MJKB' (K),36' och

(9.18) visar att (31 i det aktuella sambandet sammanfaller med (-1)·MJKB' (H),36.

Vid inkluderande av riskproxyvariabler kan interceptet tolkas som den marknadsjusterade

avkastningen på köppositionen efter kontroll för riskproxyvariablerna, medan koefficienten för

signaldummyvariabeln motsvarar den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen

multiplicerad med (-1) efter kontroll för nämnda variabler.

För kontroll av riskproxyvariabler identifieras inledningsvis de variabler som kan förväntas

utgöra indikatorer på risk. Här väljs de variabler som studeras i Farna & French (1992»,

nämligen (logaritmen av) kvoten mellan bokfört värde och marknadsvärde på eget kapital, det

inverterade P/E-talet samt storlek. 72 Därutöver inkluderas ett mått på direktavkastning (utdel

ning per aktie i förhållande till börskurs) då ett sådant mått har befunnits uppvisa ett starkt

samband med observerad aktieavkastning på den svenska aktiemarknaden. 73 Hur variablerna

närmare skall definieras är ej uppenbart, varför de valda definitionerna ansluter till Farna &

72 De två mått på skuldsättning, In(T/MV) sarnt In(T/EK), som studeras i Farna & French (1992) ingår inte här.
(EK = bokfört värde på eget kapital, MV = marknadsvärde på eget kapital, T = bokfört värde på tillgångar). Det
kan noteras att In(EK/MV) = In(T/MV) - In(TlEK) och att absolutvärdet för estimerad regressionskoefficient för
In(T/MV) och In(T/EK) ungefär sammanföll i Farna & French (1992). Detta betyder således att något ytterligare
förklaringsvärde i en regressionsanalys inte kan förväntas om de två måtten på skuldsättningsgrad ersätter
In(EK/MV).

73 Se Engstedt & Nyman (1992).

330



French (1992) där så är möjligt. I de fall som oklarheter föreligger definieras måtten i enlighet

med rekommendationer från Sveriges Finansanalytikers Förening (1990). Följande riskproxy

variabler studeras således:

(9.20) In(EK/MV)i(Pl:t),t(Ph) = naturlig logaritm av kvoten mellan bokfört eget kapital
enligt senaste bokslut och totalt marknadsvärde mätt
vid senaste bokslutsdatum för företag i(pl:L). EK mäts
här inklusive obeskattade reserver74 och exklusive
minoritetsandel

E/Pi(ph),t(Pl:L) = kvoten mellan redovisat resultat per aktie enligt senaste
bokslut och aktiekurs vid senaste bokslutsdatum för aktie
i (pl:L). Redovisat resultat mäts före extraordinära poster och
bokslutsdispositioner75 samt efter årets skattekostnad
exklusive utdelning på limiterade preferensaktier och
minoritetsandel

D/Pi(pl:t),t(pl:t) = kvoten mellan föreslagen utdelning per aktie enligt senaste
bokslut och aktiekurs vid senaste bokslutsdatum för
aktie i(pl:L)

In(MV)i(pl:t),t(Pl:L) = naturlig logaritm av totalt marknadsvärde på eget kapital för
företag i(pl:t) vid placeringstidpunkten

Då det finns skäl att tro att sambandet mellan kvoten E/P och avkastning är ickelinjärt prövas

även en dummyvariabel vid negativa värden i enlighet med Farna & French (1992). Variabeln

ifråga konstrueras enligt följande varvid subindex i(ph) och t(Ph) underförstås:

(9.21) {

E/P+ = E/P
E/P ~ O

E/P-dummy = O {
E/P+ = O

E/P < O
EP-dummy = 1

Samtliga aktiekurser som erfordras vid mätning av ovannämnda riskproxyvariabler utgörs av

sista betalkurs eller skattningar av denna i enlighet med det förfarande som har beskrivits i

avsnitt 8.2.

74 Mätningen av eget kapital inklusive obeskattade reserver ansluter till definitionen av variabeln ifråga i Farna
& French (1992). Tester där den del av obeskattade reserver som kan anses utgöra latent skatteskuld exkluderas
från eget kapital har gett vid handen att de resultat som redovisas i föreliggande avsnitt inte påverkas av hur
riskproxyvariabeln ifråga definieras i detta hänseende. Av utrymmesskäl redovisas emellertid inte dessa resultat
närnlare.

75 Mätningen av redovisat resultat före bokslutsdispositioner motiveras aven dylik definition av redovisat
resultat i Farna & French (1992). Tester där den del av bokslutsdispositionerna som kan anses utgöra latent
skattekostnad exkluderas har genomförts. De resultat som därvid har framkommit skiljer sig inte från dem som
redovisas i föreliggande avsnitt.

331



I appendix A.9.5 återfinns korrelationer mellan den beräknade sannolikheten för en ökning i

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och respektive riskproxyvariabel. Därav

framgår att de beräknade sannolikheterna för en ökning i genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital tenderar att rangordna aktier efter dessas risknivå i den mån som risk fångas upp av

variabeln In(EK/MV). Detsamma gäller i flera fall för D/P samt i vissa fall för E/P-kvoten och

In(MV). För slutsatser om huruvida riskproxyvariablema kan förklara övernormala avkastningar

på placeringsstrategierna, erfordras emellertid tester där nämnda avkastningar mer direkt

kontrolleras för de berörda riskproxyvariablerna.

Riskproxyvariablerna anses vanligen uppvisa samband med aktieavkastningen under de närmast

följande 12 månaderna, medan de regressionsmodeller som estimeras här, är avsedda att testa

riskproxyvariablernas förnlåga att förklara avkastningar under de närmast följande 36 månader

na. Om det föreligger sarrlband mellan riskproxyvariablema och avkastningen på aktier bör

således aktiekursen för små/stora företag och med högt/lågt värde på kvoterna In(EK/MV), E/P

samt D/P stiga/sjunka under de 12 första månaderna, vilket påverkar värdet på riskproxy

variabeln per se. I det fall att avkastningen under de återstående 24 månaderna fram till place

ringshorisonten kontrolleras för riskproxyvariabler mätta vid placeringstillfället sker därmed en

överkompensation för risk. En dylik överkompensation för risk vid mätning av övernormala

avkastningar under fler än 12 månader förekommer i samtliga referensstudier utom iStober

(1992), som årligen ombildar portföljer vid konstanthållning av variabeln storlek.

För att hantera ovannämnda problem med överkompensation för risk används modifierade risk

proxyvariabler vid tidpunkt t (pl:L) = O, riskproxyomod, beräknade som ett genomsnitt av de värden

som dessa antar vid tidpunkt t (pl:L) = O, 12 och 24:

(9.22) riskproxyomOd = (riskproxyo + riskproxY12 + riskproxY24)/3

där:

riskproxYt(pl:t) = riskproxyvariabel vid tidpunkt t(Pl:L)' t(Pl:L) = O, 12 och 24

I enlighet med den ansats som tillämpas i Holthausen & Larcker (1992) medelvärdesjusteras

samtliga modifierade riskproxyvariabler. 76 Regressionsmodeller estimeras dels med sanltliga

riskproxyvariabler samtidigt, dels med varje riskproxyvariabel separat. Därutöver estinleras

76 Jämför föregående avsnitt.
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även regressioner där signaldummyvariabeln utgör den enda oberoende variabeln. Följande

regressionsmodeller estimeras således:

(9.23)

(9.24)

(9.25)

(9.26)

(9.27)

(9.28)

(9.29)

(9.30)

MJKBi(pb),36 = {3o + {31'PrDi(Pb),O + Ei(pb),O

MJKBi(pl:L),36 = {3o + {31' PrDi(pb),O + {32 'In(EK/MV)i(pl:L),Omod + Ei(pl:L),O

MJKBi(Pb),36 = {3o + {31' PrDi(pb),O + {33' (E/P)i(pl:L),Omod + Ei(pb),O

MJKBi(pb),36 = {3o + {31' PrDi(Pb),O + {34'(E/P)+i(Pb),OmOd +
+ {3s·(E/P-dummY)i(Pb),Omod + Ei(pb),O

MJKBi(Pb),36 = {3o + {31' PrDi(Pb),O + {32' ln(EK/MV)i(Pb),Omod + {33'(E/P)i(Pb),OmOd +

+ {36'(D/P)i(pl:L),OmOd + {37' ln(MV)i(Pb),Omod + Ei(pb),O

MJKBi(Pb),36 = {3o + {31'PrDi(Pb),O + {32' ln(EK/MV)i(Pb),OffiOd + {34·(E/P)+i(Pb),Omod +
+ {3s'(E/P-dummY)i(Pb),Omod + {36'(D/P)i(Pb),OffiOd +

+ (37· ln(MV)i(p1:L),Omod + Ei(pb),O

där:

MJKBi(Pb),36 = marknadsjusterad köp- och behållavkastning för aktie i(pl:t) vid
placeringshorisonten

PrDi(p1:L),o = dummyvariabel som antar värdet Ovid köpsignal och värdet 1
vid säljsignal för aktie i(pl:t) vid placeringstidpunkten

Ei(pb),O = felterm

Antalet observationer per estimerad regressionsmodell är enligt följande. Hela 9-årspeioden:

385, placeringsperiod I: 142, placeringsperiod II: 130 och placeringsperiod III: 113.77 På

grund av det begränsade antalet observationer under respektive placeringsperiod estimeras

modellen i (9.30) endast för 9-årsperioden som helhet. Därmed redovisas inte heller nl0dellen i

(9.26) för de tre placeringsperiodema.

Analyserna avser endast det statistiska placeringsaltemativet, dvs vid mätningen av den

77 För placeringsstrategin Pls*(~Ret+3)St är antalet observationer något mindre. Hela 9-årsperioden: 373 st,
placeringsperiod I: 141 st, placeringsperiod II: 126 st och placeringsperiod III: 106 st.
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marknadsjusterade köp- och behållavkastningen på portföljer likaviktas aktier över hela place

ringsperioder och aktier som upphör att handlas bortfaller från placeringsstrategin. De avkast

ningar som avser det realistiska alternativet är inte lämpliga som beroende variabel av två skäl.

För det första innebär en riskkontroll av avkastningar där aktier likaviktas vid placeringsstill

fällen att en regressionsmodell per placeringstillfälle måste estimeras, varefter ett genomsnitt för

estimerade koefficienter beräknas. Antalet observationer per placeringstillfälle är emellertid inte

tillräckligt stort för att medge ett dylikt förfarande. För det andra är angiven metod för risk

justering förknippad med svårigheter när belopp hänförliga till aktier som avyttras i förtid place

ras i marknadsindex fram till placeringshorisonten.

I tabell 9.4.2.a - d redovisas regressionsmodeller estimerade över hela 9-årsperioden. Beträf

fande den modell där signaldummyvariabeln utgör den enda oberoende variabeln, motsvarar den

estimerade koefficienten, f31 , den marknadsjusterade nettoavkastningen på hedgepositionen för

placeringsstrategin ifråga i tabell 9.3.1.b multiplicerad med (-1) och värdet på interceptet, f3o,

uppgår till avkastningen på köppositionen i samma tabell. 78

Av tabell 9.4.2.a framgår att interceptet och koefficienten för signaldummyn är signifikanta i

den regressionsmodell som avser den hypotetiska placeringsstrategin för 9-årsperioden som

helhet. Förklaringsvärdet för modellen uppgår till 10.78 % när inga riskproxyvariabler inklu

deras. För placeringsstrategierna Pls(ReJSt och Pls({Rmt})St som redovisas i tabell 9.4.2.b

respektive 9.4.2.c är såväl interceptet som koefficienten för signaldummyn signifikanta på

åtminstone 1%-nivån i de regressionsmodeller där signaldummyn utgör den enda oberoende

variabeln. Således är den marknadsjusterade avkastningen respektive nettoavkastningen på köp

och hedgeposition utan kontroll för riskproxyvariabler signifikant på nänmda nivå. Beträffande

placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})St är interceptet signifikant på 1%-nivån. För koefficienten

för signaldummyvariabeln erhålls p-värdet 0.014. Förklaringsvärdena för de regressionsmodeller

där placeringsstrategierna baseras på estimerade prognosmodeller är emellertid väsentligt lägre

78 Testning av de antaganden som estimering av regressionsmodellema baseras på (Jämför fotnot 28) har
genomförts för 9-årsperioden som helhet. Med ledning av diagram över feltermernas fördelning kan dessa antas
vara åtminstone approximativt normalfördelade. Antagandet om homoskedasticitet testas i enlighet med det för
farande som anges i ovannämnda fotnot. Testningen ger vid handen att några större problem med heteroskedasticitet
inte föreligger. I de regressioner som inkluderar en eller flera riskproxyvariabler kan även multikolliniäritet utgöra
ett problem. Multikolliniäritet medför att de enskilda variablernas specifika samband med den beroende variabeln ej
kan urskiljas. En hög parvis korrelation - varmed enligt en tumregel menas att korrelationen överstiger 10.81 (Se
tex Gujarati (1995» - är tillräcklig för att multikolliniäritet skall föreligga. Den parvisa korrelationen mellan variab
lerna ligger här i intervallet 10.0081-10.5331.
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Signaldummy In(EKlMV)mod E/pID°d (E/p+)mod E/P-dummy
mod njpID°d In(MV)mod adj. K2 F-värde

flo fll fl2 fl3 fl4 fls fl6 fl,

0.3560 -0.5430 10.78 % 45.9554

(0.000) (0.000) (0.0000)

0.3519 -0.5359 -0.0079 0.1157 -1.6818 0.0561 11.42 % 10.5904

(0.000) (0.000) (0.539) (0.340) (0.715) (0.983) (0.0000)

0.3756 -0.5772 0.0285 -1.0224 0.5777 -1.3398 0.0667 13.42 % 10.6092

(0.000) (0.000) (0.392) (0.874) (0.027) (0.678) (0.994) (0.0000)
.........................................................................................................................................................................................................

0.3565 -0.5438 -0.0812 10.94 % 23.8468

(0.000) (0.000) (0.900) (0.0000)

0.3564 -0.5437 0.1712 10.63 % 23.1306

(0.000) (0.000) (0.269) (0.0000)

0.3791 -0.5832 -1.1541 0.4821 12.45 % 18.6307
(0.000) (0.000) (0.966) (0.034) (0.0000)

0.3532 -0.5381 -2.2330 10.74 % 23.3740
(0.000) (0.000) (0.816) (0.0000)

0.3536 -0.5388 0.0597 11.98 % 26.3039
(0.000) (0.000) (0.993) (0.0000)

Tabell 9.4.2.a: Linjär regressionsanalys enligt modell (9.23 - 9.30) för kontroll för riskproxyvariabler med marknadsjusterad köp- och behållavkastning fram till
placeringshorisonten som beroende variabel för placeringsstrategin PIs*(J1Ret +3) St, alla år. ({3o = intercept, signaldummy = signaldummyvariabel för köp- resp.
säljsignal enligt placeringsstrategin, riskproxymod = genomsnitt beräknat på en viss riskproxyvariabel mätt vid tidpunkt t(pI:L) = O, 12 och 24, In(EK/MV) = den
naturliga logaritmen på kvoten mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärde på detsamma, E/P = redovisat resultat per aktie dividerat med aktiekurs,
E/P+ = dito vid positiva värden enligt (9.21), E/P-dummy = dummyvariabel för E/P enligt (9.21), D/P = föreslagen utdelning dividerat med aktiekurs,
In(MV) = naturlig logaritm på totalt marknadsvärde och adj. R2 = förklaringsvärde). (p-värde inom parentes).



Signaldummy ln(EKlMV)mod E/pID°d (E/p+)mod E/P-dummymod D/pIDod ln(MV)mod adj. W F-värde

(jO (jl {j2 (j3 {j4 {JS {j6 {J,

0.3616 -0.4074 4.19 % 17.7849
(0.000) (0.000) (0.0000)

0.4069 -0.4665 -0.0316 0.1842 0.9866 0.0732 5.89 % 5.8045
(0.000) (0.000) (0.650) (0.263) (0.369) (0.998) (0.0000)

0.3865 -0.4399 -0.0532 -0.0744 0.4007 1.3356 0.0778 6.22 % 5.2469
(0.000) (0.000) (0.687) (0.532) (0.087) (0.324) (0.999) (0.0000)

...................................................................................................................................................................................,

0.3760 -0.4262 -0.0751 4.26 % 9.5540
(0.000) (0.000) (0.873) (0.0001)

0.3714 -0.4202 0.2842 4.18 % 9.3740
(0.000) (0.000) (0.163) (0.0001)

0.3467 -0.3879 -0.4945 0.2202 4.15 % 6.5378
(0.000) (0.000) (0.773) (0.196) (0.0003)

0.3616 -0.4074 0.1237 3.94 % 8.8706
(0.000) (0.000) (0.480) (0.0002)

0.0776 -0.4525 0.0776 6.47 % 14.2820
(0.000) (0.000) (0.999) (0.0000)

Tabell 9.4.2.b: Linjär regressionsanalys enligt modell (9.23 - 9.30) för kontroll för riskproxyvariabler med marknadsjusterad köp- och behållavkastning fram till
placeringshorisonten som beroende variabel för placeringsstrategin Pls(Ret ) St, alla år. «(30 = intercept, signaldummy = signaldummyvariabel för köp- resp.
säljsignal enligt placeringsstrategin, riskproxymod = genomsnitt beräknat på en viss riskproxyvariabel mätt vid tidpunkt t(pi:t) = O, 12 och 24, In(EK/MV) = den
naturliga logaritmen på kvoten mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärde på detsamma, E/P = redovisat resultat per aktie dividerat med aktiekurs,
E/P+ = dito vid positiva värden enligt (9.21), E/P-dummy = dummyvariabel för E/P enligt (9.21), D/P = föreslagen utdelning dividerat med aktiekurs,
In(MV) = naturlig logaritm på totalt marknadsvärde och adj. R2 = förklaringsvärde). (p-värde inom parentes).



Signaldummy ln(EKlMV)mod EWUod (E/p+)mod E/P-dummymod D/pmod ln(MV)mod adj. R2 F-värde

Po Pt P2 P3 P4 Ps P6 P,

0.1409 -0.2071 1.32 % 6.1433

(0.006) (0.007) (0.0136)

0.1294 -0.1810 -0.1944 0.0091 0.3285 0.0495 1.43 % 2.1106
(0.012) (0.021) (0.589) (0.488) (0.457) (0.966) (0.0634)

0.1231 -0.1668 -0.0020 -0.6246 0.4017 0.5064 0.0576 2.33 % 2.5260
(0.016) (0.030) (0.507) (0.747) (0.091) (0.432) (0.982) (0.0207)
........................................................................................................................................................................................................,

0.1478 -0.2227 -0.0618 1.28 % 3.4958
(0.004) (0.005) (0.821) (0.0313)

0.1403 -0.2059 0.0804 1.08 % 3.1022
(0.006) (0.007) (0.391) (0.0461)

0.1410 -0.2074 -0.7608 0.2913 1.76 % 3.2891
(0.006) (0.007) (0.871) (0.130) (0.0208)

0.1412 -0.3522 -0.3522 1.07 % 3.0738
(0.006) (0.007) (0.556) (0.0474)

0.1269 -0.1755 0.0520 2.19 % 5.2904
(0.011) (0.019) (0.981) (0.0054)

Tabell 9.4.2.c: Linjär regressionsanalys enligt modell (9.23 - 9.30) för kontroll tör riskproxyvariabler med marknadsjusterad köp- och behållavkastning fram till
placeringshorisonten som beroende variabel/ör placeringsstrategin Pls({Rmt }) St, alla år. ({jO = intercept, signaldummy = signaldummyvariabel för köp- resp.
säljsignal enligt placeringsstrategin, riskproxyffiod = genomsnitt beräknat på en viss riskproxyvariabel mätt vid tidpunkt t(pl:t.) = O, 12 och 24, In(EK/MV) = den
naturliga logaritmen på kvoten mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärde på detsamma, E/P = redovisat resultat per aktie dividerat med aktiekurs,
E/P+ = dito vid positiva värden enligt (9.21), E/P-dummy = dummyvariabel för E/P enligt (9.21), D/P = föreslagen utdelning dividerat med aktiekurs,
In(MV) = naturlig logaritm på totalt marknadsvärde och adj. R2 = förklaringsvärde). (p-värde inom parentes).



Signaldummy In(EK/MV)mod E/pID°d (E/p+)mod E/P-dummy
mod D/pIIl°d In(MV)mod adj. R2 F~värde

Po PI P2 P3 ~4 Ps P6 P7

0.1374 -0.1821 0.98 % 4.7931
(0.009) (0.014) (0.0292)

0.1305 -0.1679 -0.0024 0.0245 -0.2354 0.0574 1.36 % 2.0590
(0.013) (0.024) (0.511) (0.467) (0.531) (0.985) (0.0698)

0.1160 -0.1378 -0.0051 -0.3943 0.4141 -0.0012 0.0644 2.06 % 2.3426
(0.025) (0.057) (0.518) (0.659) (0.085) (0.500) (0.974) (0.0311)

....................................................................................................................................................... O.G ••••• I

0.1423 -0.1923 -0.0512 0.87 % 2.6884
(0.007) (0.011) (0.778) (0.0693)

0.1370 -0.1813 0.0984 0.75 % 2.4479
(0.009) (0.015) (0.368) (0.0878)

0.1267 -0.1599 -0.5014 0.2988 1.13 % 2.4658
(0.015) (0.029) (0.773) (0.126) (0.0619)

0.1382 -0.1837 -0.4986 0.73 % 2.4103
(0.009) (0.014) (0.579) (0.0912)

0.1305 -0.1678 0.0575 2.13 % 5.1822
(0.012) (0.022) (0.990) (0.0060)

Tabell 9.4.2.d: Linjär regressionsanalys enligt modell (9.23 - 9.30) för kontroll/ör riskproxyvariabler med marknadsjusterad köp- och behållavkastning fram till
placeringshorisonten som beroende variabel/ör placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt }) SI, alla år. ({JO = intercept, signaldummy = signaldummyvariabel för köp- resp.
säljsignal enligt placeringsstrategin, riskproxyffiod = genomsnitt beräknat på en viss riskproxyvariabel mätt vid tidpunkt t(Pl:r,) = O, 12 och 24, In(EK/MV) = den
naturliga logaritmen på kvoten mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärde på detsamma, E/P = redovisat resultat per aktie dividerat med aktiekurs,
E/P+ = dito vid positiva värden enligt (9.21), E/P-dummy = dummyvariabel för E/P enligt (9.21), D/P = föreslagen utdelning dividerat med aktiekurs,
ln(MV) = naturlig logaritm på totalt marknadsvärde och adj. R2 = förklaringsvärde). (p-värde inom parentes).



än för den regressionsmodell som avser den hypotetiska placeringsstrategin. För den

regressionsmodell som avser placeringsstrategin Pls(ReJSt erhålls förklaringsvärdet 4.19 %.79

Förklaringsvärdet för regressionsmodeller avseende placeringsstrategierna PIs({Rmt} )St och

Pls(Ret+{Rmt} )St uppgår till 1.32 % respektive 0.98 %.80 Erhållna förklaringsvärden kan jänl

föras med motsvarande värde på 0.22 % som redovisas i Greig (1992) för en variant av

regressionsmodellen i (9.10) med den enskilda aktiens ojusterade köp- och behållavkastning som

beroende variabel och den estimerade sannolikheten för en ökning i redovisat resultat som enda

oberoende variabel.

I tabell 9.4.2.a - d redovisas även regressionsanalyser där förutom signaldummyn en eller flera

riskproxyvariabler inkluderas bland de oberoende variablerna. Då antalet regressioner är stort,

kan inte samtliga dessa kommenteras här. Redogörelsen av resultaten kommer istället att

koncentreras till i vilken utsträckning det finns anledning att modifiera de slutsatser som dras

utifrån regressionsanalyser där endast signaldummyn ingår som oberoende variabel. Bedöm

ningen av huruvida en eller flera riskproxyvariabler skall anses förklara erhållen avkastning sker

utifrån följande kriterium: En eller flera riskproxyvariabler anses förklara avkastningen respek

tive nettoavkastningen på köp- och/eller hedgepositionen onl inkluderande av denna/dessa med

för att intercept och/eller koefficient för signaldummy inte längre är signifikant/-a på 10%-nivån

samtidigt som riskproxyvariabeln/-variablerna är signifikant/-a på motsvarande nivå med det

tecken som variabeln/variablerna ifråga antas ha i egenskap av indikator/-er på placeringsrisk.

Ifrågavarande tecken är positivt för samtliga riskproxyvariabler utom för variabeln In(MV)ffiOd,

för vilken nämnda tecken är negativt.

Vad gäller den hypotetiska placeringsstrategin, Pls*(åRet+3)St, påverkas inte slutsatsen om före

komst av övemormal avkastning vid kontroll för riskproxyvariablerna för 9-årsperioden som

helhet. 81 När riskproxyvariablerna inkluderas i de analyser som avser 9-årsperioden som helhet

föranleder inte resultaten några ändrade slutsatser beträffande förekomst av övernormal avkast

ning för någon av de placeringsstrategier som baseras på estimerade prognosmodeller. 82

79 Se tabell 9.3.2.b.

80 Se tabell 9.3.2.c respektive 9.3.2.d.

81 Se tabell 9.4.2.a.

82 Se tabell 9.4.2.b - d.
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Estimerade regressionsmodeller avseende placeringsperioderna återfinns av utrymmesskäl i

appendix A.9.6. Därav framgår att såväl intercept som koefficient för signaldummyn i de

regressionsmodeller som testar den hypotetiska placeringsstrategin, är signifikanta på åtminstone

1%-nivån under samtliga tre placeringsperioder. Förklaringsvärdena i dessa regressioner ökar

över tiden från 10.88 % under den första placeringsperioden till 15.11 % respektive 15.42 %

under den andra och tredje placeringsperioden. Beträffande de placeringsstrategier som baseras

på estimerade prognosmodeller är under den första placeringsperioden såväl intercept som

koefficient för signaldummyn signifikant på 1%-nivån för placeringsstrategiema Pls(ReJSt och

Pls({Rmt})St. För placeringsstrategin Pls(Ret+ {Rmt})St är interceptet och signaldummyn signi

fikanta på 5%-nivån. Förklaringsvärdena för de regressionsmodeller som avser de båda först

nämnda placeringsstrategierna är 5.29 % för Pls{ReJSt och 7.81 % för PIs({Rmt})St.

Förklaringsvärdet för den regressionsmodell som prövar lönsamheten på placeringsstrategin

PIs(Ret+{Rmt})St uppgår till 2.41 %. Under den andra placeringsperioden erhålls signifikanta

resultat för placeringsstrategin PIs(ReJSt
• Både interceptet och koefficienten för signaldummyn

är signifikanta på 1%-nivån. Förklaringsvärdet uppgår till 8.94 %. Vidare är under denna

placeringsperiod koefficienten för signaldummyvariabeln för placeringsstrategin Pls({Rmt} )St

signifikant på 10%-nivån. För interceptet noteras p-värdet 0.131. Under den tredje placerings

perioden erhålls inga signifikanta resultat. Beträffande kontroll för riskproxyvariabler kan

konstateras att det inte för någon placeringsperiod och placeringsstrategi föreligger något fall

där en eller flera riskproxyvariabler kan sägas förklara erhållna övernonnala avkastningar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kontroll för riskproxyvariabler inte påverkar de slut

satser om övemormala avkastningar som framkommer av de regressionsanalyser där signal

dummyn utgör den enda oberoende variabeln.

I Appendix A.9.7.3 återfinns känslighetsanalyser av ovanstående resultat varvid det tidsberoende

som har diskuterats i avsnitt 9.1.4 elimineras. Vid känslighetsanalys avseende 9-årsperioden

estimeras regressionsmodeller enligt samband (9.23) på icke överlappande tidsperioder be

stående av kombinationer av tre placeringstillfällen i enlighet med tabell 9.1.4. Vid analysen

beräknas genomsnittliga p-värden för interceptet och koefficienten för signaldummyvariabeln.

Medelvärdesberäkningen sker över de tio icke överlappande tidsperioderna.

Av känslighetsanalysema avseende 9-årsperioden framkommer att avkastningen både på köp-
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positionen och hedgepositionen är signifikanta i genomsnitt på 1%-nivån för den hypotetiska

placeringsstrategin. Vidare är avkastningen på köp- och hedgeposition för placeringsstrategin

Pls(ReJSt i genomsnitt signifikant på 5 %-nivån. Beträffande placeringsstrategiema Pls({Rmt})St

och Pls(Ret+{Rmt})St försvagas resultaten mer. Avkastningen på respektive köpposition för

dessa placeringsstrategier är i genomsnitt signifikant på 10%-nivån. Genomsnittliga p-värden för

hedgepositionen uppgår till 0.109 för placeringsstrategin PIs({Rmt})St och 0.103 för placerings

strategin Pls(Ret+{Rmt})st, vilket i båda fallen ändå är i närheten av 10%-nivån. I Appendix

A.9.7.3 estimeras även regressionsmodeller i enlighet med (9.24 - 9.25) och (9.27 - 9.29) ovan

med riskproxyvariabler som oberoende variabler. Dylika regressionsmodeller estimeras för varje

icke överlappande tidsperiod och genomsnittliga värden på koefficienter samt genomsnittliga

t-värden och p-värden beräknas över de tio tidsperioderna. Känslighetsanalysen bekräftar att den

marknadsjusterade avkastningen på placeringsstrategiema inte förklaras av de studerade risk

proxyvariablema.

Vid känslighetsanalyser av placeringsperioder estimeras regressionsmodellen i (9.23) för varje

enskilt placeringstillfälle och genomsnittliga p-värden beräknas för de tre placeringstillfällen som

tillsammans utgör en placeringsperiod. Därvid konstateras beträffande den hypotetiska place

ringsstrategin att avkastningen på såväl hedge- som köppositionen som regel är i genomsnitt

signifikanta på åtminstone 10%-nivån. Enda undantaget utgörs här av hedgepositionen under den

tredje placeringsperioden, där det genomsnittliga p-värdet uppgår till 0.122, vilket ändå är

ganska nära 10%-nivån. För placeringsstrategin PIs(ReJSt är avkastningen i genomsnitt signi

fikant på 10%-nivån för såväl hedge- som köppositionen under den första placeringsperioden.

Under samma period är avkastningen på hedgepositionen signifikant på 5%-nivån för place

ringsstrategin PIs({Rmt})St och på 10%-nivån för PIs(Ret+{Rmt})St. Köppositionen för place

ringsstrategin Pls({Rmt})St är förknippad med ett genomsnittligt p-värde på O.11O, vilket är nära

10%-nivån, medan det genomsnittliga p-värdet avseende köppositionen för placeringsstrategin

PIs(Ret+{Rmt})St är något sämre och uppgår till 0.143. Under den andra placeringsperioden

erhålls för placeringsstrategin Pls(ReJSt något sämre genomsnittliga p-värden, 0.193 för köp

positionen och 0.163 för hedgepositionen. Dock kan noteras att vid två av de tre placerings

tillfällen som placeringsperioden omfattar erhålls p-värdet 0.000 för såväl köp- som hedge

positionen.

Sammanfattningsvis leder elimineringen av tidsberoendet i det empiriska datamaterialet till en
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viss försvagning av erhållna resultat. Som regel motsvarar dock genomsnittliga p-värden

signifikansnivån 10 % eller bättre. På nämnda nivå kan för samtliga placeringsstrategier en i

genomsnitt signifikant avkastning konstateras avseende 9-årsperioden i alla fall för respektive

köpposition. För den hypotetiska placeringsstrategin samt för placeringsstrategin Pls(ReJSt är

försvagningen av resultaten mindre påtaglig. Vid känslighetsanalys av placeringsperioder be

kräftas i huvudsak de resultat som har erhållits beträffande den hypotetiska placeringsstrategin.

Vidare erhålls under den första placeringsperioden i genomsnitt signifikanta resultat på gängse

nivåer för åtminstone någon position avseende placeringsstrategierna Pls(ReJSt, Pls({Rmt})St

samt Pls(Ret+{Rmt})St. Under den andra placeringsperioden konstateras en försvagning av

resultaten för placeringsstrategin Pls(ReJSt i termer av genomsnittliga p-värden. Då p-värden för

två av de tre enskilda placeringstillfällen som placeringsperioden omfattar är mycket goda kan

emellertid inte en övemonnal avkastning avfärdas för perioden ifråga.
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10. Sammanfattning och slutsatser

I föreliggande kapitel sammanfattas de resultat som har framkommit i studien (avsnitt 10.1).

Därefter presenteras de slutsatser beträffande värderelevans och informationseffektivitet med

avseende på publicerade redovisningsmått som kan dras utifrån erhållna resultat (avsnitt 10.2).

Avslutningsvis kommenteras vissa resultat och några av de mer övergripande invändningar som

kan göras mot utformningen av den empiriska undersökningen diskuteras (avsnitt 10.3). I an

slutning därtill ges även förslag till framtida forskning.

10.1. Sammanfattning av empiriska resultat

Studien har haft två huvudsyften; i) att undersöka huruvida publicerade redovisningsrnått för

medlar tillförlitlig information som är relevant vid aktievärdering samt ii) att undersöka om den

svenska aktiemarknaden är informationseffektiv med avseende på publicerade redovisningsrnått.

I avsnitt 10.1. 1 sammanfattas resultaten av den del av undersökningen som har avsett det första

delsyftet och i avsnitt 10.1.2 resultaten avseende det andra delsyftet. Tyngdpunkten i samman

fattningen ligger på de resultat som har erhållits, snarare än på redan diskuterade förutsättningar

och metodmässiga överväganden. Självfallet måste dock de resultat som har framkommit tolkas

med beaktande av de avgränsningar, antaganden och operationaliseringar som har gjorts i an

slutning till de empiriska testerna.

10.1.1. Värderelevans hos publicerade redovisningsmått

Egenskapen hos publicerade redovisningsrnått att förmedla information som är relevant vid

aktievärdering har i föreliggande arbete benämnts värderelevans. Undersökningsansatsen vid
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fastställande därav har varit empirisk. Statistiska prognossamband mellan framtida värden på

räntabilitet på eget kapital och en större uppsättning publicerade redovisningsrnått har estimerats

ocn validerats.

Den statistiska analysen genomfördes på ett urval av företag noterade på AI-/All-listan eller

A-listan på Stockholms fondbörs. Urvalet begränsades till företag som kunde anses vara till

verkande. l Primärt inkluderades företag i branscherna Verkstadsindustri och Skogsindustri

enligt Affärsvärldens branschindelning. Då antalet företag i dessa branscher inte befanns vara

tillräckligt stort för efterföljande statistisk testning, utvidgades urvalet till att omfatta även de

företag i branscherna Fastighets- och byggbolag samt Övriga bolag som utifrån en bedönming

av vissa redovisningsbaserade nyckeltal ansågs uppvisa rörelsernässig likhet med företagen i

branscherna Verkstadsindustri och Skogsindustri. Tre tidsperioder studerades. Vid estimeringen

av prognosmodeller inföll den första estimeringsperioden åren 1970 - 1982, den andra estime

ringsperioden åren 1973 - 1985 och den tredje estimeringsperioden åren 1976 - 1988. Estime

ringsurvalen omfattade följande antal observationer: 396 st den första estimeringsperioden, 412

st den andra estinleringsperioden och 392 st den tredje estimeringsperioden.2 Prognosmodeller

na validerades sedermera under tre tidsperioder som (åtminstone beträffande mättidpunkterna

för de oberoende variablerna i prognosmodellema) följde efter estimeringsperioderna. Den

första valideringsperioden omfattade åren 1980 - 1987, den andra valideringsperioden åren

1983 - 1990 och den tredje valideringsperioden åren 1986 - 1993. Den prognosmodell som

estimerades under den första estimeringsperioden validerades under den första validerings

perioden osv. Antalet observationer i valideringsurvalen uppgick till 146 st den första valide

ringsperioden, 133 st den andra valideringsperioden och 113 st den tredje valideringsperioden. 3

Data hämtades i första hand från databasen Findata Finlis.

Prognosvariabeln i prognosmodellerna - den långsiktiga räntabiliteten på eget kapital - valdes

med utgångspunkt i en värderingsmodell för aktier och operationaliserades som genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital, Ret+3' vilken bestämdes som ett medelvärde över årsvisa räntabili-

l Se avsnitt 5.1.

2 Se avsnitt 6.2.

3 Se avsnitt 7.1.
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tetstal från år t + 1 till t +3.4 Det i räntabiliteten på eget kapital ingående resultatmåttet inklude

rade extraordinära poster. Som statistisk metod för estimering av prognosmodeller valdes logit

analys, vilket erfordrade en dikotomisering av den beroende variabeln. I det aktuella samman

hanget estimerades sannolikheten för att framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital skulle

öka (eller vara oförändrad) respektive minska givet vissa publicerade redovisningsmått vid tid

punkt t. De oberoende variablerna utgjordes av redovisningsbaserade nyckeltal och/eller den

historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital, Ret , vilken bestämdes som ett medel

värde över årsvisa räntabilitetstal från år t-2 till t. En relativt stor uppsättning, 117 st, redovis

ningsbaserade nyckeltal definierades, vilka (med ett fåtal undantag) var olika kvotmått samt mått

på förändringar i dessa.5 Nyckeltalen valdes i första hand med utgångspunkt i tidigare studier

som har kartlagt redovisningens beskrivningsdimensioner, alternativt haft till syfte att utifrån

redovisningsrnått prognostisera variabler som liknar prognosvariabeln i föreliggande studie. För

att reducera den initiala uppsättningen nyckeltal analyserades denna med principalkomponent

analys under respektive estimeringsperiod. 6 Därvid erhölls - beroende på vilken period som

studerades - 25 eller 26 st komponenter. Varje sådan komponent representerades sedan av det

nyckeltal som uppvisade högst korrelation (i absoluta termer) med respektive komponent. I

samband med estimeringen av multivariata prognosmodeller reducerades antalet oberoende

variabler ytterligare genom ett stegvis förfarande.?

Följande univariata modeller estimerades:8

• Prognosmodellerna Pm(RetJ med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som
enda oberoende variabel.

• Prognosmodellerna Pm(Rmt,j) med olika enskilda nyckeltal som enda oberoende variabel.

Därutöver estimerades följande multivariata modeller:

• Prognosmodellerna Pm({Rmt}) med en uppsättning nyckeltal som oberoende variabler.

• Prognosmodellerna Pm (Ret+ (Rmt}) med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget
kapital och en uppsättning nyckeltal som oberoende variabler.

4 Se avsnitt 4.1.

5 Se avsnitt 5.2.

6 Se avsnitt 5.3.

7 Se avsnitt 6.4. 1.

8 Se avsnitt 6.1.

345



De estimerade prognosmodellerna Pm(ReJ, Pm({Rmt}) och Pm(Ret+{Rmt}) utvärderades seder

mera vad gäller såväl klassificeringsförmåga under estimeringsperiodema som prognosförmåga

under efterföljande valideringsperioder. De univariata prognosmodellerna Pm(Rmt,j) estime

rades bIa för att pröva möjligheten att bilda enkla förväntningar om tecken på samband mellan

vissa enskilda nyckeltal och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital.

De ansatser som därvid formulerades var antingen baserade på den empiriska iakttagelsen att

räntabilitet på eget kapital tenderar att följa en "mean reversion" process eller på Lintners

(1956) modell om företags utdelningspolitik. 9

Beträffande estimerade prognosmodeller kunde följande iakttagelser göras. En väsentligt bättre

stabilitet för prognosmodellema Pm(ReJ än för Pm(Rmt,j) noterades. De estimerade prognos

modellerna Pm (Ret) var robusta och klart signifikanta. 10 Koefficienten för den historiska

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital var signifikant negativ under samtliga tre estime

ringsperioder.11 Dessa resultat är konsistenta med resultat i tidigare forskning att räntabilitet på

eget kapital tenderar att följa en "mean reversion" process. 12

För de univariata prognosmodellerna Pm(Rmt,j) förelåg på åtminstone 10%-nivån signifikanta

samband för drygt hälften av nyckeltalen under respektive estimeringsperiod. 13 Påtagliga

instabiliteter över tiden i de estimerade modellerna noterades emellertid. Endast ett mindre antal

av redovisningens beskrivningsdimensioner representerades av ett signifikant nyckeltal under

samtliga tre estimeringsperioder. Ifrågavarande beskrivningsdimensioner var Förändring lön

samhet, Tillväxt, Tillgångsstruktur, Tillväxt materiella tillgångar och Finansiell struktur. I de

fall som koefficienten för ett visst nyckeltal var signifikant under mer än en estimeringsperiod,

var dock som regel tecknet på densamma oförändrat över tiden. Några nyckeltal som represen

terade univariat betydelsefulla beskrivningsdimensioner14 kunde anses vara relaterade till

9 Se appendix A.6.1.

10 Erhållna p-värden uppgick till 0.0000. Se avsnitt 6.3.1, tabell 6.3.1.

Il Erhållna p-värden uppgick till 0.0000.

12 Se avsnitt 3.1.1.

13 Se avsnitt 6.3.2, tabell 6.3.2.

14 Med betydelsefull beskrivningsdimension avsågs i sammanhanget att koefficienten för det nyckeltal som
representerade beskrivningsdimensionen ifråga var signifikant på 1%-nivån. Se avsnitt 6.3.2, tabell 6.3.3.
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"mean reversion" processen i räntabilitet på eget kapital. Dessa nyckeltal representerade

beskrivningsdimensionerna Lönsamhet, Kapitalintensitet och Tillväxt obeskattade reserver. 15

Vad gäller de multivariata prognosmodellema konstaterades att signifikanta samband kunde

estimeras under samtliga tre estimeringsperioder. Betydande olikheter förelåg emellertid mellan

estimeringsperioderna vad gäller vilka nyckeltal som iillduderades bland de oberoende variab

lerna. Vidare försvagades kvaliteten på estimerade prognossamband något över tiden. Vissa

regelbundenheter kunde dock observeras. En fruktbar utgångspunkt var därvid den empiriska

iakttagelsen att räntabilitet på eget kapital tenderar att följa en "mean reversion" process och att

vissa nyckeltal kan anses vara relaterade till ifrågavarande process.

De estimerade multivariata prognosmodellerna Pm({Rmt}J var klart signifikanta under samtliga

tre estimeringsperioder. 16 För enskilda variabelkoefficienter var signifikansnivåerna något

sämre under den tredje estimeringsperioden än under de båda inledande estimeringsperioderna.

Vidare förelåg väsentliga skillnader mellan estimeringsperioderna med avseende på kombina

tionen av oberoende variabler i prognosmodellerna och antalet oberoende variabler halverades

nästan över tiden. Beskrivningsdimensionerna Lönsamhet och Förändring lönsamhet var repre

senterade i prognosmodellerna under samtliga tre estimeringsperioder. Inte någon av redovis

ningens beskrivningsdimensioner var betydelsefull i prognosmodellerna Pm({Rmt}) under samt

liga tre estimeringsperioder. 17 Däremot hörde flera beskrivningsdimensioner till denna kategori

under två estimeringsperioder: Tillväxt materiella tillgångar och Förändring räntebärande

skulder under den första och den andra estimeringsperioden samt Lönsamhet och Förändring

lönsamhet under den första och den tredje estimeringsperioden. Vid en jämförelse mellan

prognosmodellerna Pm({Rmt}) och de univariata analyserna Pm(Rmt,j) kunde noteras att av de

betydelsefulla beskrivningsdimensionema i prognosmodellerna Pm({Rmt}) hörde flertalet även

till de univariat betydelsefulla. I några fall representerades betydelsefulla beskrivningsdimen

sioner i prognosmodellerna Pm({Rmt}) av nyckeltal vilka kunde anses vara relaterade till en

"mean reversion" process i räntabiliteten på eget kapital. 18 Ett av dessa nyckeltal var vinst-

15 Se avsnitt 6.3.2 och appendix A.6.1.

16 Erhållna p-värden uppgick till 0.0000. Se avsnitt 6.4.1, tabell 6.4.l.a - 6.4.l.c.

17 Se avsnitt 6.4.1, tabell 6.4.2.

18 Se avsnitt 6.4.1 och appendix A.6.1.
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marginalmåttet VM(l). Nyckeltal som i första hand ansågs kommunicera en annan typ av

information, tex avseende företags utdelningspolitik:, var däremot svagt representerade.

Även de estimerade prognosmodellerna Pm (Ret+{Rmt}J var klart signifikanta under samtliga

estimeringsperioder. 19 Signifikansnivåerna avseende enskilda variabelkoefficienter konstatera

des dock vara något sämre under den tredje estimeringsperioden än under de båda inledande

estimeringsperiodema. Under samtliga estimeringsperioder inkluderades den historiska genom

snittliga räntabiliteten på eget kapital bland de oberoende variablerna med negativt tecken på

koefficienten, som genomgående var signifikant. 20 Beskrivningsdimensionerna Kapital

intensitet, Storlek, Tillväxt materiella tillgångar samt Utdelningstillväxt återfanns i prognos

modellerna under alla tre estimeringsperioderna. I övrigt konstaterades även här betydande

skillnader mellan estimeringsperiodema beträffande prognosmodellernas variabelsammansätt

ning. Likaså förelåg en minskning i antalet oberoende variabler över tiden. I jämförelse med

prognosmodellerna Pm({Rmt}) bortföll vid estimeringen av prognosmodellema Pm(Ret +{Rmt})

bIa det nyckeltal som representerade beskrivningsdimensionen Lönsamhet. 21 Nyckeltalet ifråga,

vinstmarginalmåttet VM(l), ansågs vara relaterat till "mean reversion" processen i räntabilitet

på eget kapital. 22 Istället tillkom i prognosmodellerna Pm(Ret +{Rmt }) nyckeltal som represen

terade bIa beskrivningsdimensionema Storlek och Utdelningstillväxt, vilka i första hand för

modades kommunicera en annan slags information än nämnda tidsserieegenskap. Tex kan

nyckeltal som beskriver utdelningspolitik ses som indikatorer på företagsledningens bedömning

av företagets framtidsutsikter.

De estimerade prognosmodellema Pm(ReJ, Pm({Rmt}) och Pm(Ret +{Rmt}) utvärderades med

avseende på klassificeringsförmågan i estimeringsurvalen.23 Därvid erfordrades en klassifice

ringsgräns för att avgöra om den enligt en viss prognosmodell estimerade sannolikheten för en

ökad (eller oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital var att betrakta som

"hög" eller "låg". Klassificeringsgränsen bestämdes på ett sådant sätt att det totala antalet

19 Erhållna p-värden uppgick till 0.0000. Se avsnitt 6.4.2, tabell 6.4.3.a - 6.4.3.C.

20 Erhållna p-värden uppgick till 0.0000.

21 Se avsnitt 6.4.2, tabell 6.4.4.a - 6.4.4.c.

22 Se avsnitt 6.4.2 och appendix A.6.1.

23 Se avsnitt 6.5.
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korrekt klassificerade observationer maximerades under respektive estimeringsperiod. Samtliga

prognosmodeller uppvisade därvid en på 1%-nivån signifikant klassificeringsförmåga under alla

tre estimeringsperioderna.24 Oavsett estimeringsperiod erhölls bäst klassificeringsresultat för

prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}), följd av prognosmodellen Pm({Rmt}). För alla tre prognos

modellerna iakttogs en över tiden försämrad klassificeringsförmåga.

Beträffande variabelsammansättningen i de estimerade prognosmodellerna har således konstate

rats att det i multivariata prognosmodeller som inte inkluderade historisk genomsnittlig ränta

bilitet på eget kapital bland de oberoende variablerna, Pm({Rmt}), ingick nyckeltal som enligt

appendix A.6.1 kunde anses vara relaterade till "mean reversion" processen i räntabiliteten på

eget kapital. Dylika nyckeltal befanns även vara betydelsefulla i de univariata modellerna

Pm(Rmt,j). Resultaten tyder på att i frånvaro av variabeln historisk genonlsnittlig räntabilitet på

eget kapital fångades ifrågavarande tidsserieegenskap upp av andra nyckeltal , vilka i samman

hanget skulle kunna beskrivas som proxyvariabler för räntabiliteten på eget kapital. I prognos

modellerna Pm(Ret+{Rmt}), där historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital utgjorde en

av de oberoende variablerna, bortföll som regel de nyckeltal som kunde förmodas vara relate

rade till "mean reversion" processen i räntabiliteten på eget kapital. Istället tillkom nyckeltal

som avsåg annan information, tex storlek och utdelningspolitik. Klassificeringsförmågan för

prognosmodellerna Pm(Ret+ {Rmt}) var signifikant bättre än de resultat som noterades för

prognosmodellerna Pm(ReJ, vilket indikerar att denna tillkommande information var värde

full. 25

Prognosmodellerna utvärderades därefter med avseende på prognosförmågan i valideringsurval

en. För att avgöra om den enligt en viss prognosmodell estimerade sannolikheten för ökad (eller

oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital var att betrakta som "hög" eller

"låg" prövades tre alternativa klassificeringsgränser. 26 En av dessa, p* = 0.5000, var en naiv

klassificeringsgräns som har förekommit i tidigare studier, medan de två övriga, popt(Vl) och

popt(v2), var bättre anpassade till de förutsättningar som gällde i den specifika prognossituationen.

24 Se avsnitt 6.5, tabell 6.5.3.

25 Prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) var signifikant bättre än prognosmodellen Pm(Ret) på 1%-nivån under den
andra estimeringsperioden och på 5%-nivån under den första och den tredje estimeringsperioden. Se avsnitt 6.5,
tabell 6.5.6.

26 Se avsnitt 7.2. 1.
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Prognoser baserade på de estimerade prognosmodellerna utvärderades vid tre prognostillfällen

under varje valideringsperiod, dvs vid sammanlagt nio tillfällen. Under den första validerings

perioden inföll prognostillfållena åren 1982 - 1984, den andra valideringsperioden åren

1985 - 1987 och den tredje valideringsperioden åren 1988 - 1990.

Prognosresultaten för 9-årsperioden som helhet var goda. 27 Bäst prognosresultat erhölls för

prognosmodellerna Pm(ReJ med 71.17 % av observationerna i valideringsurvalen korrekt

prognostiserade.28 För prognosmodellema Pm(Ret+{Rmt}) och Pm({Rmt}) uppgick mot

svarande andelar till 62.76 % respektive 59.44 %. Under den första valideringsperioden var

skillnaderna i prognosresultat mellan prognosmodellerna små. Prognoser baserade på både

prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}) och Pm({Rmt}) var korrekta för 67.81 % avobserva

tionerna i valideringsurvalet och för prognosmodellen Pm(ReJ var andelen korrekta prognoser

66.44 %. Under den andra valideringsperioden erhölls högst andel korrekta prognoser,

69.17 %, för prognosmodellen Pm(ReJ, följd av prognosmodellen Pm(Ret+{Rmt}) med

64.66 % korrekta prognoser. Sämst prognosresultat under den andra valideringsperioden

noterades för prognosmodellen Pm({Rmt}), enligt vilken 54.89 % av observationerna prognos

tiserades korrekt. Under den tredje valideringsperioden var andelen korrekta prognoser för

prognosmodellen Pm(ReJ hög och uppgick till 79.65 %.29 För prognosmodellerna Pm({Rmt})

och Pm(Ret+{Rmt}) var endast 53.98 % av prognoserna korrekta under denna validerings

period.

Begreppen "prognosförmåga" och "värderelevans" har operationaliserats. 3o Med prognos

förmåga har i föreliggande arbete menats ett statistiskt beroende mellan prognoser av tecknet på

förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital enligt en viss prognosmodell

och faktiska utfall i ett valideringsurval. Operationaliseringen av värderelevans förutsatte att

andelen korrekta prognoser för en viss prognosmodell översteg den förväntade andelen korrekta

prognoser för en slumpmässig prognosansats, där andelen observationer som prognostiserades

som ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

27 Se avsnitt 7.3.1, tabell 7.3.1.a - 7.3.1.c.

28 Angivna prognosresultat erhölls med klassificeringsgränsen popt(vl).

29 Som framgår nedan förelåg emellertid varken signifikant prognosförmåga eller värderelevans i detta fall.

30 Se avsnitt 7.2.2.
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

Pm(Ret)
*** ***• p. = 0.5000 pf***/vr pf***/vr (-) pf ***Ivr***

• p. = popt(vl) pf***/vr*** pf***/vr*** (-) pf ***Ivr***
• p. = popt(v2) pf***/vr*** pf ***Ivr*** (-) pf ***Ivr***

Pm({~})

***• p. = 0.5000 pf***/vr (-) (-) (-)
• p. = popt(vl) pf***/vr*** pf** pf* pf ***Ivr***
• p. = popt(v2) pf ***Ivr*** (-) (-) pf ***Ivr***

Pm(Ret +{~})
• p. = 0.5000
• p. = popt(vl)
• p. = popt(v2)

pf ***Ivr***
pf ***Ivr***
pf ***Ivr***

pf***/vr***
pf***/vr***
pf ***Ivr***

(-)
(-)
(-)

pf ***Ivr***
pf ***Ivr***
pf ***Ivr***

Tabell 10.1.1: Förekomst av prognosförmåga (Pj) och värderelevans (vr) för prognosmodellerna Pm(.) med
alternativa klassijiceringsgränser. (*** = signifikant på nivån ex ~ 1 %, ** = signifikant på nivån ex ~ 5 % och
* = signifikant på nivån ex ~ 10 %. Signifikansnivå avser resultat från "contingency table" test enligt (7.7) och
test av proportioner enligt (7.9) med p* = 0.5000 och p* = popt(vl) alternativt enligt (7.10) med p* = popt(v2).

(-) markerar att prognosförmåga och värderelevans ej kunde påvisas).

uppgick till 0.5. Ifrågavarande prognosansats begagnades i kombination med klassificerings

gränserna p* = 0.5000 och popt(v1). Därutöver har vid test av värderelevans ytterligare en

slumpmässig prognosansats använts i kombination med klassificeringsgränsen popt(v2). Därvid

motsvarade andelen slumpmässigt prognostiserade ökningar/minskningar i framtida genomsnitt

lig räntabilitet på eget kapital den faktiska andelen ökningar/minskningar i valideringsurvalet.

I tabell 10.1. 1 sammanfattas resultat beträffande förekomst av prognosförmåga och värde

relevans hos de estimerade prognosmodellerna. Notera att slutsatser om värderelevans med

klassificeringsgränsen pOPt(V2) gäller för en viss prognosmodell i kombination med det slags

"konjunkturprognos" som har diskuterats tidigare. 31 I de fall som värderelevans inte har kunnat

konstateras, anges i förekommande fall prognosförmåga.

31 Innebörden av ifrågavarande "konjunkturprognos" var att andelen observationer för vilka framtida genom
snittlig räntabilitet på eget kapital kommer att öka (eller vara oförändrad) är känd på förhand. Se avsnitt 7 .2.2.
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Av tabellen framgår att under 9-årsperioden som helhet kunde såväl prognosförmåga som

värderelevans fastställas på 1%-nivån för samtliga prognosmodeller med undantag för prognos

modelIen Pm{Rmt}) med klassificeringsgränsen p* = 0.5000. Under den första validerings

perioden förelåg prognosförmåga och värderelevans på 1%-nivån för samtliga prognosmodeller

oavsett klassificeringsgräns. Under den andra valideringsperioden påvisades prognosförmåga och

värderelevans för prognosmodellema Pm(ReJ och Pm(Ret+{Rmt}) på 1%-nivån. För prognos

modellen Pm({Rmt}) kunde prognosförmåga fastställas på 5%-nivån, men endast med klassifice

ringsgränsen popt(vl). Värderelevans förelåg däremot inte för prognosmodellen ifråga. Under den

tredje valideringsperioden kunde värderelevans inte påvisas för någon prognosmodell. För

prognosmodellen Pm({Rmt}) konstaterades dock prognosförmåga på 10%-nivån med klassifice

ringsgränsen popt(vl).

Ett antal känslighetsanalyser av estimerade prognosmodeller har genomförts. Känsligheten i

prognosresultaten studerades med avseende på hantering av extraordinära poster vid mätning av

räntabilitet på eget kapital. 32 Prognosmodeller där räntabilitet på eget kapital definierades före

extraordinära poster estimerades och validerades. Betydande olikheter jämfört med de prognos

modeller där räntabilitet på eget kapital definierades inklusive extraordinära poster kunde därvid

konstateras beträffande sammansättningen av oberoende variabler i modellerna. Skillnaderna vad

gäller förekon1st av prognosförmåga och värderelevans var emellertid mycket små.

Mot bakgrund av de svaga prognosresultaten under den tredje valideringsperioden prövades

möjligheterna att med alternativa metoder estimera samband med bättre prognosförmåga. Ett

modifierat urvalsförfarande vad gäller de oberoende variablerna i prognosmodellen Pm({Rmt})

prövades. 33 Vidare utvärderades möjligheten att under två delperioder av den tredje estime

ringsperioden estimera mer framgångsrika prognosmodeller.34 Inte vid någon av nämnda

känslighetsanalyser påverkades emellertid resultaten beträffande prognosfönnåga och värde

relevans nämnvärt.

Prognosresultaten för de estimerade prognosmodellerna har jämförts med resultat i Ou (1990)

32 Se appendix A.6.2 och A.7.2.

33 Se appendix A.7.3.

34 Se appendix A.7.4.
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och Ou & Penman (1989), där förändringen i nästkommande års redovisade resultat prognos

tiserades .35 De prognosresultat sonl har erhållits under 9-årsperioden som helhet var med få

undantag (avseende prognosmodellen Pm({Rmt}» bättre än vad som har rapporterats i nämnda

studier. Även under den första och den andra valideringsperioden var prognosresultaten som

regel bättre i föreliggande studie. Frånvaron av signifikanta prognosresultat under den tredje

valideringsperioden medförde att resultaten under denna period var sämre än vad som har

presenterats i tidigare forskning.

En påtaglig försämring över tiden i prognosmodellemas prognosförmåga påvisades. 36 Prognos

resultaten under den andra valideringsperioden var (med endast ett undantag) sämre än under

den första valideringsperioden för samtliga prognosmodeller. Försämringen i prognosförmåga

gällde i synnerhet prognosmodellema Pm({Rmt }). Under den tredje valideringsperioden för

sämrades prognosresultaten ytterligare i en sådan utsträckning att signifikanta prognosresultat

erhölls endast undantagsvis.

Skillnader i grad av prognosförmåga mellan prognosmodeller har studerats i de fall som

signifikant prognosfönnåga kunde påvisas. 37 Därvid konstaterades att under 9-årsperioden som

helhet hade prognosmodellen Pm(ReJ signifikant bättre prognosförmåga än både Pro({RInt}) och

Pm(Ret+{Rmt}) på 1%- respektive 5%-nivån. Under den andra valideringsperioden befanns

Pm(ReJ besitta en på 5%-nivån signifikant bättre prognosförmåga än Pm({Rmt}). I övrigt före

låg inga signifikanta skillnader i prognosförmåga mellan modellerna. Prognosresultaten tyder på

att samband som baseras enbart på "mean reversion" tendensen i räntabiliteten på eget kapital,

dvs prognosmodellema Pm(ReJ, är mer stabila än de samband som har estimerats mellan andra

redovisningsbaserade nyckeltal och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital. De ökade kostnader som är förknippade med bearbetning av årsredovisningsinformation

utöver historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kan således inte motiveras av någon

förbättrad prognosprecision.

Prognossarrlbanden har även validerats genom reestimering av samband under validerings-

35 Se avsnitt 7.3.3, tabell 7.3.2.

36 Se avsnitt 7.3.3., tabell 7.3.2.

37 Se avsnitt 7.3.3, tabell 7.3.3 och tabell 7.3.5.
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perioderna.38 Därvid konstaterades att det negativa univariata sambandet mellan historisk

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet

på eget kapital i de reestimerade modellerna Pm(ReJre bestod under de tre valideringsperioder

na. 39 Den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital uppvisade vidare ett signifi

kant negativt sarrlband med den beroende variabeln i de multivariata modellerna

Pm(Ret + {Rmt} ye under de båda inledande valideringsperioderna. 40 Iakttagelserna är konsis

tenta med att räntabiliteten på eget kapital tenderar att följa en "mean reversion" process även

under valideringsperiodema. Det kan dock noteras att under den tredje valideringsperioden var

koefficienten för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital i den reestinlerade

modellen Pm(Ret+{Rmt}ye inte signifIkant på lO%-nivån. 41 Ytterligare en likhet med de

estimerade modellerna Pm(.) var att vinstmarginalmåttet VM(l), som förmodades vara relaterat

till "mean reversion" processen i räntabiliteten på eget kapital, ingick i de reestimerade

modellerna Pm({Rmt}ye, men bortföll i de modeller Pm(Ret+{Rmt}ye där historisk genomsnitt

lig räntabilitet på eget kapital inkluderades bland de oberoende variablerna. 42 Nyckeltalet

VM(l) ansågs utgöra en proxyvariabel för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget

kapital även i de reestimerade modellerna. I övrigt var likheterna mellan de multivariata

prognosmodellerna och motsvarande reestimerade modeller relativt små.

Klassificeringsförmågan för de under valideringsperiodema reestimerade modellerna var som

regel signifikant och andelen korrekta prognoser varierade mellan 72 % och 94 %.43 För den

reestimerade modellen Pm(ReJre förelåg dock inte någon signifikant klassificeringsfönnåga

under den tredje valideringsperioden.

Iakttagelserna beträffande den tredje valideringsperioden att det inte förelåg någon signifikant

klassificeringsförmåga för den reestimerade modellen Pm(ReJre och att koefficienten för den

historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital inte var signifikant i den reestimerade

38 Se avsnitt 7.4.1.

39 Se avsnitt 7.4.1, tabell 7.4.1.

40 Se avsnitt 7.4.1, tabell 7.4.3.a - 7.4.3.c.

41 p-värdet för koefficienten ifråga uppgick till 0.1241. Se avsnitt 7.4.1, tabell 7.4.3.c.

42 Se tabell 7.4.2.a - 7.4.2.c och tabell 7.4.3.a - 7.4.3.c.

43 Se avsnitt 7.4.2, tabell 7.4.5.
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modellen Pm(Ret+{Rmt}ye kan tolkas som att tendensen till en "mean reversion" process inte

var lika starkt uttalad under den tredje valideringsperioden. Eftersom ifrågavarande tidsserie

egenskap överlag föreföll ha en stabiliserande inverkan på estimerade sarrlband, skulle detta

kunna utgöra en förklaring till de svaga prognosresultaten för de estimerade prognosmodellerna

Pm(.) under valideringsperioden ifråga.

Klassificeringsresultaten för de reestimerade modellerna användes som norm vid utvärdering av

prognosresultat för de estimerade prognosmodellerna. 44 Därvid beräknades andelen korrekta

prognoser enligt en viss prognosmodell Pm(.) i förhållande till antalet korrekta klassificeringar

enligt motsvarande reestimerade modell Pm(. )re. I de fall som prognosmodellerna besatt

prognosförmåga var denna mycket god i förhållande till klassificeringsförmågan för de

reestimerade nlodellema. För 9-årsperioden som helhet varierade andelen korrekta prognoser

för prognosmodellerna Pm(.) mellan 80 % och 91 %. Bäst resultat erhölls för de modeller som

inkluderade historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, vilket ytterligare understryker

betydelsen av ifrågavarande variabel för stabiliteten i estimerade prognossamband.

10.1.2. Övernormal avkastning på placeringsstrategier

Test av informationseffektivitet med avseende på publicerade redovisningsrnått har genomförts

genom att studera förekomst av övernormal avkastning på placeringsstrategier baserade på

prognoser om förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Följande place

ringsstrategier har utvärderats: 45

• Placeringsstrategin PIs(Ret ) som baserades på prognosmodellen Pm(ReJ.

• Placeringsstrategin PIs({Rmt }) som baserades på prognosmodellen Pm({Rmt }).

• Placeringsstrategin Pis (Ret + (Rmt }) som baserades på prognosmodellen Pm(Ret + {Rmt} ).

Testerna har utfÖl1s på ett urval av aktier i företag som fanns noterade på AI-/All-listan

respektive A-listan på Stockholms fondbörs och som kunde anses vara tillverkande. (Jämför

ovan). Data har i första hand erhållits från Findata Finlis. Tre placeringsperioder med samman-

44 Se avsnitt 7.4.2, tabell 7.4.6.

45 Se avsnitt 8.1.2.
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lagt nio placeringstillfallen har utvärderats. 46 Under den första placeringsperioden skedde köp

och försäljning av aktier i början av år 1983, 1984 och 1985. Under den andra placerings

perioden togs positioner år 1986, 1987 och 1988 och under den tredje placeringsperioden år

1989, 1990 och 1991. Antalet observationer uppgick till 170 st den första placeringsperioden,

190 st den andra placeringsperioden och 165 st den tredje placeringsperioden.47 Med utgångs

punkt i den vid respektive placeringstillfälle senast publicerade årsredovisningen beräknades

sannolikheten för en ökad (eller oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

enligt en viss prognosmodell. I de fall som den beräknade sannolikheten var tillräckligt hög, dvs

~ popt(Vl), togs en lång position, i annat fall togs en kort position. Efter 36 månader lämnades

respektive position och lönsamheten på placeringsstrategin mättes för såväl varje placerings

period som för 9-årsperioden som helhet.

Riskjusterade avkastningsmått på placeringsstrategier enligt två alternativa ansatser har presen

terats, dels en CAPM-baserad residuaiavkastning, dels en marknadsjusterad avkastning med

kontroller för ett antal sk riskproxyvariabler. I det följande sammanfattas de resultat som har

erhållits.

Marknadsjusterade avkastningar har beräknats enligt två alternativ, det realistiska och det

statistiska placeringsalternativet.48 Enligt det förstnämnda alternativet skulle en placering i en

hypotetisk placeringsstrategi, baserad på förkunskap om tecknet på förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, ha resulterat i en nettoavkastning på hedgepositionen

uppgående till 0.7226 över 9-årsperioden som helhet. 49 Nettoavkastningen på hedgepositionen

för den realistiska placeringsstrategin Pls(ReJRuppgick till 0.2880. För placeringsstrategierna

Pls({Rmt})R och Pls(Ret+{Rmt})R var nettoavkastningen lägre, 0.1764 respektive 0.1247. För

det statistiska placeringsalternativet var nettoavkastningen för den hypotetiska placeringsstrategin

lägre än för det realistiska placeringsalternativet, men högre än det realistiska placeringsalterna-

46 Se avsnitt 8.1.2, figur 8.1.

47 Se avsnitt 8.2.

48 Det realistiska placeringsaltemativet innebar att aktier i en portfölj likaviktades vid placeringstillfällen och att
placeringstillfällen likaviktades, samt att när aktier upphörde att handlas före placeringshorisonten togs motsvarande
position i mar1rnadsindex med det belopp som därigenom frigjordes. Enligt det statistiska placeringsaltemativet
likaviktades aktier i en portfölj under hela den period som studerades och aktier som upphörde att handlas bortföll
från placeringsstrategin. Se avsnitt 8.1.3.

49 Se avsnitt 9.3.1, tabell 9.3.1.a.
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tivet för övriga placeringsstrategier. Nettoavkastningen på hedgepositionen för den hypotetiska

placeringsstrategin uppgick till 0.5430. 50 För placeringsstrategin Pls(ReJSt var motsvarande

avkastning 0.4074 och för placeringsstrategierna Pls({Rmt}) och Pls(Ret+{Rmt}) 0.2071 respek

tive 0.1821. Beträffande tecknet på den marknadsjusterade avkastningen var detta positivt för

hedge- och köppositionen, och negativt för säljpositionen, för samtliga placeringsstrategier

enligt båda placeringsaltemativen.

Nettoavkastningen på hedgepositionen enligt det statistiska placeringsalternativet har jämförts

med resultat i tidigare forskning. 51 Vid en jämförelse med Ou & Penman (1989) framkom att

nettoavkastningen på placeringsstrategin Pls(ReJSt avseende 9-årsperioden var 45 % högre än i

nämnda studie. (Den marknadsjusterade årliga nettoavkastningen uppgick till 0.1206 på

Pls(ReJSt, vilken kan jämföras med den nettoavkastning på 0.0834 som rapporterades i Ou &

Penman (1989». För placeringsstrategierna Pls({Rmt})St och Pis(Ret+ {Rmt})St uppgick erhållen

nettoavkastning till 78 % respektive 69 % av den nettoavkastning som redovisades i Ou &

Penman (1989) för perioden 1973 - 1983. Holthausen & Larcker (1992) som studerade en

senare tidsperiod, 1978 - 1988, kunde inte dokumentera någon positiv marknadsjusterad avkast

ning.

Ett annat sätt att bedöma nivån på nettoavkastningen för en placeringsstrategi som baseras på en

viss prognosmodell, är att sätta denna i relation till vad som erhölls på den hypotetiska place

ringsstrategin. För det statistiska placeringsalternativet uppgick nettoavkastningen på hedge

positionen för placeringsstrategin Pls(ReJSt under 9-årsperioden till 75 % av vad som skulle ha

kunnat erhållas med förkunskap om framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. 52 Mot

svarande andel uppgick till 38 % för placeringsstrategin Pls({Rmt})St och 34 % för placerings

strategin Pls(Ret+{Rmt})St. De senare resultaten är i paritet med vad Ou & Penman (1989)

rapporterade; den placeringsstrategi de prövade genererade en nettoavkastning motsvarande

35 % av vad som skulle ha kunnat erhållas från en placeringsstrategi baserad på förkunskap om

utvecklingen på framtida redovisat resultat. Det är intressant att notera att för placerings

strategin Pls(ReJSt är resultaten klart bättre än i Ou & Penman (1989).

50 Se avsnitt 9.3.1, tabell 9.3.1.b.

51 Se avsnitt 9.3.3, tabell 9.3.4.a - 9.3.4.b.

52 Se avsnitt 9.3.3, tabell 9.3.5.b.
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Avgörande för slutsatser om informationseffektivitet är självfallet i vilken utsträckning den

marknadsjusterade avkastningen är signifikant. Ett antal statistiska tester har genomförts, vilka

sammanfattas i tabelllO.l.2.a. I tabellen anges om avkastningen är beräknad enligt det

realistiska eller statistiska placeringsalternativet, samt i vilket avsnitt testerna ifråga har redo

visats. För varje period och placeringsstrategi återfinns för respektive test en kortfattad beskriv

ning av resultatet i den mån som detta var signifikant på åtminstone lO%-nivån vid test av hela

9-årsperioden respektive hela placeringsperioder. Markeringen (-) används för att beteckna att

erhållna resultat ej var signifikanta på nämnda nivå. Vidare anges i förekommande fall resultat

av de känslighetsanalyser där tidsberoende till följd av överlappande avkastningsmätning har

eliminerats. Därvid anges genomsnittlig signifikansnivå i den mån denna åtminstone uppgick till

15 %.

Av tabell 10.1.2. a framgår inledningsvis att det realistiska placeringsalternativet har utvärderats

med ett t-test, vilket avser den marknadsjusterade (ackumulerade) avkastningen för 9-års

perioden fram till placeringshorisonten på respektive position.53 Därvid framkom att avkast

ningen på samtliga tre positioner var signifikant på 1%-nivån för den hypotetiska placerings

strategin. För placeringsstrategierna PIs(ReJRoch Pis(Ret+ {Rmt})R var resultaten för både

hedge- och köppositionen signifikanta på åtminstone 5%-nivån. För placeringsstrategin

Pls({Rmt})R var avkastningen på hedge- och köppositionen signifikant på lO%-nivån. Inte för

någon av de placeringsstrategier som baseras på estimerade prognosmodeller var räntan på

säljpositionen signifikant.

I tabell lO.1.2.a sammanfattas vidare resultat av "contingency table" test av beroende mellan

tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal. Testet avser det statistiska

placeringsalternativet. Såväl 9-årsperioden som de tre enskilda placeringsperioderna har ut

värderats. 54 Beträffande den hypotetiska placeringsstrategin har därvid signifikanta resultat på

1%-nivån erhållits för såväl 9-årsperioden som helhet som samtliga tre placeringsperioder. För

placeringsstrategin PIs (Ret)St förelåg ett på 1%-nivån signifikant resultat under 9-årsperioden

samt under de båda inledande placeringsperiodema. Under den tredje placeringsperioden erhölls

däremot inget signifikant resultat för placeringsstrategin ifråga. Placeringsstrategin Pls({Rmt})St

53 Se avsnitt 9.3.3, tabell 9.3.6.

54 Se avsnitt 9.3.3, tabell 9.3.8.

358



Typ av test. Placerings- Placeringsstrategi:
Redovisas i alternativ Period Pis·(4Ret +3) Pls(Ret ) Pls({Rll1t}) Pls(Ret +{~})
avsnitt (.,.)

t-test av Pls(.)R Alla år Köp: u > 0*** Köp: u > 0** Köp: u > 0* Köp: u > 0**

portfölj- Sälj: u < 0*** Sälj: (-) Sälj: (-) Sälj: (-)

avkastningar Hedge: u > 0*** Hedge: u > 0** Hedge: u > 0* Hedge: u > 0**
(9.3.3)
.............................

"contingency Pls(.)St Alla år Beroende***1* Beroende***/(*) Beroende***/(*) Beroende***/(-)

table" test av
beroende mellan
typ av signal I Beroende***/(*) Beroende***1(*) Beroende***1** Beroende***1*

och tecken på

MJKB j ,36
Beroende***/(-)II Beroende***1* (-) (-)

(9.3.3) III Beroende***/(-) (-) (-) (-)
, ...................................................................................................................................................................

Linjär Pls(.)St Alla år Köp: u > 0***1*** Köp: u > 0***1** Köp: u > 0***1* Köp: u > 0***1*

regressions- Hedge: u > 0***1*** Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***/(*) Hedge: u > 0**/(*)

analys med

MJKBi ,36 I Köp: u > 0***1* Köp: u > 0***1* Köp: u > 0***/(*) Köp: u > 0**1(*)

som beroende Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***1* Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0**1*

variabel och en
signaldummy II Köp: u > 0***1** Köp: u > 0***/(-) Köp: (-) (-)
som oberoende Hedge: u > 0***1*** Hedge: u > 0***/(-) Hedge: u > 0*/(-)

variabel
III Köp: u > 0***1* (-) (-) (-)

(9.4.2) Hedge: u > 0***/(*)

TabelllO.1.2.a: Förekomst av övemormal avkastning vid mätning av marknadsjusterad avkastning. «(.)/(.) = (signifikansnivå vid test av hela perioden)/(genomsnittlig
signifikansnivå efter eliminering av tidsberoende), *** = signifikant på nivån ex. ~ 1 %, ** = signifikant på nivån ex. ~ 5 %, * = signifikant på nivån ex. ~ 10 % och
(*)=signifikant på nivån ex. ~ 15 % (anges endast efter eliminering av tidsberoende».



uppvisade signifikant beroende på 5%-nivån under 9-årsperioden som helhet och på 1%-nivån

under den första placeringsperioden. Under den andra och tredje placeringsperioden kunde inte

något signifikant beroende fastställas. För placeringsstrategin PIs (Ret+{Rmt))St var resultaten

signifikanta på 1%-nivån under 9-årsperioden som helhet samt under den första placerings

perioden. Inte heller för denna placeringsstrategi erhölls några signifikanta resultat under den

andra och den tredje placeringsperioden.

Vid känslighetsanalyser som eliminerar det tidsberoende som förelåg i det empiriska data

materialet55 försvagades resultaten av "contingency table" testerna. 56 För 9-årsperioden var

resultaten avseende den hypotetiska placeringsstrategin signifikanta i genomsnitt, men endast på

10%-nivån. Under den första placeringsperioden var resultaten för den hypotetiska placerings

strategin nästan signifikanta på samma nivå. 57 Vidare förelåg under den andra placeringsperio

den ett i genomsnitt signifikant beroende på 10%-nivån, medan resultaten under den tredje

placeringsperioden inte var signifikanta. Placeringsstrategin PIs(Ret)St uppvisade ett i genomsnitt

signifikant resultat först på 15%-nivån för 9-årsperioden. Även under den första placerings

perioden förelåg beroende för placeringsstrategin ifråga på i genomsnitt 15 %-nivån. Däremot

var resultaten för nämnda placeringsstrategi inte längre signifikanta under den andra placerings

perioden. Resultaten för placeringsstrategin PIs({Rmt))St avseende 9-årsperioden var i genom

snitt signifikanta först på 15 %-nivån. Under den första placeringsperioden förelåg ett i

genomsnitt signifikant resultat på 5%-nivån. Vad gäller placeringsstrategin PIs(Ret+ {Rmt})St

bekräftades inte de resultat som erhölls avseende hela 9-årsperioden. Under den första place

ringsperioden redovisades dock ett i genomsnitt signifikant beroende på 10%-nivån.

Tabelll0.l.2.a avslutas med resultat av regressionsanalyser med marknadsjusterad avkastning

som beroende variabel, där det har prövats onl erhållen marknadsjusterad avkastning enligt det

statistiska placeringsaltemativet kan förklaras aven dummyvariabel som anger köp- eller sälj

signal.58 För den hypotetiska placeringsstrategin var avkastningen på köppositionen och netto

avkastningen på hedgepositionen signifikanta på 1%-nivån såväl för 9-årsperioden som helhet

ss Se avsnitt 9.1.4.

56 Se appendix A.9.7.2.

57 Genomsnittligt p-värde uppgick till O.11 för den hypotetiska placeringsstrategin.

58 Se avsnitt 9.4.2, tabell 9.4.2.a - 9.4.2.d och appendix A.9.6.
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som för samtliga tre placeringsperioder. Beträffande placeringsstrategin Pls(Ret)St erhölls på

1%-nivån signifikanta resultat för både köppositionen och hedgepositionen under 9-årsperioden

som helhet samt under de båda inledande placeringsperioderna. Under den tredje placerings

perioden erhölls inga signifikanta resultat för placeringsstrategin ifråga. Placeringsstrategin

Pls({Rmt})St uppvisade signifikanta resultat på 1%-nivån för köppositionen och hedgepositionen

under 9-årsperioden som helhet samt under den första placeringsperioden. Under den andra

placeringsperioden var nettoavkastningen på hedgepositionen signifikant på lO%-nivån. Under

den tredje placeringsperioden erhölls inga signifikanta resultat. För placeringsstrategin

Pls(Ret+{Rmt})St var avkastningen på köppositionen signifikant på 1%-nivån och nettoavkast

ningen på hedgepositionen var signifikant på 5%-nivån under 9-årsperioden som helhet. Vidare

erhölls på 5%-nivån signifikanta resultat för nämnda positioner under den första placerings

perioden. Under den andra och den tredje placeringsperioden förelåg inga signifikanta resultat.

Efter eliminering av tidsberoende försvagades ovanstående signifikansnivåer som regel. 59 För

den hypotetiska placeringsstrategin var emellertid avkastningen på köppositionen och netto

avkastningen på hedgepositionen i genomsnitt signifikanta på 1%-nivån under 9-årsperioden som

helhet. Resultaten för de båda inledande placeringsperioderna var signifikanta på åtminstone

10%-nivån. Under den tredje placeringsperioden försvagades resultaten för den hypotetiska

placeringsstrategin så att endast köppositionen var signifikant på i genomsnitt lO%-nivån. 60

Vad gäller placeringstrategin Pls(Ret)St var både köp- och hedgepositionen i genomsnitt

signifikanta på 5%-nivån under 9-årsperioden. Även resultaten avseende den första placerings

perioden var fortsatt signifikanta. Den genonlsnittliga signifikansnivån var här 10 % för såväl

köp- som hedgeposition. Under den andra placeringsperioden var däremot varken avkastningen

på köppositionen eller nettoavkastningen på hedgepositionen signifikant i genomsnitt. 61 Place

ringsstrategin Pls({Rmt))St uppvisade signifikanta resultat avseende 9-årsperioden även efter

eliminering av tidsberoende. Avkastningen på köppositionen var i genomsnitt signifikant på

lO%-nivån och nettoavkastningen på hedgepositionen var nästan signifikant på samma nivå. 62

59 Se appendix A.9.7.3.

60 Genomsnittligt p-värde på hedgepositionen för den hypotetiska placeringsstrategin uppgick till 0.122.

61 Genomsnittligt p-värde uppgick till 0.193 på köppositionen och 0.163 på hedgepositionen för placerings
strategin Pls(Ret)St. Vid två enskilda placeringstillfällen erhölls emellertid p-värdet 0.000 för såväl köp- som
hedgeposition.

62 Genomsnittligt p-värde på hedgepositionen för Pls({Rnlt})St uppgick till 0.109.
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Under den första placeringsperioden erhölls signifikanta resultat för placeringsstrategin ifråga på

i genomsnitt 5 %-nivån för hedgepositionen och 15 %-nivån för köppositionen. 63 Resultaten för

hedgepositionen under den andra placeringsperioden bekräftades däremot inte. För placerings

strategin Pls(Ret+{Rmt}JSt erhölls avseende 9-årsperioden en i genomsnitt signifikant avkastning

på 10%-IDvån på köppositionen. Nettoavkastningen på hedgepositionen var nästan signifikant på

samma nivå. 64 Under den första placeringsperioden var nettoavkastningen på hedgepositionen i

genomsnitt signifikant på 10%-nivån. Avkastningen på köppositionen var i genomsnitt signifi

kant först på 15%-nivån.

De marknadsjusterade avkastningama har även kontrollerats för ett antal riskproxyvariabler:

kvoten mellan bokfört värde och marknadsvärde på eget kapital, kvoten mellan redovisat

resultat och noterad börskurs, mått på storlek samt direktavkastning. Nämnda variabler har

inkluderats som oberoende variabler i de regressionsanalyser där den beroende variabeln ut

gjordes av marknadsjusterad avkastning på enskilda aktier. Av dessa analyser har framkommit

att de studerade riskproxyvariablerna inte eliminerar tidigare erhållen marknadsjusterad avkast

ning för någon placeringsstrategi.65

En CAPM-baserad riskjustering av avkastningar har genomförts för det realistiska placerings

alternativet, varvid Jensens's a estimerades genom regressionsanalys.66 Under 9-årsperioden

som helhet var tecknet på estimerade a-värden positivt för hedge- och köppositionen för

samtliga placeringsstrategier. Det estimerade a-värdet på respektive säljposition var emellertid

negativt endast för den hypotetiska placeringsstrategin. Det estimerade a-värdet på hedge

positionen för den hypotetiska placeringsstrategin uppgick till 0.0118. För placeringsstrategin

PIs({Rmt})R, som här var mest framgångsrik av övriga placeringsstrategier, uppgick den genom

snittliga övernormala avkastningen på hedgepositionen till 0.0044. Motsvarande avkastning för

placeringsstrategiema PIs(ReJRoch Pls(Ret+{Rmt})R uppgick till 0.0033 respektive 0.0018.

Erhållna resultat kan jämföras med det a-värde på 0.0040 som Greig (1992) rapporterade under

en 12-månadersperiod för en placeringsstrategi baserad på prognos om förändringen i näst-

63 Genomsnittligt p-värde på köppositionen för Pls({Rmt})St uppgick till 0.110.

64 Genomsnittligt p-värde på hedgepositionen för Pls(Ret+ {Rmt})St uppgick till 0.103.

65 Se avsnitt 9.4.2 och appendix A.9.7.3, tabell A.9.7.6.

66 Se avsnitt 9.2.
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kommande periods redovisade resultat. Den övernormala avkastningen för placeringsstrategin

Pls({Rmt})R är i paritet med vad som erhölls i nämnda studie, medan i första hand placerings

strategin Pls(Ret+{Rmt})R, men även Pls(ReJR, ger svagare resultat.

Ovanstående resultat har utvärderats genom att erhållen avkastning på en viss placeringsstrategi

har satts i relation till vad som skulle ha kunnat erhållas på den hypotetiska placeringsstrategin.

Jämförelsen fokuserar här på hedgepositionen. För placeringsstrategin Pls({Rmt})R erhölls 49 %

av vad som genererades för den hypotetiska placeringsstrategin. Motsvarande andel uppgick till

37 % för placeringsstrategin Pls(ReJRoch 20 % för placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R.

I tabelllO.l.2.b sammanfattas resultat från signifikanstesterna av den CAPM-baserade mät

ningen av övemormal avkastning för 9-årsperioden och för de tre placeringsperiodema.67
68

Av tabellen framgår att en signifikant övemormal avkastning för 9-årsperioden som helhet har

konstaterats för samtliga positioner för den hypotetiska placeringsstrategin. Signifikansnivån var

1 % för köp- och hedgepositionerna och 5 % för säljpositionen. Under de båda inledande place

ringsperioderna erhölls en signifikant övernormal avkastning på åtminstone lO%-nivån på samt

liga positioner för den hypotetiska placeringsstrategin. Under den tredje placeringsperioden var

däremot säljpositionen inte signifikant. För placeringsstrategin Pls(Ret)R genererades en på

lO%-nivån signifikant övernormal avkastning på både hedgepositionen och köppositionen under

9-årsperioden som helhet. Under de båda inledande placeringsperioderna erhölls en signifikant

övernormal avkastning på både köp- och hedgepositionen på åtminstone 5%-nivån. Under den

tredje placeringsperioden var den positiva övernormala räntan på säJjpositionen signifikant på

10%-nivån. För placeringsstrategin Pls({Rmt})R erhölls en på 1%-nivån signifikant positiv

övernormal avkastning på hedgepositionen och köppositionen under 9-årsperioden som helhet.

Så var fallet även under den första placeringsperioden. Under den andra och tredje placerings

perioden var den övernormala avkastningen på köppositionen signifikant på 5%-nivån respektive

10%-nivån. Placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R genererade en signifikant övernormal avkast

ning på köppositionen på nivån 5 % under 9-årsperioden som helhet. Under den första place

ringsperioden var den övernormala avkastningen på såväl köp- som hedgepositionen signifikant

67 Tabellen är konstruerad på samma sätt som tabell 10.1.2.a, som avser nlarknadsjusterad avkastning. Se ovan.

68 Se avsnitt 9.2, tabell 9.2.1 och tabell 9.2.2.
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på 5 %-nivån. Under den andra placeringsperioden erhölls en övernormal avkastning på köp

positionen som var signifikant på 10%-nivån.

Ovanstående resultat försvagades efter eliminering av tidsberoende i det empiriska data

materialet. 69 För den hypotetiska placeringsstrategin erhölls emellertid i genomsnitt signifikanta

resultat för hedge- och köppositionen på 5 %- respektive 1%-nivån under 9-årsperioden som hel

het. Säljpositionen genererade däremot inte längre någon signifikant övernormal ränta. Vid

eliminering av tidsberoende under de tre placeringsperioderna bekräftades resultaten för den

hypotetiska placeringsstrategin i huvudsak. Dock kunde noteras att under de båda inledande

placeringsperioderna var den övernormala räntan på säljpositionema inte längre signifikant,

sanlt att den övernormala avkastningen på hedgepositionen under den tredje placeringsperioden i

genomsnitt var signifikant först på 15%-nivån. För placeringsstrategin PIs(Ret)R kvarstod efter

eliminering av tidsberoende under 9-årsperioden endast en tendens till övemormal avkastning på

köppositionen. 7o Under den första placeringsperioden erhölls en i genomsnitt signifikant över

normal avkastning på lO%-nivån på hedgepositionen för placeringsstrategin ifråga. Den över

normala avkastningen på köppositionen var i genomsnitt signifikant först på 15%-nivån.71

Placeringsstrategin PIs({Rmt})R var den enda av de studerade strategierna som efter eliminering

av tidsberoende under 9-årsperioden uppvisade i genomsnitt signifikant övernormal avkastning

på lO%-nivån för någon position, nämligen köppositionen. Nettoavkastningen på hedgeposition

en var i genomsnitt signifikant först på 15%-nivån.72 Under den första placeringsperioden var

resultaten för köp- och hedgepositionen fortsatt signifikanta. Den genomsnittliga signifikans

nivån uppgick i båda fallen till 10%. Däremot erhölls inga signifikanta resultat under den andra

och den tredje placeringsperioden. Vad gäller placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})R förelåg under

9-årsperioden övemormal avkastning på köppositionen på i genomsnitt 15%-nivån.73 Även

under' den första placeringsperioden var resultaten för köp- och hedgepositionerna i genomsnitt

69 Se appendix A.9.7.1.

70 Genomsnittligt p-värde på köppositionen för Pls(Ret)R uppgick till 0.156.

71 Genomsnittligt p-värde på köppositionen för Pls(ReJR uppgick till 0.131.

72 Genomsnittligt p-värde på hedgepositionen för Pls({Rmt})R uppgick till 0.127.

73 Genomsnittligt p-värde på köppositionen för Pls(Ret+{Rmt})R uppgick till 0.118.
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Typ av test.
Redovisas i
avsnitt (.,.)

Linjär
regressions
analys på
portföljnivå

(9.2)

Placerings..
alternativ

PIs(.)R

Period

Alla år

II

III

Placeringsstrategi:
Pls·(ÅRet +3) Pls(Ret ) Pls({~}) Pls(Ret +{~})

Köp: u > 0***1*** Köp: u > 0*/(-) Köp: u > O***J* Köp: u > 0**/(*)

Sälj: u < O**J(-) Sälj: (-) Sälj: (-) Sälj: (-)
Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0*1(-) Hedge: u > 0***/(*) Hedge: (-)

Köp: u > 0***1* Köp: u > 0**1(*) Köp: u > 0***1* Köp: u > O**J(*)

Sälj: u < O*J(-) Sälj: (-) Sälj: (-) Sälj: (-)
Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***1* Hedge: u > 0***1* Hedge: u > 0**/(*)

Köp: u > 0***1** Köp: u > 0***1* Köp: u > 0**1(-) Köp: u > 0*1(-)

Sälj: u < 0"'/(-) Sälj: (-) Sälj: (-) Sälj: (-)
Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***/(*) Hedge: (-) Hedge: (-)

Köp: u > 0***1** Köp: (-) Köp: u > 0*/(-) (-)
Sälj: (-) Sälj: u > 0*1(-) Sälj: (-)
Hedge: u > 0***/(*) Hedge: (-) Hedge: (-)

Tabell lO.1.2.b: Förekomst av övemormal avkastning vid CAPM-baserad mätning. «.)/(.) = (signifikansnivå vid test av hela perioden)/(genomsnittlig signiftkansnivå efter
eliminering av tidsberoende.) *** = signifikant på nivån a. ~ 1 %, ** = signifikant på nivån a. ~ 5 %, * = signifikant på nivån a. ::; 10 % och (*) = signifikant på nivån
a ~ 15 % (anges endast efter eliminering av tidsberoende)).



signifikanta på nämnda nivå. 74 Förekomsten av övernormal avkastning på köppositionen under

den andra placeringsperioden bekräftades däremot inte efter eliminering av tidsberoende.

10.2. Slutsatser om värderelevans och informationseffektivitet

I en strikt mening följer slutsatser om informationseffektivitet av respektive testresultat i

tabell 10.1.2.a-lO.1.2.b. Då antalet tester är relativt stort och utfallen av dessa inte alltid är

entydiga, kan ändå en översikt vara av intresse. De sammanfattande slutsatserna om värde

relevans och informationseffektivitet med avseende på den aktuella bearbetningen av publicerade

redovisningsmått framgår av tabell 10.2.1.a-lO.2.1.b. Tabell 10.2.1.a sammanfattar slutsatser

för 9-årsperioden som helhet och tabell 10.2.1.b för de tre placeringsperioderna. För varje

placeringsstrategi och period anges testutfall i termer av förekomst av värderelevans (eller i

förekommande fall endast prognosförmåga)75 och övemormal avkastning. Vid övemormal

avkastning anges även vilka tester som indikerar respektive testutfall. Därvid används följande

beteckningar:

• CAPM = tester där övemormal avkastning har estimerats som Jensen' s a
(i avsnitt 9.2)

• MJKB (test i) = t-test av portföljavkastningar (i avsnitt 9.3.3)
• MJKB (test ii) = "contingency table" test av beroende mellan tecken på marknads

justerad avkastning och köp- eller säljsignal (i avsnitt 9.3.3)
• MJKB (test iii) = regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som beroende

variabel (i avsnitt 9.4.2)

Givet ett visst utfall följer tolkning samt slutsats beträffande informationseffektivitet i enlighet

med tabell 8. 1.1.a - 8.1.1.b i kapitel 8.76

Beträffande hypotesen om en informationseffektiv marknad har följande beslutskriterium

tillämpats: Hypotesen om en informationseffektiv marknad med avseende på placeringsstrategin

Pls(.) förkastas om övemormal avkastning har påvisats på åtminstone lO%-nivån för någon av

74 Genomsnittliga p-värden uppgick till 0.120 på köppositionen och 0.142 på hedgepositionen för
Pls(Ret+{Rmt})R.

75 Slutsatser om värderelevans och prognosförmåga avser prognosresultat nled klassificeringsgränsen popt(Vl).

76 Se avsnitt 8. 1. 1.
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positionerna (hedge-, köp- eller säljposition).77 Den övemormala avkastningen måste bekräftas

på i genomsnitt lO%-nivån efter eliminering av tidsberoende i det empiriska datamateriaiet, för

att hypotesen om en informationseffektiv marknad skall förkastas. I några enstaka fall har

emellertid en genomsnittlig signifikansnivå på 15 % efter eliminering av tidsberoende bedömts

som tillräcklig för att en tendens till övemormal avkastning skall föreligga. Samtliga dessa

avsteg från det formulerade beslutskriteriet avser "contingency table" test av beroende mellan

tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal (MJKB test(ii) under 9-års

perioden som helhet och under den första placeringsperioden. För dessa perioder erhölls relativt

svaga resultat av "contingency table" test även för den hypotetiska placeringsstrategin, enligt

vilken placeringar görs med förkunskap om framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital.

(För 9-årsperioden som helhet uppgick det genomsnittliga p-värdet för den hypotetiska place

ringsstrategin till 0.10 efter eliminering av tidsberoende i det empiriska datamaterialet och mot

svarande genomsnittliga p-värde för den första placeringsperioden var 0.11.) Eftersom över

normal avkastning har erhållits för den hypotetiska placeringsstrategin enligt övriga genomförda

tester, kan enstaka svaga resultat för den hypotetiska placeringsstrategin snarast bero på brister i

det aktuella testförfarandet. Det bör noteras att i de fall som avsteg från beslutskriteriet har skett

är slutsatsen om ineffektivitet mer osäker. Inte för någon placeringsstrategi har emellertid

hypotesen om informationseffektivitet förkastats enbart på grund av dessa mer osäkra testutfall.

I flera fall har en entydig slutsats om informationseffektivitet inte kunnat dras, beroende på att

de två måtten på övernormal avkastning (CAPM-baserad residuaiavkastning respektive

marknadsjusterad köp- och behållavkastning) har resulterat i olika testutfall. Mot bakgrund av

diskussionen i avsnitt 9.1.2 beträffande svårigheterna att bedöma validiteten i de två måtten på

övernormal avkastning, anges i dessa situationer två alternativa utfall och två alternativa slut

satser. Dessa betecknas Utfall (A) och Slutsats (A) respektive Utfall (B) och Slutsats (B) i tabell

10.2.1.a-lO.2.1.b. Alternativa utfall och slutsatser förekommer även i några fall vid mätning

av marknadsjusterad avkastning när olika testförfaranden inte har gett entydiga resultat.

Beträffande 9-årsperioden som helhet har värderelevans påvisats för samtliga estimerade

prognosmodeller. I de tester där marknadsjusterade avkastningar har studerats har övernormal

77 "Contingency table" test (MJKB (test ii) avser inte enskilda positioner, varför beslutskriteriet för detta test
formuleras som att det föreligger ett signifikant beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp
eller säljsignal.
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avkastning konstaterats för samtliga placeringsstrategier såväl enligt t-test av portföljavkast

ningar (MIKE (test i) som enligt regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som

beroende variabel (MIKB (test iii). Enligt dessa tester har övemormal avkastning erhållits på

köppositionen för samtliga placeringsstrategier och i flera fall även på respektive hedge

position. 78 Slutsatsen av dessa testresultat är att hypotesen om informationseffektivitet med

avseende på placeringsstrategiema PIs(ReJ, PIs({Rmt}) samt Pis(Ret + {Rmt}) förkastas. 79

Resultaten av "contingency table" test av beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkast

ning och köp- eller säljsignal (MIKB (test ii) var dock svagare. För placeringsstrategiema

PIs(ReJ och Pls({Rmt}) förelåg ett dylikt beroende först på nivån 15 % (i genomsnitt) efter

eliminering av tidsberoende i det empiriska datamateriaiet. Genomsnittliga p-värden uppgick till

O.15 för placeringsstrategin Pls(ReJ och till O.14 för placeringsstrategin PIs({Rmt}). Mot

bakgrund av att även resultatet för den hypotetiska placeringsstrategin var relativt svagt

- det genomsnittliga p-värdet var 0.10 - görs här ett avsteg från det ovan formulerade besluts

kriteriet om en genomsnittlig signifikansnivå på 10 %. Utfallet tolkas därmed som att det före

ligger en tendens till beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller

säljsignal från placeringsstrategiema Pls(ReJ och Pls({Rmt} ). Slutsatsen är. således att hypotesen

om informationseffektivitet förkastas med avseende på dessa placeringsstrategier. För place

ringsstrategin Pls(Ret+ {Rmt}) påvisades inte något beroende mellan tecken på marknadsjusterad

avkastning och köp- eller säljsignal efter eliminering av tidsberoende ens på (i genomsnitt)

15%-nivån. En alternativ slutsats beträffande placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt}) vid mätning av

marknadsjusterad avkastning är därför att hypotesen om informationseffektivitet med avseende

på denna placeringsstrategi inte kan förkastas. 80

Resultaten av den CAPM-baserade mätningen av övemormal avkastning under 9-årsperioden var

svagare. Övernormal avkastning har emellertid kunnat fastställas för köppositionen för place

ringsstrategin Pls({Rmt}). För denna placeringsstrategi är således tolkningen av utfallet och

slutsatsen densamma som vid mätning av marknadsjusterad avkastning, dvs att hypotesen om

informationseffektivitet förkastas. För placeringsstrategiema Pls(ReJ och Pls(Ret+ {Rmt}) har

78 Den marknadsjusterade avkastningen på respektive hedgeposition är signifikant för samtliga placerings
strategier enligt t-test av portföljavkastningar (MJKB (test i) och (i genomsnitt) signifikant efter eliminering av
tidsberoende för placeringsstrategin PIs(Ret) enligt regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som
beroende variabel (MJKB (test iii).

79 För samtliga placeringsstrategier tolkas utfallet i enlighet med fall (3) eller fall (4) i tabell S.l.l.a, kapitel 8.

80 Den alternativa tolkningen av utfallet är i enlighet med fall (1) eller fall (2) i tabell 8.l.l.a, kapitel 8.
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Period

Alla år

Placeringsstrategi:
Pls(Ret )

Utfall (A): Värderelevans
Övernormal avkastning
• MJKB (test i)
• MJKB (test ii)l)
• MJKB (test iii)

Slutsats (A): Ej informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.a:
Fall (3) eller fall (4»

Utfall (B): Värderelevans
Ingen övernormal avkastning
• CAPM

Slutsats (B): Informationseffektivitet
(Tabell 8.l.1.a:
Fall (1) eller fall (2»

Pls({~})

Utfall: Värderelevans
Övernormal avkastning
• MJKB (test i)
• MJKB (test ii)l)
• MJKB (test iii)
• CAPM

Slutsats: Ej informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.a:
Fall (3) eller fall (4»

Pis(Ret +{~})

Utfall (A): Värderelevans
Övernormal avkastning
• MJKB (test i)
• MJKB (test iii)

Slutsats (A): Ej informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.a:
Fall (3) eller fall (4»

Utfall (B): Värderelevans
Ingen övernormal avkastning
• MJKB (test ii)
• CAPM

Slutsats (B): Informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.a:
Fall (1) eller fall (2»

TabelllO.2.l.a: Slutsatser av test av informationseffektivitet under 9-årsperioden. Beteckningarna (A) respektive (B) vid utfall och slutsats markerar alternativa tolkningar
av empiriska resultat. Vid förekomst av övernormal avkastning anges testförfarande enligt följande: MJKB (test i) = resultat av test vid mätning av marknadsjusterad
avkastning, enligt t-test av portföljavkastningar (i avsnitt 9.3.3), MJKB (test ii) = resultat av test vid mätning av marknadsjusterad avkastning, enligt "contingency table"
test av beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal (i avsnitt 9.3.3), MJKB (test iii) = resultat av test vid mätning av marknadsjusterad
avkastning, enligt linjär regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som beroende variabel (i avsnitt 9.4.2) och CAPM = resultat av test vid CAPM-baserad
mätning av övernorD1al avkastning (Jensen's a) (i avsnitt 9.2). Hänvisningar till Fall (.) avser de tolkningar som anges i tabell 8.l.l.a - 8.1.1.b.
l) Vid tolkningen av aktuellt utfall har avsteg skett från det formulerade beslutskriteriet vad gäller kravet på signifikans på i genomsnitt 10%-nivån efter eliminering av tids
beroende i det empiriska datamaterialet.



Placeringsstrategi:
Period Pls(Ret) Pls({~}) Pls(Ret +{~})

Placerings- Utfall: Värderelevans Utfall: Värderelevans Utfall (A): Värderelevans
period I Övernormal avkastning Övernormal avkastning ÖVernormal avkastning

• MJKB (test ii)1) • MJKB (test ii) • MJKB (test ii)
• MJKB (test iii) • MJKB (test iii) • MJKB (test iii)

• CAPM • CAPM
Slutsats: Ej infol71Ultionseffektivitet Slutsats: Ej infol71Ultionseffektivitet Slutsats (A): Ej infol71Ultionseffektivitet

(Tabell 8.1.1.a: (Tabell 8.1.I.a: (Tabell 8.1.1.a:
Fall (3) eller fall (4» Fall (3) eller fall (4» Fall (3) eller fall (4»

..................................................................................................................
Utfall (B): Värderelevans

Ingen övernormal avkastning
• CAPM

Slutsats (B): Informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.a:
Fall (1) eller fall (2»

..............................................................................................................................................................................,

Placerings- Utfall (A): Värderelevans
period II ÖVernormal avkastning

• CAPM
Slutsats (A): Ej informationseffektivitet

(Tabell 8.1.I.a:
Fall (3) eller fall (4»

............................................
Utfall (B): Värderelevans Utfall: Prognosjönnåga Utfall: Värderelevans

Ingen övernormal avkastning Ingen övernormal avkastning Ingen övernormal avkastning
• MJKB (test ii) • MJKB (test ii) • MJKB (test ii)
• MJKB (test iii) • MJKB (test iii) • MJKB (test iii)

• CAPM • CAPM
Slutsats (B): Informationseffektivitet Slutsats: Informationseffektivitet Slutsats: Informationseffektivitet

(Tabell 8.1.1.a: (Tabell 8.1.1.a: (Tabell 8.1.1.a:
Fall (1) eller fall (2» Fall (1) eller fall (2» Fall (1) eller fall (2»



Period
Placeringsstrategi:
Pls(Ret ) Pls({~}) Pls(Ret +{~})

Placerings
period III

Utfall:

Slutsats:

Ej prognosförmåga
Ingen övemormal avkastning
• MJKB (test ii)
• MJKB (test iii)
• CAPM
Informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.b:
Fall (5»

Utfall: Prognosförmåga
Ingen övemormal avkastning
• MJKB (test ii)
• MJKB (test iii)
• CAPM

Slutsats: Informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.a:
Fall (1) eller fall (2»

Utfall:

Slutsats:

Ej prognosförmåga
Ingen övemormal avkastning
• MJKB (test ii)
• MJKB (test iii)
• CAPM
Informationseffektivitet
(Tabell 8.1.1.b:
Fall (5»

TabelllO.2.1.b: Slutsatser av test av informationseffektivitet under placeringsperiod I - III. Beteckningarna (A) respektive (B) vid utfall och slutsats markerar alternativa
tolkningar av empiriska resultat. Vid förekomst av övernormal avkastning anges testförfarande enligt följande: MJKB (test ii) = resultat av test vid mätning av marknads
justerad avkastning, enligt "contingency table" test av beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal (i avsnitt 9.3.3),
MJKB (test iii) = resultat av test vid mätning av marknadsjusterad avkastning, enligt linjär regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som beroende variabel (i
avsnitt 9.4.2) och CAPM = resultat av test vid CAPM-baserad mätning av övernormal avkastning (Jensen's ex) (i avsnitt 9.2). Hänvisningar till Fall (.) avser de tolkningar
som anges i tabell 8.1.1.a - 8.1.1.b.
l) Vid tolkningen av aktuellt utfall har avsteg skett från det formulerade beslutskriteriet vad gäller kravet på signifikans på i genomsnitt 10%-nivån efter eliminering av tids
beroende i det empiriska datamateriaiet.



vid en CAPM-baserad mätning någon övemormal avkastning inte kunnat fastställas efter elimi

nering av tidsberoende i det empiriska datamateriaIet. En alternativ slutsats är således att

hypotesen om en informationseffektiv marknad inte kan förkastas med avseende på placerings

strategierna Pls(ReJ och Pls(Ret +{Rmt} ). 81

För den första placeringsperioden har värderelevans påvisats för samtliga estimerade prognos

modeller. För placeringsstrategin Pls(Ret ) kunde beroende mellan tecken på marknadsjusterad

avkastning och köp- eller säljsignal enligt "contingency table" test (MJKB (test ii) inte bekräftas

på i genomsnitt lO%-nivån efter eliminering av tidsberoende i det empiriska datamateriaIet. I

detta fall har emellertid ett avsteg gjorts från det formulerade beslutskriteriet. Skälet till detta

avsteg är att det genomsnittliga p-värdet för placeringsstrategin enligt "contingency table" test

uppgick till 0.13, vilket var nära motsvarande genomsnittliga p-värde på O.11 för den hypotetis

ka placeringsstrategin. Resultatet tolkas därför som att det föreligger en tendens till beroende

mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal från placeringsstrategin

PIs(ReJ. Enligt regressionsanalys nled marknadsjusterad avkastning som beroende variabel

(MJKB (test iii) erhölls en övernormal avkastning på såväl köp- som hedgeposition för place

ringsstrategin PIs(ReJ. Vid en CAPM-baserad mätning erhölls en övernormal avkastning på

hedgepositionen. Slutsatsen är således att hypotesen om informationseffektivitet med avseende

på placeringsstrategin PIs(ReJ förkastas. 82

För placeringsstrategin Pls({Rmt }) förelåg enligt "contingency table" test (MIKB (test (ii)

beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal under den

första placeringsperioden. En övernormal avkastning på hedgepositionen erhölls enligt regres

sionsanalys med marknadsjusterad avkastning som beroende variabel (MJKB (test (iii). Vid en

CAPM-baserad mätning erhölls en övemormal avkastning på såväl köp- som hedgeposition.

Slutsatsen är att hypotesen om informationseffektivitet med avseende på placeringsstrategin

Pls({Rmt}) förkastas. 83

För placeringsstrategin PIs(Ret + (Rmt }) förelåg enligt "contingency table" test (MIKB (test (ii)

81 Den alternativa tolkningen av utfallet är i enlighet med fall (1) eller fall (2) i tabell 8.l.l.a, kapitel 8.

82 Utfallet tolkas i enlighet med fall (3) eller fall (4) i tabell 8.l.1.a, kapitel 8.

83 Utfallet tolkas i enlighet med fall (3) eller fall (4) i tabell 8.l.l.a, kapitel 8.
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beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal under den

första placeringsperioden. Vidare erhölls en övernormal avkastning på hedgepositionen enligt

regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som beroende variabel (MJKB (test (iii).

Vid mätning av marknadsjusterad avkastning förkastas således hypotesen om informations

effektivitet med avseende på placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt} ).84 Vid en CAPM-baserad

mätning förelåg dock inte övemormal avkastning för någon position. En alternativ slutsats är

därför att hypotesen om en informationseffektiv marknad inte kan förkastas med avseende på

placeringsstrategin Pls(Ret + {Rmt} ) .85

Under den andra placeringsperioden var prognosmodellerna Pm(ReJ och Pm(Ret+{Rmt})

värderelevanta. För prognosmodellen Pm({Rmt}) kunde en viss prognosförmåga fastställas.

För placeringsstrategin Pls(Ret ) erhölls vid estimering av Jensen's a en övernormal avkastning

på köppositionen. Slutsatsen av den CAPM-baserade mätningen är således att hypotesen om

informationseffektivitet med avseende på placeringsstrategin Pls(ReJ förkastas. 86 Utfallet är

emellertid inte entydigt. En1igt "contingency table" test (MJKB (test ii» förelåg inte något

beroende mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal från place

ringsstrategin Pls(ReJ. Vidare kunde inte någon övernormal avkastning bekräftas en1igt

regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som beroende variabel (MJKB (test iii)

efter eliminering av tidsberoende i det empiriska datamateriaIet. En alternativ slutsats av tester

avseende marknadsjusterad avkastning är således att hypotesen om en informationseffektiv

marknad inte kan förkastas för placeringsstrategin Pls(ReJ. 87

För placeringsstrategierna Pls((Rmt }) och Pls(Ret + (Rmt }) föreligger under den andra place

ringsperioden endast testutfall där övernormal avkastning inte har kunnat påvisas. Slutsatsen är

därför att hypotesen om informationseffektivitet med avseende på placeringsstrategiema

Pls({Rmt}) och Pls(Ret+{Rmt}) inte kan förkastas. 88

84 Utfallet tolkas i enlighet med fall (3) eller fall (4) i tabell 8.l.l.a, kapitel 8.

85 Utfallet tolkas i enlighet med fall (1) eller fall (2) i tabell 8.l.l.a, kapitel B.

86 Utfallet tolkas i enlighet med fall (3) eller fall (4) i tabell 8.l.l.a, kapitel 8.

87 Utfallet tolkas i enlighet med fall (1) eller fall (2) i tabell B.l.1.a, kapitel 8.

88 Utfallet tolkas i enlighet med fall (1) eller fall (2) i tabell 8.l.1.a, kapitel 8.
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För den tredje placeringsperioden har värderelevans inte påvisats för någon av de tre prognos

modellerna. För prognosmodellen Pm({Rmt}) har emellertid en svag prognosförmåga konstate

rats. Någon signifikant övernormal avkastning erhölls inte för någon placeringsstrategi. 89 För

placeringsstrategin Pls({Rmt }) tolkas utfallet som att marknaden var informationseffektiv med

avseende på den svaga prognosförmåga som har påvisats för prognosmodellen ifråga. 90 För

placeringsstrategierna Pls(Ret ) och Pis(Ret + (Rmt }) är de empiriska iakttagelserna förenliga

med att aktiemarknaden var informationseffektiv med avseende på dessa placeringsstrategier. 91

Sammanfattningsvis kan följande iakttagelser göras. För 9-årsperioden som helhet är slutsatserna

beträffande informationseffektivitet med avseende på placeringsstrategierna Pls(ReJ, Pls({Rmt} )

och Pls(Ret+{Rmt}) i viss utsträckning avhängiga valet av metod för riskjustering . Oavsett

vilken metod som används förkastas emellertid hypotesen om en informationseffektiv marknad

för placeringsstrategin Pls({Rmt} ).92 Vid mätning av marknadsjusterad avkastning förkastas

vidare denna hypotes för placeringsstrategin Pls(ReJ,93 och som regel även för placerings

strategin Pls(Ret + {Rmt}).94 Vid estimering av Jensen' s a för placeringsstrategiema Pls(ReJ

och Pls(Ret +{Rmt}), var resultaten inte signifikanta på gängse nivåer efter eliminering av tids

beroende. En betydelsefull iakttagelse i sammanhanget är även att i de fall som hypotesen om

en informationseffektiv marknad förkastas, sker detta som regel först på lO%-nivån (i genom

snitt) efter eliminering av tidsberoende i det enlpiriska datamaterialet. 95 Inte i något fall är den

genomsnittliga signifikansnivån efter eliminering av tidsberoende 1 % och endast i ett enstaka

89 I de enstaka fall som övemormal avkastning har påvisats över hela placeringsperioden, kvarstår inte denna
efter eliminering av tidsberoende.

90 Utfallet tolkas i enlighet med fall (1) eller fall (2) i tabell 8.1.I.a, kapitel 8.

91 Utfallet tolkas i enlighet med fall (5) i tabell 8.1.1.b, kapitel 8.

92 Det kan dock noteras att vid tolkningen av utfallet av "contingency table" test av beroende mellan tecken på
marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal (MJKB (test ii) har ett avsteg skett från det formulerade
beslutskriteriet vad gäller kravet på signifikans på i genomsnitt IO%-nivån efter eliminering av tidsberoende i det
empiriska datamaterialet.

93 Jämför föregående fotnot.

94 Denna slutsats gäller inte för placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt}) enligt "contingency table" test av beroende
mellan tecken på marknadsjusterad avkastning och köp- eller säljsignal (MJKB test (ii).

9S Se tabell IO.1.2.a - IO.1.2.b för sammanställning av signifikansnivåer.
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fall noteras nivån 5 %.96

Vid analys av de tre placeringsperioderna var för sig har en förändring över tiden mot en mer

informationseffektiv marknad med avseende på de studerade placeringsstrategiema kunnat

noteras. Under den första placeringsperioden har övernormal avkastning erhållits för placerings

strategierna Pls(ReJ och Pls({RIDt}) och förekomst av övemormal avkastning har inte kunnat

avfärdas för placeringsstrategin Pls(Ret + {Rmt}).97 Under den andra placeringsperioden har

förekomst av övemormal avkastning på placeringsstrategin Pls(ReJ inte kunnat avfärdas.

Däremot tyder resultaten på att aktiemarknaden var informationseffektiv med avseende på

placeringsstrategiema Pls({RIDt}) och Pls(Ret + {Rmt}). För den tredje placeringsperioden är de

empiriska iakttagelserna förenliga med att aktiemarknaden var informationseffektiv med

avseende på samtliga placeringsstrategier.

10.3. Avslutande kommentarer till empiriska resultat och förslag till framtida forskning

I föreliggande studie har en rad val beträffande avgränsningar, operationaliseringar och metod

varit nödvändiga. De slutsatser som har framkommit är betingade av dessa och det kan inte ute

slutas att andra resultat och slutsatser skulle ha framkommit om ifrågavarande valsituationer

hade hanterats annorlunda. I det följande identifieras några av de mer betydelsefulla val som har

gjorts beträffande utformningen av studiens två deltester. Vidare kommenteras vissa av de empi

riska resultat som har framkommit och skillnader i resultat i förhållande till tidigare forskning

på området diskuteras . Avsnittet innehåller även ett antal förslag till framtida forskning.

Vid utformningen av den testning som har syftat till att pröva värderelevansen hos publicerade

redovisningsmått, kan följande val identifieras som särskilt betydelsefulla för de resultat och

slutsatser som har framkommit:

96 Hypotesen om en informationseffektiv marknad har förkastats på 5%-nivån efter eliminering av tidsberoende
vid en utvärdering av 9-årsperioden med avseende på placeringsstrategin PIs(Ret) (både för köppositionen och
hedgepositionen) i regressionsanalys med marknadsjusterad avkastning som beroende variabel (MJKB (test iii).

97 Beträffande placeringsstrategin PIs(Ret) , jämför fotnot 92.
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• Val av värderingsmodell för aktier.
• Val av prognosvariabel i prognossambanden.
• Val av oberoende variabler i prognossambanden.
• Val av statistisk metod för estimering av prognossamband.
• Företagsurval och val av tidsperioder.

En förutsättning för att slutsatser om värderelevans skall vara möjliga i föreliggande studie är

att prognosvariabeln räntabilitet på eget kapital påverkar aktiens värde, dvs att den valda värde

ringsmodellenför aktier i (4.1) är valid. 98 Utöver de antaganden som är förknippade med

etablerad kapitalvärdeteori - att en akties värde bestäms som nuvärdet av förväntade framtida

utdelningar - antas enligt värderingsmodellen endast att kongruensprincipen gäller. Valet av

värderingsmodell har därför inte bedömts som någon större begränsning vad gäller möjlig

heterna att dra slutsatser om redovisningens värderelevans.

Prognosvariabeln har definierats som den långsiktiga räntabiliteten på eget kapital, vilken

sedermera operationaliserades som genomsnittlig räntabilitet på eget kapital mätt över tre år.

Slutsatserna om värderelevans avser därför endast förmågan hos redovisningsinformation att

förutsäga framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital över tre år. Att ifrågavarande

variabel mättes över tre år berodde på att tillgången på empiriska data inte medgav en längre

period, samtidigt som tre år bedömdes som en tillräckligt lång period för att fånga upp mer

permanenta lönsamhetsförändringar. Valet av tre år är förvisso inte självklart. Framtida lång

siktig räntabilitet på eget kapital skulle även kunna operationaliseras som ett genomsnitt över till

exempel fyra eller fem år. Ett förslag till framtida forskning är att prognostisera räntabilitet på

eget kapital för ett antal enskilda framtida år istället för genomsnittsvärden. 99 Vidare kan det i

framtida forskning prövas om redovisningen är värderelevant med avseende på prognoser av

någon annan variabel i värderingsmodellen (4. 1) än räntabilitet på eget kapital. I framtida

studier kan valet av prognosvariabel även ske med utgångspunkt i någon alternativ värderings

modell för aktier. 100

98 Se avsnitt 4.1.1.

99 Om prognoserna vid tidpunkt t därvid skulle avse tre framtida år skulle räntabilitet på eget kapital under det
närmast kommande året, (år t+ l), året därefter, (år t+2), samt det därefter följande året, (år t+3), prognostiseras
separat.

100 Om valet av prognosvariabel skulle ske med utgångspunkt i tex en "Value Added" ansats (Se tex Feltham &
Ohlson (1994) och Skogsvik (200l», skulle värderelevans kunna prövas med avseende på prognos av räntabilitet på
operativt kapital.
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Beträffande prognosvariabeln kan även noteras att det berörda resultatmåttet inkluderade

extraordinära poster. Känslighetsanalyser visade att om räntabilitet på eget kapital istället

definierades exklusive extraordinära poster hade detta liten betydelse för dokumenterad

prognosförmåga. 101 Slutsatser om värderelevans förefaller således inte vara avhängiga hante

ringen av extraordinära poster i föreliggande studie.

SOIU har konstaterats tidigare saknas en tydlig teoribildning för val av den redovisningsbaserade

informationsmängd som är "bäst" lämpad för prognos av framtida genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital. Följande arbetssteg i samband med valet av oberoende variabler i prognos

sambanden har haft betydelse för möjligheten att fastställa värderelevans i studien:

i) Avgränsningen av den initiala uppsättningen redovisningsmått: Det kan inte helt uteslutas

att enskilda redovisningsmått eller grupper av mått med hög värderelevans saknades i den

uppsättning redovisningsmått som avgränsades initialt. 102 Mängden redovisningsmått var

emellertid relativt omfattande och valet av mått baserades på såväl resultat i tidigare

forskning som rekonunendationer från Sveriges Finansanalytikers Förening (1990).

ii) Valet av oberoende variabler med utgångspunkt i genomförda principalkomponentanalyser:

Från varje komponent som erhölls i principalkompontentanalyserna, valdes ett enda

nyckeltal, varigenom värderelevant information kan ha förlorats. I en känslighetsanalys

avseende estimering av prognossamband under den tredje perioden valdes fler än ett

nyckeltal ur respektive komponent med hjälp av kriterier om "oväntad" korrelation enligt

Skogsvik (1990). Någon förbättrad prognosförmåga kunde emellertid inte påvisas. 103

iii) Det stegvisa !ö!farandet vid estimeringen av prognosmodeller: Det stegvisa förfarande som

tillämpades vid estimeringen av de multivariata prognosmodellema medförde en risk att

värderelevansen kan ha underskattats, eftersom den slutliga uppsättningen oberoende

variabler beror på i vilken ordning nyckeltalen prövades i prognosmodellen. Flera

alternativa stegvisa estimeringsprocedurer har emellertid prövats utan att prognos

förmågan påverkades. 104

101 Se appendix A.7.2.

102 Se avsnitt 5.2.

103 Se appendix A.7.3.

104 Se avsnitt 6.4.
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Beträffande valet av statistisk metod för estimering av prognossamband är det förvisso inte givet

att logitanalys är det lämpligaste alternativet. Logitanalys har valts bIa mot bakgrund av att

metoden ifråga använts med framgång i tidigare forskning,105 men omvandlingen av den

kontinuerliga variabeln räntabilitet på eget kapital till en dikotom variabel innebär att en viss

informationsmängd går förlorad och att möjligheterna att fastställa värderelevans därmed kan

minska. Ett framtida forskningsprojekt skulle kunna inriktas på utvärdering av alternativa

analysmetoder vid prognos av räntabilitet på eget kapital. Ett förslag är härvid att tex pröva

N-probitanalys, som tillåter fler än två utfallskategorier i den beroende variabeln.

En utgångspunkt beträffande !öretagsurvalet (som bestod av tillverkande företag) var att ett

homogent urval borde underlätta estimeringen av stabila samband med god prognosförmåga.

Tanken var härvid att det sätt på vilket redovisningsinformation är värderelevant förmodades

variera mellan olika branscher, eftersom de värden som redovisningsmått normalt antar tenderar

att vara branschberoende. Ett förslag till framtida forskning är att estimera prognosmodeller för

någon annan bransch, tex handelsföretag, för att studera om och i så fall hur dessa avviker från

de prognossamband som har estimerats för tillverkande företag. Ytterligare ett förslag till fram

tida forskning är att i prognostest studera om värderelevansen i redovisningen är lägre för sk

"kunskapsföretag" än för de företag som har studerats här.

Valet av tidsperioder som har studerats i föreliggande rapport är förvisso inte självklart. Som

framgår nedan kan de svaga prognosresultaten för den tredje perioden vara en funktion av detta.

Ett angeläget forskningsområde är därför att utreda huruvida de över tiden försvagade prognos

resultaten är att betrakta som tillfälligheter eller om de motsvarar en robust och bestående för

sämring i redovisningens värderelevans .

Vid specifikation aven aktievärderingsmodell är möjligheten att prognostisera de i modellen

ingående ("oberoende") variablerna av avgörande betydelse för modellens tillämpbarhet.

Prognosresultaten i föreliggande studie är (med undantag för den tredje valideringsperioden) i

flertalet fall bättre än de prognosresultat som tidigare har rapporterats i Ou (1990) och Ou &

Penman (1989), i vilka prognosvariabeln definierades som förändringen i framtida redovisat

resultat. Om skillnaderna i prognosresultaten förklaras av att förändringar i räntabilitet på eget

kapital är lättare att prognostisera än förändringar i redovisat resultat, skulle aktievärderings-

105 Se Ou (1990) och Ou & Penman (1989).
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modeller där räntabilitet på eget kapital utgör en av de exogena variablerna kunna vara att före

dra. 106 Skillnaderna i prognosresultaten kan emellertid förklaras av andra faktorer. En möjlig

het kan vara att mer pennanenta lönsamhetsförändringar - vilka i föreliggande studie operationa

liserades som förändringen i den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital - är enklare att

prognostisera än de kanske i första hand mer tillfälliga förändringar som enligt Ou & Penman

(1991) fångades upp av prognosvariabeln i Ou (1990) och Ou & Penman (1989).107 Resultat

skillnaderna kan självfallet även förklaras av förekommande olikheter i samband med estime

ringen av prognosmodellerna. I denna studie har exempelvis valet av de redovisningsbaserade

nyckeltal som utgör oberoende variabler i prognosmodellerna Pm({Rmt}) och Pm(Ret +{Rmt } )

skett på ett sådant sätt att fler av redovisningens beskrivningsdimensioner finns representerade

än i de prognosmodeller som estimerades i Ou (1990) och Ou & Penman (1989). Vidare har

aktuella prognosmodeller i föreliggande studie reestimerats vart tredje år istället för vart femte

år som i Ou (1990) och Ou & Penman (1989). Ytterligare en skillnad mellan studierna består i

att urvalet av företag här har begränsats till tillverkande företag med det uttalade syftet att

kunna erhålla ett mer homogent företagsurval. En möjlig förklaring till skillnaderna i prognos

resultat är även att föreliggande studie har genomförts på svenska istället för amerikanska data.

Det kan också noteras att den tidsperiod som har studerats här infaller senare än i Ou (1990)

och Ou & Penman (1989), vilket kan vara av betydelse i den utsträckning som graden av

prognosfönnåga skulle variera över tiden.

Den definition av värderelevans som har stipulerats i föreliggande studie kräver inte att esti

merade prognossamband kan tolkas. lOs I många sammanhang ökar emellertid resultatens tro

värdighet och användbarhet i den utsträckning som de empiriska iakttagelserna kan ges en

rimlig ekonomisk innebörd. Om det kan göras troligt att estimerade samband avspeglar tolk

ningsbara underliggande samband, kan farhågor om att de statistiska sambanden endast utgör

resultatet av sk "data-mining" bemötas. Ambitionen har därför varit att där så är möjligt försöka

tolka estimerade prognossamband. Bristen på relevant teoribildning har dock inneburit svårig-

106 Detta skulle bIa kunna förklaras av att räntabiliteten på eget kapital tenderar att följa en "mean reversion"
process, vilket innebär att historiska realiseringar av variabeln har ett prognosvärde för framtida förändringar i
densamma. Redovisat resultat har däremot i ett stort antal studier visats följa en "martingale" eller "random walk"
process, med innebörd att den förväntade förändringen i framtida redovisat resultat uppgår till noll.

107 Jämför avsnitt 1.2.

108 Definitionen av värderelevans i kombination med den statistiska ansatsen för estimering av prognosmodeller
är därför i princip förenlig med ett sk instrumentalistiskt förhållningssätt till kunskap. (Se tex Sellstedt (1992».
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heter att åstadkomma en "slutgiltig" tolkning. Prognossambanden kan emellertid användas för

ide' - generering och avstämning i samband med teoriformulering. I föreliggande arbete har till

exempel "mean reversion" processen i räntabilitet på eget kapital visats vara en användbar

utgångspunkt för att bilda enkla förväntningar om tecken på samband mellan enskilda nyckeltal

och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, och därigenom beskriva

och tolka vissa regelbundenheter i det empiriska materialet. 109

Trots den stabiliserande effekt på estimerade samband som - enligt ansatsen för tolkning av

samband i appendix A. 6.1 - kan tillskrivas "mean reversion" processen i räntabiliteten på eget

kapital, har analysen givit vid handen att estimerade prognosmodeller i betydande utsträckning

är periodspecifika. Någon mer generellt tillämpbar prognosmodell har inte kunnat estimeras,

trots de försök till metodmässiga förbättringar i förhållande till tidigare forskning som har

företagits. Framtida forskning skulle kunna bidra med förklaringar till förekommande tids

mässiga instabiliteter. En möjlighet är att instabilitetema i estimerade prognossarrlband avspeglar

förändringar i underliggande samband, vilka kan ha förorsakats bIa av att redovisningsrekom

mendationer och redovisningspraxis har genomgått förändringar under den studerade tids

perioden. En annan tänkbar förklaring till de observerade instabilitetema är att väsentliga

variabler kan saknas. Mot bakgrund av att en relativt onlfattande uppsättning redovisningsmått

har prövats i föreliggande studie, kan förmodas att primärt andra typer av utelämnade variabler

än redovisningsmått bör vara av intresse för att förklara instabilitetema i prognossambanden.

Vidare har företagens "omgivning" förändrats väsentligt över tiden. Förutom allmänna och

branschspecifika konjunkturfluktuationer, kan exempelvis en tilltagande internationalisering samt

en ökad betydelse av aktiemarknaden noteras. Ytterligare en möjlig förklaring till ifrågavarande

instabiliteter är förstås att några underliggande sarrlband de facto inte existerar och att de sam

band sonl har kunnat estimeras enbart utgör resultatet av sk "data-mining". I sammanhanget bör

dock framhållas att såväl föreliggande studie som tidigare forskning har kunnat visa att

statistiska prognosmodeller - trots ifrågavarande instabiliteter - är relativt framgångsrika i

prognossammanhang. Påvisade instabiliteter indikerar dock att tidsmässigt aktuella prognos

modeller bör vara att rekommendera vid framtida tillämpningar.

I studien har visserligen en signifikant prognosförmåga för samtliga prognosmodeller under

109 Notera att de tolkningar av tecken på samband som har angivits i studien inte skall uppfattas i termer av
kausalitet.

380



9-årsperioden som helhet kunnat påvisas, men vid en uppdelning i delperioder framgick att

prognosresultaten försämrades över tiden. Denna försämring var särskilt påtaglig under den

tredje valideringsperioden, då ingen eller en mycket svag prognosförmåga erhölls. 11O Den

tredje valideringsperioden kä1ll1etecknas av ett svagare ekonomiskt klimat, vilket bIa avspeglas i

att en mycket låg andel av de studerade företagen uppvisade en ökning i den genomsnittliga

räntabiliteten på eget kapital under denna period. En potentiell förklaring till de svaga prognos

resultaten skulle ku1ll1a vara att de estimerade prognosmodellerna fungerar sämre i ogynnsamma

konjunkturlägen. För att något belysa denna möjlighet redovisas i tabell 10.3.1 årsvisa medel

värden på historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital samt årsvisa medelvärden på

förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. 111

Av tabellen framgår att den första estimeringsperioden kännetecknas aven relativt varierande

lönsamhetsutveckling för de studerade företagen. Det årsvisa medelvärdet på Ret varierar mellan

0.0709 och 0.1568 och det årsvisa medelvärdet på dRet +3 är som lägst -0.1026 och som högst

0.0704. Under den första valideringsperioden varierar Ret mellan 0.1108 och 0.1486, vilket är

relativt höga värden. De understiger dock det högsta årsvisa medelvärdet under estimerings

perioden. Vad gäller det årsvisa medelvärdet på LlRet+ 3 under valideringsperioden är lönsam

hetsutvecklingen positiv vid de två första prognostillfällena (0.0534 respektive 0.0325) och i det

närmaste oförändrad vid det tredje prognostillfället (0.0025). Ifrågavarande värden avviker inte

särskilt mycket från motsvarande värden för estimeringsperioden.

Även under den andra estimeringsperioden varierar lönsamhetsutvecklingen. Det årsvisa medel

värdet på Ret ligger i intervallet 0.0697 till 0.1569 och det årsvisa medelvärdet på LlRet+3

varierar mellan -0.1013 och 0.0475. Under den andra valideringsperioden är det årsvisa medel

värdet på Ret som lägst 0.1563 och som högst 0.1708, vilket är i nivå med eller något högre än

det högsta årsvisa medelvärdet på variabeln ifråga under estimeringsperioden. Lönsamhets

utvecklingen i termer av årsvisa medelvärden på dRet+3 är negativ vid det första prognostill-

110 Som en bidragande förklaring till de försämrade prognosresultaten under den tredje valideringsperioden kan
anföras att de prognosmodeller som estimerades under den tredje estimeringsperioden uppvisade en lägre kvalitet än
de modeller som estimerades under de båda inledande estimeringsperiodema. (Kvalitetsförsämringen avspeglades
bIa i sämre signifikansnivåer för variabelkoefficienter i estimerade prognosmodeller och sämre resultat i klassifice
ringstest, se avsnitt 6.5.) Huruvida denna kvalitetsförsämring skulle vara tillräcklig för att åstadkomma en så
markant försämring av prognosresultaten är dock svårt att bedöma.

111 Årsvisa medelvärden på Ret respektive LlRet +3 för ett visst kalenderår i tabell 10.3.1 är som regel inte de
samma under de tre estimeringsperiodema. Skälet till detta är att sammansättningen av företag varierar mellan de
tre estimeringsurvalen.
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År t Ret 4Ret +3 Ret 4Ret +3 Ret 4Ret +3

Estimeringsperiod I: Estimeringsperiod II: Estimeringsperiod III:
1972 0.0820 0.0704
1973 0.1008 0.0333
1974 0.1465 -0.0666
1975 0.1568 -0.1026 0.1569 -0.1013
1976 0.1317 -0.0719 0.1329 -0.0731
1977 0.0934 0.0023 0.0926 0.0013
1978 0.0709 0.0300 0.0697 0.0297 0.0697 0.0195
1979 0.0787 0.0141 0.0768 0.0220 0.0768 -0.0100
1980 0.0967 0.0149 0.0960 0.0219
1981 0.1014 0.0475 0.1009 0.0918
1982 0.1144 0.0442 0.1076 0.0488
1983 0.1208 0.0050
1984 0.1489 -0.0069
1985 0.1701 0.0124

Valideringsperiod I: Valideringsperiod II: Valideringsperiod III:
1982 0.1108 0.0534
1983 0.1257 0.0325
1984 0.1486 0.0025
1985 0.1708 -0.0247
1986 0.1595 0.0031
1987 0.1563 0.0022
1988 0.1724 -0.0739
1989 0.1771 -0.1380
1990 0.1643 -0.1680

Tabell 10.3.1: Medelvärden på Ret och Met+3 år t för estimerings- och valideringsperiodema.

fället (-0.0247) och i princip oförändrad vid det andra och det tredje prognostillfället (0.0031

respektive 0.0022). Dessa värden är inte onormala vid en jämförelse med estimeringsperioden.

Under den tredje estimeringsperioden är de årsvisa medelvärdena på Ret ungefär i nivå med den

första och den andra estimeringsperioden och varierar mellan 0.0697 och 0.1701. Det årsvisa

medelvärdet på aRet+3 avspeglar en bättre lönsamhetsutveckling än under de båda inledande

estimeringsperiodema och uppgår som lägst till -0.0100 och som högst till 0.0918. Under den

tredje valideringsperioden kan dock en kraftig och abrupt lönsamhetsförsämring observeras: Det

årsvisa medelvärdet på Ret är genomgående högt i förhållande till estimeringsperioden och

varierar mellan 0.1643 och 0.1771, medan det årsvisa medelvärdet på ilRet + 3 är kraftigt nega

tivt vid samtliga tre prognostillfällen och varierar mellan -0.1680 och -0.0739. I förhållande till

estimeringsperioden är medelvärdena för LlRet + 3 under valideringsperioden klart "otypiska".
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Sammanställningen i tabell 10.3.1 ger visst stöd för tanken att estimerade prognossamband kan

ha sämre prognosförmåga när företagens lönsamhetsutveckling är negativ. I tabellen kan dock

en markant förändring i konjunkturen under den tredje valideringsperioden observeras. Såväl de

årsvisa medelvärdena på Ret som de årsvisa medelvärdena på ~Ret+3 avviker påtagligt från vad

som utgjorde "normala" värden under den tredje estimeringsperioden. Således förefaller den

tredje estimeringsperioden inte vara särskilt representativ för de förhållanden som rådde under

den tredje valideringsperioden. Den försämrade prognosförmågan torde därför snarast kunna be

skrivas i termer av ett inte ovanligt inferensproblem. Det föreligger en påtaglig skillnad mellan

estimeringsurvalet och valideringsurvalet beträffande de värden som den oberoende variabeln

Ret antar ("the domain of the function"),112 i kombination med att det föreligger en stor

skillnad mellan estimeringsurvalet och valideringsurvalet beträffande de värden som den

beroende variabeln ~Ret+3 antar ("the range of the function").113 En angelägen fråga för

vidare forskning är därför om alternativa indelningar i tidsperioder kan ske så att dylika

inferensproblem mildras. Även estimering av prognossamband på data från 1990-talet bör

utgöra ett värdefullt forskningsbidrag i detta sammanhang.

En alternativ förklaring till de över tiden försämrade prognosresultaten är att dessa skulle kunna

bero på en kvalitetsförsämring i de årsredovisningar som företagen lämnar, och att denna kvali

tetsförsämring skulle vara särskilt uttalad under den tredje valideringsperioden. Huruvida svensk

redovisning har genomgått en sådan kvalitetsförsämring är svårt att avgöra. Ett omfattande

utvecklingsarbete av redovisningsrekommendationer har bedrivits under de senaste decennierna,

vilket snarast borde ha medfört att kvaliteten på redovisningen har förbättrats. 114 Aktie

marknadens ökade betydelse kan ha utgjort en drivkraft för en utveckling mot en tydligare och

mer detaljrik redovisningsinformation. 115 Å andra sidan kan inte uteslutas att aktiemarknadens

ökade betydelse - inte minst i samband med utformningen av företagsledningarnas belönings-

112 Se tex Chiang (1984, s. 22).

113 Jämför föregående fotnot. Skillnaderna mellan estimeringsurval och valideringsurval under den tredje period
en beträffande "the donlain of the function" är påtaglig även efter dikotomisering av den beroende variabeln. An
delen ökningar i aRet+3 uppgår till 56.38 % under den tredje estimeringsperioden, men endast till 14.16 % under
den tredje valideringsperioden.

114 Ett påtagligt exempel på kvalitetsförbättring i den offentliga redovisningen är övergången till en öppen redo
visning av obeskattade reserver. Jämför tabell 5.1.2, avsnitt 5.1 för data beträffande det företagsurval som har
studerats här.

115 Se Skogsvik (1993).
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system - kan ha haft en negativ effekt på den offentliga redovisningens kvalitet. 116 I ett fram

tida forskningsprojekt skulle prognostester kunna genomföras under olika tidsperioder och för

olika företagsurval med syftet att studera den betydelse som förändringar i redovisningens

kvalitet kan ha i det aktuella sammanhanget. Val av tidsperioder och företag skulle därvid ske

med utgångspunkt i en empirisk kartläggning av rekommendationer och praxis.

En begränsning med de prognosmodeller som har estimerats i föreliggande studie och liknande

studier på området är att de endast prövar prognosförmåga och/eller värderelevans hos redo

visningsinformation per se. Möjligheten att redovisningsinformation har prognosförmåga och

värderelevans i kombination med annan information har således inte prövats. Mot bakgrund av

de tidsmässiga instabiliteter i estimerade samband som har konstaterats och de svaga prognos

resultaten som har erhållits under den tredje valideringsperioden, skulle det kunna vara värde

fullt att komplettera modellerna med ytterligare information. En möjlig utveckling vore därför

att även inkludera variabler som fångar upp såväl förändringar i makroekononliska förutsätt

ningar som mer branschspecifika förhållanden i de estimerade prognosnlodellema. Det skulle

också kunna vara värdefullt att tillföra ytterligare företagsspecifik information i form av tex

företagsledningars eller professionella finansanalytikers prognoser om framtida lönsamhet. 117

Beträffande den andra deIstudien - test av informationseffektivitet med avseende på prognoser

om förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital - kan följande metodval

bedömas som särskilt betydelsefulla för de slutsatser som har framkommit:

• Yal av modell för att bestämma "normal" aktieavkastning.
• Operationalisering av placeringsstrategierna.
• Yal av studerade tidsperioder.

Valet av modell för att bestämma "normal" aktieavkastning har uppenbarligen en avgörande be

tydelse för studiens validitet beträffande möjliga slutsatser om informationseffektivitet. Två

alternativa ansatser för riskjustering har använts för att beräkna övemormal avkastning på de

prövade placeringsstrategierna: en CAPM-baserad residuaIavkastning och en marknadsjusterad

116 Så skulle tex kunna vara fallet om rekommendationer och lagstiftning tillåter en inte obetydlig flexibilitet i
tolkning och operationalisering av redovisningens principer och detta missbrukas av företagsledningar.

117 Om professionella finansanalytikers prognoser skulle beakta all tillgänglig information på ett optimalt sätt,
skulle ytterligare oberoende variabler vara överflödiga i en prognosmodell. Att så inte synes vara fallet visas
emellertid i Frankel & Lee (1998), som finner att prognosfel i finansanalytikers sk konsensusprognoser kan förut
sägas med hjälp av redovisningsinformation.
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köp- och behållavkastning. Den senare har även kontrollerats för ett antal sk riskproxyvariabler.

Mot bakgrund av att någon tydlig vägledning för tex val av riskproxyvariabler, definitioner av

desamma samt specifikation av sambandet mellan dessa och avkastningen på aktier inte har

kunnat identifieras vid studiens genomförande, kan de resultat som har framkommit i studien

behöva omprövas i framtida forskning.

Givet de estimerade prognosmodellerna är det vidare inte uppenbart hur operationaliseringen av

placeringsstrategierna bör ske. I sammanhanget kan bIa följande svårigheter noteras:

i) Operationaliseringen av köp- och säljsignaler: En första svårighet vid operationaliseringen

av placeringsstrategierna består i att omvandla estimerade sannolikheter för ökad framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital till köp- respektive säljsignaler. Därvid måste en

klassificeringsgräns fastställas, vid vilken den beräknade sannolikheten för en ökad

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital är att betrakta som så "hög" eller "låg"

att den skall betyda köp- respektive säljsignal. Den valda klassificeringsgränsen, popt(Vl) ,

baserades bIa på antagandet att andelen ökningar respektive minskningar i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital förväntades uppgå till 0.5 under respektive

valideringsperiod. Den faktiska andelen ökningar respektive minskningar i validerings

urvalen sammanföll emellertid inte med denna förväntan. En tänkbar vidareutveckling är

att välja en klassificeringsgräns utifrån förväntningar om den framtida andelen ökningar

respektive minskningar baserade på vid placeringstidpunkten tillgänglig information.

Ytterligare en svaghet vid operationaliseringen av köp- och säljsignaler är att samtliga köp

respektive säljsignaler behandlas som lika "starka" oavsett värdet på den beräknade

sannolikheten.

ii) Yalet av placeringshorisont: Vid operationaliseringen av placeringsstrategierna valdes

placeringshorisonten tre år, motiverat av att prognosvariabeln avser lönsamhetsutveck

Hngen under motsvarande tidsrymd. Förslag på framtida forskning är att pröva om

resultaten är känsliga för valet av placeringshorisont. Till exempel skulle en placerings

horisont på två år kunna prövas, mot bakgrund av tanken att marknadens aktörer kanske

redan efter två år har en god uppfattning om räntabilitetsutvecklingen under det tredje

året. Även en placeringshorisont på ett år skulle kunna motiveras av samma skä1. 118

iii) Yalet av handlingsalternativ när aktier upphör att handlas: Ytterligare en konkretisering

118 I en studie med placeringshorisonten ett år skulle dessutom tidsmässigt överlappande avkastningar och där
med sammanhängande tidsberoendeproblematik kunna undvikas. (Se avsnitt 9.1.4).
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som har erfordrats är val av handlingsalternativ när aktier upphör att handlas före

placeringshorisonten. En känslighetsanalys har genomförts för att utröna om det har någon

betydelse för det realistiska placeringsalternativet om belopp hänförliga till aktier som

upphör att handlas placeras i marknadsindex eller riskfri ränta. 119 Någon påtaglig effekt

avseende möjligheten att erhålla övemormal avkastning förelåg dock inte.

Beträffande valet av tidsperioder för estimering och validering av prognossamband kan detta ha

haft betydelse inte bara för nlöjligheterna att fastställa prognosförmåga och värderelevans, utan

även för möjligheterna att pröva aktiemarknadens informationseffektivitet. Prognosförmåga

saknades eller var mycket svag för de estimerade prognosmodellerna under den tredje valide

ringsperioden. För att få en tydligare bild av utvecklingen på aktiemarknaden beträffande

informationseffektivitet är det därför angeläget att placeringsstrategier utvärderas även på senare

1990-talsdata.

Sonl framgår av sammanställningen i föregående avsnitt har användandet av alternativa metoder

för riskjustering delvis medfört att olika resultat har erhållits beträffande förekomst av över

normal avkastning. Det bör emellertid noteras att olika metoder för riskjustering inte utgör den

enda orsaken till detta. Två olika placeringsalternativ - det statistiska respektive det realistiska

placeringsalternativet - har utvärderats, varför testade avkastningsmått i vissa fall inte är direkt

jämförbara. 12o Det realistiska placeringsalternativet har utformats på ett sådant sätt att det i

princip skulle ha varit praktiskt genomförbart, vilket kan motivera att en större tonvikt läggs vid

de tester där detta placeringsalternativ utvärderas, nämligen t-test av marknadsjusterad köp- och

behållavkastning avseende 9-årsperioden som helhet samt test av övernormal avkastning med

Jensen's a. Ytterligare en förklaring till att olika resultat har erhållits med alternativa test

förfaranden kan vara att den övernormala avkastning som mäts som Jensen's a inte motsvarar

vad en placerare de facto erhåller vid placeringshorisonten, utan utgör ett mått på den genom

snittliga övernormala avkastningen per månad. Den marknadsjusterade köp- och behållavkast

ningen avspeglar i denna mening bättre den avkastning en placerare skulle ha kunnat erhålla vid

placeringshorisonten.

119 Se appendix A.9.2.

120 Placeringsaltemativen har utformats olika, dels vad gäller hur aktier viktas vid beräkning av avkastning på
en position, dels hur belopp hänförliga till aktier som upphör att handlas före placeringshorisonten hanteras.
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En metodmässig observation beträffande testningen av övernormal avkastning på placerings

strategierna är att tidsmässigt överlappande avkastningar inte är statistiskt oberoende. Av

sammanställningen i avsnitt 10.1.2 framgår att resultaten försvagas väsentligt om detta beroende

elimineras. De slutsatser om förekomst av övernormal avkastning med statistisk signifikanstest

ning utan eliminering av ifrågavarande tidsserieberoende som presenteras iStober (1992) bör

därför tolkas med försiktighet.

Den enda placeringsstrategi sonl för 9-årsperioden som helhet har uppvisat en övernormal

avkastning oavsett metod för riskkontroll är placeringsstrategin Pls({Rmt} ). Som har framgått

tidigare var dock prognosprecisionen för prognosmodellerna Pm({Rmt}) sämre än för prognos

modellerna Pm(ReJ. Den placeringsstrategi som genererar högst övernormal avkastning behöver

således inte vara baserad på den prognosmodell som ger högst andel korrekta prognoser. Att

placeringsstrategin Pls(ReJ genererar övernormal avkastning under åtminstone den första och

den andra placeringsperioden, är anmärkningsvärt såtillvida att placeringsstrategin baseras på en

prognosmodell som egentligen bara reflekterar en sedan länge väldokumenterad tidsserieegen

skap i räntabiliteten på eget kapital. Som har framgått tidigare beaktas inte kostnader för

bearbetning av information i föreliggande studie. Placeringsstrategin Pls({Rmt}) är dock i jäm

förelse med placeringsstrategin Pls(ReJ tveklöst förknippad med högre kostnader av detta slag,

eftersom Pm({Rmt}) baseras på en stor uppsättning redovisningsrnått medan Pm(ReJ endast

baseras på historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Det kan inte uteslutas att den

högre övemormala avkastningen på placeringsstrategin Pls({Rmt}) i en viss mening kan antas

motsvara förväntade merkostnader för bearbetning av publicerad redovisningsinformation. 121

En intressant iakttagelse är att säljpositionerna i placeringsstrategierna som regel ger ett mindre

bidrag till den övernornlala nettoavkastningen på hedgepositionen än vad som genereras av köp

positionerna. Det faktum att säljpositionerna egentligen inte var praktiskt genomförbara eftersom

aktier inte kunde blankas på Stockholms fondbörs under större delen av den studerade tids

perioden, torde inte kunna förklara denna observation, eftersom detta snarast borde ha lett till

en överskattning av lönsarrtheten på säljpositionerna. I samnlanhanget kan noteras att inte ens

för den hypotetiska placeringsstrategin (som baseras på förkunskap om förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital) erhålls en negativ övernormal avkastning på sälj

positionen under samtliga studerade perioder. Detta kan bero på en "survivor bias" i det

121 Jämför diskussionen i Foster (1979).
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studerade företagsurvalet,122 eller på att valda nlått på övemormal avkastning är behäftade

med mätfe!. Ytterligare en möjlig tolkning är förvisso att aktiemarknaden inte är informations

effektiv.

För att placeringsstrategier av det slag som har prövats i studien skall vara lönsamma under

någon framtida period erfordras stabilitet, såväl beträffande prognosförmågan hos estimerade

prognosmodeller, som i den utsträckning som ifrågavarande prognoser inte beaktas i rådande

börskurser. I föreliggande arbete har en över tiden försämrad lönsamhet på placeringsstrategier

na dokumenterats,123 vilket förvisso är förenligt med att den svenska aktiemarknaden har blivit

mer informationseffektiv över tiden. Därvid bör dock noteras att de estimerade prognosmodell

ema uppvisar en över tiden försämrad prognosförmåga, något som bör bidra till att förklara den

reducerade lönsamheten på placeringsstrategiema. Erhållna resultat utesluter inte heller att de

svaga prognosresultaten under den tredje valideringsperioden är "otypiska" och att prognos

modeller som estimeras i framtiden skulle kunna besitta en bättre prognosförmåga. 124

Mot de tester av informationseffektivitet som har genomförts i föreliggande studie kan även

invändas att det i samband med placeringar baserade på prognoser om framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital inte har skett någon bedömning av huruvida aktier är över- eller

underprissatta på aktiemarknaden vid placeringstidpunkten. En dylik bedömning skulle innebära

att placeraren skulle agera på en köpsignal från placeringsstrategiema endast om aktien ifråga

vore undervärderad och på en säljsignal endast om aktien vore övervärderad. Ett uppenbart

förslag till framtida forskning blir därmed att utvärdera placeringsstrategier med beaktande av

vid placeringstidpunkten rådande börskurs. En möjlig operationalisering aven dylik place

ringsstrategi skulle kunna innebära att prognoser enligt de estimerade prognosmodellema jäm-

122 En fl survivor bias" skulle kunna förklaras av att för de företag som ingår i den hypotetiska placerings
strategin måste förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kunna beräknas. Således erfordras
data för beräkning av räntabiliteten på eget kapital (över en ettårsperiod) tre år före och tre år efter placeringstid
punkten.

123 En försämring över tiden för liknande placeringsstrategier har även dokumenterats på amerikanska data i
Holthausen & Larcker (1992).

124 I de fall under den tredje valideringsperioden som prognosmodellerna saknar signifikant prognosförmåga
finns inget som tyder på att aktieplacerarna skulle reagera i enlighet med prognosmodellerna. I dylikt fall borde
aktiekurserna stiga/sjunka för aktier med köp-/säljsignal i samband med publiceringen av årsredovisningen, för att
sedan sjunka/stiga i takt med att placerarna inser att prognosmodellerna saknar värderelevans. Resultaten är därmed
inte oförenliga med att placeringsstrategier baserade på prognosnlodeller med god prognosförmåga även framdeles
skulle kunna generera övernormal avkastning.
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fördes med aktiemarknadens förväntan om tecknet på förändringen i framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital. 125 Därvid erfordras förvisso att aktiemarknadens förväntan om

tecknet på förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kan fastställas. I

princip skulle en implicit förväntan kunna bestämmas med utgångspunkt i en värderingsmodell

för aktier. 126 En rad komplicerade operationaliseringar måste därvid göras och avsevärda

mätfel kan befaras i samband därmed. 127 En dylik ansats skulle inte heller nödvändigtvis leda

till annorlunda slutsatser om informationseffektivitet än de som har framkommit i föreliggande

studie. En förutsättning för att slutsatserna skulle påverkas är att åtminstone några, men inte

alla aktier i placeringsurvalet bedöms vara under- eller övervärderade. I28

Avslutningsvis kan det vara av intresse att sammanfatta hur föreliggande studie förhåller sig till

övrig forskning inom ämnesområdet redovisning och finansiering sanlt i vilken utsträckning de

empiriska resultaten har några praktiska implikationer. Föreliggande studie har bidragit till

forskningen på området i flera avseenden. En begreppsapparat har utvecklats och testerna av

värderelevans och informationseffektivitet har bidragit med ny empirisk kunskap och viss

metodmässig utveckling. I det följande sammanfattas några av de mer betydelsefulla bidragen.

125 Den tänkte placeraren skulle då agera på köpsignaler enligt de placeringsstrategier som har fornlulerats här
endast om aktiemarknadens förväntan är att framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kommer att nlinska.
På motsvarande sätt skulle placeraren agera på säljsignaler endast i de fall som marknadens förväntan är att fram
tida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital kommer att öka.

126 Den värderingsmodell som specificeras i Skogsvik (1998, s. 367) kan vara lämplig i detta sammanhang. Där
bestäms aktievärdet av bokfört värde på eget kapital vid värderingstidpunkten, framtida tillväxttakt i eget kapital
fram till placeringshorisonten, förväntad räntabilitet på eget kapital fram till placeringshorisonten, kvoten mellan
förväntat värde på eget kapital vid placeringshorisonten och bokfört värde på detsamma samt aktiemarknadens
förräntningskrav . Om samtliga variabler i värderingsmodellen utom framtida räntabilitet på eget kapital kan åsättas
värden som motsvarar marknadens förväntningar om desamma, kan en implicit förväntan om framtida räntabilitet
på eget kapital lösas ut.

127 För erforderliga operationaliseringar inom ramen för ett exempel på modellspecifikation, se föregående
fotnot.

128 Om det råder överensstämmelse mellan aktiemarknadens förväntan om förändringen i framtida genomsnittlig
räntabilitet på eget kapital och prognoser baserade på den estimerade prognosmodellen för alla observationer i
placeringsurvalet, skulle inte någon observation kunna ingå i en testning av informationseffektivitet. Samtliga aktier
skulle i dylikt fall vara prissatta i enlighet med den värderelevanta prognosmodellen och aktiemarknaden skulle vara
informationseffektiv .

Om det inte för någon observation i placeringsurvalet råder överensstämmelse mellan aktiemarknadens för
väntan om framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och prognoser baserade på prognosmodellen, skulle
samtliga observationer i placeringsurvalet kunna ingå i en testning av informationseffektivitet. Ingen aktie är i detta
fall prissatt i enlighet med den värderelevanta prognosmodellen och aktiemarknaden skulle därför i denna mening
inte vara informationseffektiv. Storleken på den övernormala avkastningen skulle i dylikt fall vara densamma som i
föreliggande studie.
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I den begreppsapparat som har utvecklats har begreppen värderelevans, placerarrelevans,

marknadsrelevans och informationseffektivitet definierats och relaterats till varandra. 129 Inne

börden av värderelevans ("value relevance") har därvid särskiljts från vad som brukar betecknas

informationsinnehåll ("information content"). Värderelevans har istället kopplats till begreppet

motiverat aktievärde och betyder i huvudsak att en viss redovisningsinformation kan användas

för prognos av värden på någon av de variabler som bestämmer en akties motiverade värde

enligt en aktievärderingsmodell. I sammanhanget noteras att definitionen av värderelevans inte

är kopplad till någon specifik värderingsmodell. Vidare har en operationalisering av begreppet

preciserats och en distinktion mellan prognosförmåga och värderelevans har därvid specifice

rats. 130 Begreppet placerarrelevans har relaterats till individuella aktieplacerare och har

definierats som att en informationsmängd påverkar en individuell placerares placeringsbeslut.

Därvid förutsätts att placeraren tror att informationen är värderelevant och att informationen

utgör en nyhet för placeraren. Värderelevans utgör dock inte en förutsättning för placerar

relevans och inte heller det omvända gäller. Med marknadsrelevans menas att en marknads

variabel, tex noterad börskurs, påverkas vid publicering aven viss informationsmängd. Som ett

nödvändigt villkor för marknadsrelevans har angivits att informationsmängden har placerar

relevans för åtminstone en aktieplacerare. Begreppen värderelevans och informationseffektivitet

är relaterade till varandra på så sätt att på en informationseffektiv marknad avspeglas all till

gänglig värderelevant information i aktieprisema.

Beträffande den del av studien som avser test av värderelevans hos publicerad redovisnings

information är ett av bidragen förvisso att prognosförmåga och värderelevans har studerats på

svenska empiriska data. Någon liknande kartläggning har inte företagits tidigare. Vid utform

ningen av de empiriska testerna kan därtill ett antal metodmässiga bidrag noteras. Urvalet av

studerade företag har valts på ett sådant sätt att det uppfyller höga krav på homogenitet, 131

inte minst i förhållande till vad som har varit fallet i tidigare studier. Beträffande specifikationen

av prognosmodellema utgörs ett av bidragen av valet av prognosvariabel, räntabilitet på eget

kapital. I tidigare studier där företagets framtida lönsamhet har prognostiserats med hjälp aven

uppsättning redovisningsrnått, har som regel redovisat resultat per aktie använts som mått på

129 Jämför kapitel 2.

130 Se ovan (avsnitt 10.1.1.) och avsnitt 7.2.2.

131 Jämför avsnitt 5.1.
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lönsamhet. Eftersom räntabilitetsmåttet innebär att periodens redovisade resultat relateras till det

kapital som aktieägarna har satsat, utgör räntabilitet ett mer informativt mått på företagets

prestationer än redovisat resultat per aktie. 132 Vidare har prognosvariabeln definierats som

förändringen i långsiktig lönsamhet, medan det i tidigare forskning snarast varit vanligt att

prognostisera mer kortsiktig lönsamhet. 133 Målsättningen i föreliggande studie har varit att

fokusera mer på permanenta lönsamhetsförändringar än på transitoriska sådana, vilket torde

vara mer relevant såväl i flertalet prognossituationer som vid testning av informations

effektivitet. Den operationalisering av långsiktig lönsamhet som har valts (mot bakgrund av bIa

restriktioner beträffande tillgängliga data) kan visserligen inte hävdas motsvara permanenta

lönsamhetsförändringar i en absolut mening, men den valda operationaliseringen kan förmodas

ha lett till att förutsättningarna att fastställa mer uthålliga lönsamhetsförändringar har förbättrats.

Avgränsningen av de redovisningsmått som utgör prognosmodellemas oberoende variabler, har

skett med stöd av genomförda principalkomponentanalyser aven större uppsättning redovis

ningsbaserade nyckeltal, 134 varvid kriterier om "oväntad" korrelation enligt Skogsvik (1990)

har operationaliserats och prövats under en delperiod. 135 Ifrågavarande kriterier har veterligen

inte prövats i något empiriskt sammanhang tidigare. Klassificeringsgränsen för att avgöra vad

som är att betrakta som en "hög" respektive "låg" sannolikhet för ökad framtida lönsamhet har i

tidigare studier (mer eller mindre schablonmässigt) satts till 0.5. I föreliggande arbete har

istället klassificeringsgränser bestämts genom en minimering av den förväntade felklassifice

ringskostnaden för en riskneutral placerare, varvid alternativa värden på a priori sannolikhet för

en ökad genomsnittlig räntabilitet på eget kapital har prövats. 136 Vidare har, utöver gängse

metodansatser för utvärdering av prognosförmåga, ett testförfarande specificerats där prognos

resultat för de estimerade prognosmodellema har jämförts med klassificeringsresultat för

modeller som estimerades under valideringsperioderna. 137

132 Tex innebär en förändring i redovisat resultat per aktie inte nödvändigtvis att räntabiliteten på eget kapital
förändras.

133 Jämför avsnitt 3.1.1 och avsnitt 4.1.2.

134 Jämför avsnitt 5.3.

135 Jämför Appendix A.7.3.

136 Jämför avsnitt 7.2.1.

137 Jämför avsnitt 7.4.2.
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Tidigare studier har kritiserats mot bakgrund av de svårigheter som uppstår vid försök att tolka

estimerade prognossamband. I denna studie har därför två ansatser för tolkning av tecken på

samband mellan redovisningsbaserade nyckeltal och förändringen i framtida genomsnittlig ränta

bilitet på eget kapital formulerats. 138 Båda ansatserna har visat sig vara användbara vid tolk

ningen av estimerade prognossamband.

Jämfört med tidigare studier har prognossambandens stabilitet över tiden kartlagts relativt

ingående. Estimeringen av prognossamband har skett med ett något tätare tidsintervall än vad

som har förekommit tidigare och salTlbanden har reestimerats och analyserats under efterföljande

valideringsperioder. Ytterligare ett empiriskt bidrag är att betydelsen av extraordinära poster vid

mätning av räntabilitet på eget kapital har studerats, såväl för de estimerade prognossambanden

per se som för sambandens prognosförmåga. 139

Ett särskilt intressant empiriskt resultat är att - med undantag för den tredje perioden - prognos

förmågan för de i föreliggande studie estimerade prognosmodellema som regel har visat sig

vara bättre än i tidigare studier. Möjliga förklaringar till detta har berörts ovan. Den del av

studien som har avsett att kartlägga sambandens stabilitet över tiden har vidare visat att de tids

mässiga instabiliteterna är betydande beträffande de nyckeltal som utgör oberoende variabler i

prognossambanden. De ansatser för tolkning av prognossamband som har formulerats har dock

kunnat användas för att påvisa vissa stabiliteter vad gäller betydelsefulla nyckeltal samt tecken

på variabelkoefficienter för dessa. Med utgångspunkt i en av dessa ansatser förefaller vissa

stabiliteter i estimerade samband kunna hänföras till en "mean reversion" process i den redovis

ningsbaserade räntabiliteten på eget kapital. Att identifiera över tiden stabila egenskaper i

estimerade salTlband är av betydelse för att finna nlöjliga förklaringar till de förhållandevis goda

prognosresultat som har dokumenterats för estimerade prognossalTlband. De stabila egenskaper

som har identifierats kan även vara av intresse vid estimering av liknande prognossamband i

framtida studier.

Vad beträffar studiens andra del - testning av den svenska aktiemarknadens informations

effektivitet, är de främsta bidragen av empirisk karaktär. Till de metodmässiga bidragen hör i

första hand ansatsen för eliminering av tidsmässigt beroende till följd av att avkastningar mäts

138 Jämför Appendix A.6.1.

139 Jämför Appendix A.6.2 och A.7.2.
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över överlappande tidsperioder. 140 Även det förslag till hypotesformulering vid test av över

normal avkastning på placeringsstrategier som baseras på prognosmodeller utan prognosförmåga

kan vara av intresse i framtida studier. 141

Beträffande det empiriska bidraget avseende infonnationseffektivitet, är kunskapen om i vilken

utsträckning publicerad redovisningsinformation avspeglas i aktiepriserna på den svenska

marknaden begränsad. Flera studier baserade på amerikanska och engelska data (tex Ou &

Penman (1989), Stober (1992) och Setiono & Strong (1998» har dokumenterat övernormala

avkastningar för placeringsstrategier som bygger på prognoser av framtida lönsamhet utifrån

publicerad redovisningsinformation. Föreliggande studie kan ses som en del aven internationell

kartläggning av denna typ. De empiriska re.~ultat som har erhållits överensstämmer allmänt sett

med de något motstridiga resultat som även har framkommit i tidigare forskning. De tester som

har genomförts indikerar visserligen i likhet med bIa Ou & Penman (1989), Stober (1992) och

Setiono & Strong (1998) att placeringsstrategier av det aktuella slaget kan generera en viss över

normal avkastning, men resultaten förefaller delvis vara avhängiga valet av metod för mätning

av övernonnal avkastning. Detta har medfört att slutsatserna om förekomst av övernormal

avkastning inte är entydiga. Att de övernormala avkastningarna skulle förklaras aven storleks

effekt, vilket har framförts i Greig (1992), har inte kunnat bekräftas. Det bör även noteras att

efter den eliminering av tidsberoende i det empiriska datamaterialet som har företagits i denna

studie, försvagas signifikansnivåerna väsentligt. I de fall som hypotesen om en informations

effektiv marknad kan förkastas även efter eliminering av tidsberoende, sker detta ofta först på i

genomsnitt 10%-nivån. Vidare föreligger i likhet med resultaten i Holthausen & Larcker (1992)

en påtaglig tidsmässig instabilitet beträffande förekomst av övernormal avkastning.

Trots att prognosresultaten i flertalet fall är bättre i föreliggande studie än i Ou & Penman

(1989), kan dock inte (entydigt) bekräftas att övernonnal avkastning kan erhållas på mot

svarande placeringsstrategier. En orsak till detta är uppenbarligen den eliminering av tids

beroende i det empiriska datamaterialet som har företagits i denna studie med syfte att kunna

genomföra en statistisk signifikanstestning av övernormala avkastningar. Någon liknande

statistisk signifikanstestning av övernormal avkastning genomfördes inte i Ou & Penman (1989).

Vidare har en utgångspunkt vid utformningen av placeringsstrategier varit att dessa skall vara

140 Jämför avsnitt 9.1.4 och appendix A.9.7.

141 Jämför avsnitt 9.1.1.
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"praktiskt genomförbara". Mot bakgrund därav har ett realistiskt placeringsalternativ utvärderats

parallellt med ett av metodmässiga skäl motiverat statistiskt placeringsalternativ (vilket delvis

baseras på information som inte fanns tillgänglig vid placeringstillfället). Någon motsvarande

renodling av placeringsaltemativ förekommer inte i Ou & Penman (1989). De alternativa

avkastningsmått på portföljer som presenteras i Ou & Penman (1989) förutsätter antingen att

portföljen rebalanseras varje månad (alla aktier åsätts lika vikt vid varje månadsskifte)142 eller

att aktier som upphör att handlas före placeringshorisonten bortfaller från placeringsstrategin.

Beträffande det förstnämnda alternativet bör de transaktionskostnader som är förknippade nled

ett praktiskt genomförande aven sådan placeringsstrategi vara betydande. (Dessa kostnader

beaktas dock inte.) Vad gäller det sistnämnda alternativet motsvarar avkastningsmåttet inte en

praktiskt genomförbar placeringsstrategi.

Det kan även noteras att i Ou & Penman (1989) studeras relativt gamla data avseende perioden

1973 - 1983, medan mätningen av övernormal avkastning i föreliggande studie har skett för

perioden 1983 - 1994. 143 Prisbildningen på aktiemarknaderna kan ha förändrats över tiden

med innebörd att marknadspriserna har kommit att bättre avspegla publicerad redovisnings

information. En dylik utveckling skulle kunna bero på en ökad tillgång till databaser med

finansiell information och avancerad datorkapacitet, vilket underlättar aktieplacerarnas insamling

och bearbetning av finansiell information. Den tidsmässiga instabilitet vad gäller förekomst av

övernormal avkastning som har dokumenterats för de tre delperioderna i denna studie, talar

även för att så skulle kunna vara fallet.

Föreliggande studie utgör förvisso ett bidrag även till den debatt som pågår beträffande aktie

marknadens informationseffektivitet. I fokus för denna diskussion står inte bara frågan om hur

"normal" aktieavkastning bör bestämmas, utan även huruvida nya observerade ineffektiviteter

utgör separata felprissättningar eller om de kan förklaras av någon redan påvisad felprissättning.

En typ av felprissättlling sonl är av särskilt intresse i föreliggande studie, har diskuterats i

Haugen (1999). Där argumenteras för att aktieprisema inte avspeglar att företagens lönsamhet

empiriskt tenderar att följa en "mean reversion" process. Placeringsstrategin Pls(ReJ baseras på

en prognosmodell som fångar upp denna tidsserieegenskap i företagens räntabilitet på eget

kapital. Övernormal avkastning på placeringsstrategin ifråga kan utgöra ett exempel på det slags

142 Se avsnitt 8.1.3.

143 Jämför figur 8.1, avsnitt 8.1.2.
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felprissättning som har diskuterats i Haugen (1999) . Även placeringsstrategierna Pls({Rmt}) och

Pls(Ret+{Rmt}) baseras på prognosmodeller som i viss mån kan anses vara relaterade till

ifrågavarande "mean reversion" process. För att identifiera över- respektive undervärderade

aktier användes i Haugen (1999) bIa kvoten mellan redovisat eget kapital och marknadsvärdet på

detsamma, P/E-talet samt mått på direktavkastningen på aktier. I föreliggande studie har dessa

variabler i första hand betraktats som indikatorer på risk. En1igt genomförda tester kan dock

variablerna inte förklara den övernormala avkastningen på placeringsstrategierna. 144 Som har

berörts tidigare, råder inte konsensus om hur den övernormala avkastning som empiriskt har

visats vara förknippad med dessa variabler skall tolkas. Om ifrågavarande variabler inte skulle

vara indikatorer på risk utan i enlighet med Haugen (1999) kan användas för att formulera en

överlönsam placeringsstrategi, skulle de resultat som har erhållits i föreliggande studie istället

kunna tolkas som att den övernormala avkastningen på placeringsstrategierna utgör en separat

felprissättning i förhållande till ifrågavarande variabler.

De empiriska resultaten har vissa praktiska implikationer. Vad gäller de estimerade prognos

modellerna är prognosresultaten så pass bra att praktiska tillämpningar kan vara intressanta.

Observerade skillnader i prognosförmåga mellan prognosmodellen med historisk genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital som enda oberoende variabel och de multivariata prognosnlodellerna

var dock små. Om de merkostnader som är förknippade med att estimera de multivariata

prognosmodellema inte är "tillräckligt" små, kan således den univariata prognosmodellen vara

tillfyllest. Ytterligare en slutsats är att så tidsmässigt aktuella prognossamband som möjligt bör

vara att rekommendera. Vidare bör prognosmodellema användas med betydande försiktighet i

situationer när markant förändrade konjunkturförhållanden eller andra omvärldsförändringar för

väntas.

Beträffande möjligheten för en placerare att uppnå övemormal avkastning på en placerings

strategi av det slag som har prövats i föreliggande studie, är primärt resultaten avseende det

realistiska placeringsaltemativet av intresse. Dessa resultat indikerar att i första hand de multi

variata prognossambanden Pm({Rmt}) inte avspeglades i aktieprisema under den studerade tids

perioden. När den övemormala avkastningen mättes i förhållande till CAPM, kunde netto

avkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin Pls({Rmt}) beräknas till knappt 16 %

144 Jämför avsnitt 9.4.
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efter 36 månader. 145 Motsvarande marknadsjusterade avkastning uppgick till 17.64 %. För

placeringsstrategierna Pls(ReJ och Pls(Ret+{Rmt}) översteg avkastningen enligt det realistiska

placeringsalternativet avkastningen på marknadsindex. Den marknadsjusterade avkastningen

efter 36 månader uppgick till 28.08 % respektive 12.47 % för dessa placeringsstrategier. Vad

gäller möjligheten att även i framtiden uppnå en övemormal avkastning på ifrågavarande

placeringsstrategier, kan noteras att erhållna empiriska resultat för studerade delperioder är

konsistenta med tanken att aktiemarknaden har blivit mer informationseffektiv över tiden. Om

detta skulle vara fallet, är det förvisso oklart om observerade felprissättningar även kan för

väntas gälla under framtida placeringsperioder.

145 Angivna mått på övemormal avkastning avser 9-årsperioden som helhet.
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Appendix 6.

A.6.1. Förväntade samband mellan vissa nyckeltal och förändringen i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital

A.6.1.1. Två alternativa ansatser för bildande av förväntningar

I föreliggande appendix presenteras tentativa förväntningar om samband mellan vissa enskilda

nyckeltal och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. Avsikten är här

vid snarast att underlätta tolkningen av statistiska samband. Förväntningarna avser tecknet på det

univariata logitsambandet mellan ett visst nyckeltal och förändringen i franltida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital. Två alternativa ansatser för bildande av förväntningar formuleras.

Den ena ansatsen utgår från den empiriska iakttagelsen att räntabiliteten på eget kapital tenderar

att följa en "mean reversion" process. Den andra ansatsen baseras på Lintners modell om utdel

ningspolitik, (Lintner, 1956).

1) Förväntansmodell baserad på en "mean reversion" process i räntabiliteten på eget kapital

Inledningsvis presenteras den ansats som utgår från att räntabiliteten på eget kapital följer en

"mean reversion" process. Ifrågavarande process har kunnat dokumenteras såväl i tidigare

forskning som i föreliggande studie.! Innebörden av denna process är att en "hög" respektive

"låg" räntabilitet på eget kapital på lång sikt förväntas närma sig en nivå som motsvarar en viss

uthållig räntabilitetsnivå. Porter (1980) förklarar detta utplaningsförlopp med att varken över

lönsamhet eller underlönsamhet kan bestå på lång sikt. Konkurrensen på marknaden leder till att

företagets lönsamhet successivt kan förväntas närma sig aktieägarnas avkastningskrav. Porter

I Se redogörelse för tidigare forskning, avsnitt 3.1.1, samt resultat i föreliggande rapport, avsnitt 6.3.1.

397



formulerar en modell över de drivkrafter som bestämmer förloppet. Till ifrågavarande drivkraft

er hör konkurrens från andra aktörer på den marknad som företaget verkar, möjligheterna för

nya aktörer att etablera sig på marknaden, eventuella produktsubstitut samt kunders och leveran

törers förhandlingsstyrka visavi företaget. 2

I det följ ande antas en "mean reversion" process i räntabiliteten på eget kapital bero på process

er av samma slag för de variabler som bestämmer räntabiliteten på eget kapital. 3 Onormalt

höga/låga värden på en viss sådan variabel förväntas således sjunka/stiga i framtiden. Ansatsen

är i första hand tillämplig för nyckeltal som kan antas påverkas av de drivkrafter vilka Porter

(1980) anger som förklaringar till utplaningsförloppet i företagets lönsamhet. Ansatsen prövas

här för vissa nyckeltal vilka beskriver företagets lönsamhet, kapitalomsättning/-intensitet eller

tillväxt. 4

Bildande av förväntningar om samband mellan ett visst nyckeltal och förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sker i följande tre steg, vilka även illustreras i

figur A.6.1.

i) Tecken på modellmässigt samband mellan ett visst nyckeltal och historisk räntabilitet på eget

kapital. Om möjligt bestäms ett modellmässigt samband mellan nyckeltalet Rmt,j och räntabilitet

en på eget kapital avseende period t-l till t, RE,t.
s

ii) "Mean reversion" antagande beträffande nyckeltalet. Onormalt höga/låga värden på nyckel-

2 Beträffande företag med underlönsamhet menar Kothari (2001), att den sk försiktighetsprincipen, som innebär
bIa att företaget redovisar inte bara realiserade utan även befarade förluster, medför att förluster är mindre perma
nenta och att en negativautokorrelation i det redovisade resultatet därmed uppstår. Kothari påpekar även att för
företag som drabbats av förluster föreligger möjligheten till likvidation om företagsledningen inte kan förutse någon
vändning i den framtida lönsamhetsutecklingen. Företag som överlever förväntas därmed förbättra sin lönsarr.thet.
Denna möjlighet till likvidation i kombination med en "survivor bias" i studerade datamaterial, kan förklara den
observerade "mean reversion" processen.

3 Detta antagande är visserligen inte empiriskt belagt, men tjänar som en utgångspunkt för resonemanget.

4 Ansatsen tillämpas däremot inte på förändringsmått. Mått på tex förändring i företagets lönsamhet skulle i
dylikt fall modellmässigt relateras till förändringen i företagets historiska räntabilitet på eget kapital. En ökning/
minskning i historisk räntabilitet på eget kapital kan dock förekomma såväl när företaget befinner sig i ett
utplaningsförlopp i lönsamheten, som när lönsamheten just har avvikit från den "normala" nivån. I det förstnämnda
fallet kan ökningar/minskningar i räntabiliteten på eget kapital förväntas fortsätta även framdeles, vilket däremot
inte kan förväntas i det sistnämnda fallet.

5 Eftersom de studerade nyckeltalen endast avser tidpunkt t eller period t -1 till t, underlättas modelleringen av
samband genom att historisk räntabilitet på eget kapital i detta sammanhang mäts som RE,t (och inte som historisk
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, Ret). (Logitmodeller vilka estimerar sannolikheten för en ökning i ~Ret+3
där den oberoende variabeln utgörs av RE,t har estimerats. För samtliga tre estimeringsperioder erhålls därvid ett
signifikant negativt tecken på koefficienten för RE,t med p-värden understigande 0.001.)
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Steg i): a) +
Modellsamband
mellan

RE,r och Rmt,j b) -

Rmt,j
Steg ii):
Antagande om
"mean reversion" i Rm "t,J

a) 

b) +
Steg iii):

Förväntan om
tecken på samband
mellan Rmt,j och
ARet +3

Figur A.6.1: Arbetssteg il-iii) vid bildande av förväntningar om samband mellan nyckeltalet, Rmt,j' och förändringen i
framtida räntabilitet på eget kapital, ARet+3" (+/- markerar tecken på samband mellan variabler).
Fall a): Positivt samband mellan nyckeltalet Rmt,j och RE,t leder till förväntan om negativt samband mellan nyckel
talet Rmt,· och ARer+3.
Fall b): N'egativt samband mellan nyckeltalet Rmr,j och RE,t leder till förväntan om positivt samband mellan nyckel-
talet Rmt,j och ARet+3.

talet Rmt,j antas minska/öka i framtiden.

iii) Förväntan om tecken på samband mellan nyckeltalet och förändringen i framtida genomsnitt

lig räntabilitet på eget kapital:

a) Det modellmässiga sambandet mellan Rmt,j och RE,t är positivt enligt steg i):

Höga/låga värden på Rmt,j kommer att minska/öka i framtiden, varvid den framtida

räntabiliteten på eget kapital kommer att minska/öka.

~ Sambandet mellan Rmt,j och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital förväntas vara negativt.

b) Det modellmässiga sambandet mellan Rmt,j och RE,t är negativt enligt steg i):

Höga/låga värden på Rmt,j kommer att minska/öka i framtiden, varvid den framtida

räntabiliteten på eget kapital kommer att öka/minska.

~ Sambandet mellan Rmt,j och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital förväntas vara positivt.

De aktuella modellmässiga sambanden bestäms i första hand med hjälp av det schema för

dekomponering av räntabiliteten på eget kapital som återfinns i Johansson (1995). För att för-
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enkla resonemanget modelleras här samband avseende ingående värden. Vidare bortses från

extraordinära poster. Dekomponeringen av räntabiliteten på eget kapital har sin utgångspunkt i

följande samband:6

(A.6.1) RE,t = (1 - s(l)J· [RT,t + (RT,t - Rs,J . St-IlEt-l]

där:

s(l)t = (SKTt + LASKKJlRE(2)t
RT,t = (RE(2\ + FKJITt- l

Rs,t = FK/St_l

St-l = KSt_l + LSt_l + s·ORt_l
Et-l = ERt_l + BRt_l + (1 - s)·ORt_l
S = aktuell skattesats

För mer detaljerade förklaringar till beteckningar, se tabell 5.2.2.a i avsnitt 5.2.2.

Enligt det aktuella schemat för dekomponering av RE,t kan RT,t skrivas enligt följande: 7

(A.6.2)

Dekomponeringen kan fortgå enligt följande: 8

(A.6.3)

I sammanhanget utnyttjas även följande samband, vilket bygger på den sk kongruensprinicpen: 9

(A.6.4) RE,t = ilE/Et_l + UTD/Et_l - NE/Et_1

där:

UTDt = utdelning år t
NEt = nyemission år t

6 Se Johansson (1995, s. 53).

7 Se Johansson (1995, s.75).

8 Se föregående fotnot.

9 Sambandet i (A.6.4) sammanfaller (efter rearrangering av termerna) med det sk "tillväxtsambandet" i
Johansson (1995, s. 102).
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2) Förväntansmodell baserad på Lintners modell om utdelningspolitik

För nyckeltal som representerar beskrivningsdimensioner avseende utdelningspolitik bildas för

väntningar om tecken på samband utifrån en ansats baserad på Lintners modell om utdelnings

politik. Se Lintner (1956).

I en intervjuundersökning med företagsledningar i 28 företag om företagens utdelningspolitik

under åren 1947-1953 framkom i Lintners studie bIa följande observationer och slutsatser.

Företagsledningarna i de studerade företagen fokuserade mer på utdelningsförändringar än på

utdelningsnivån i sig. Vidare konstaterades att företagsledningar ogärna genomför utdelnings

förändringar som inte förväntas kunna bli bestående. I en majoritet av de studerade företagen

hade företagsledningarna långsiktiga mål för utdelningsandelen. Det framkom även att för

ändringar i utdelningar följer förändringar i den förväntade långsiktiga resultatutvecklingen.

Anpassningen av den faktiska utdelningsandelen skedde emellertid med viss eftersläpning.

Utifrån ovannämnda iakttagelser formulerade Lintner följande modell för utdelningsförändring

ar: 10

(A.6.5) UTDt - UTDt_1 = a + c . (UTDA* . RES/n - UTD t_1)

där:

UTDt = utdelning vid tidpunkt t

a = konstant
c = anpassningstakt till det långsiktiga målet för utdelningsandelen
UTDA* = långsiktigt mål för utdelningsandelen
RES/n = resultat per aktie

Enligt modellen förklaras således en utdelningsförändring av skillnaden mellan företagets lång

siktiga mål för utdelningsandelen multiplicerat med periodens resultat per aktie och utdelnings

nivån föregående år. För att undvika temporära utdelningsförändringar tillkommer parametern

c, vilken avspeglar motvilligheten att genomföra utdelningsförändringar. På grund av företags

ledningarnas ovilja att genomföra sänkningar i utdelningsnivån förväntas konstanten a som regel

inte vara negativ.

10 Lintner (1956, s. 107). Beteckningarna i (A.6.5) avviker förvisso från dem som används i Lintner.
Innebörden är dock densamma.
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A.6.1.2. Tillämpning av formulerade ansatser

1) Tillämpning av förväntansmodell baserad på en "mean reversion" process i räntabiliteten

på eget kapital

Inledningsvis tillämpas den ansats som baseras på "mean reversion" processen i räntabiliteten på

eget kapital. Förväntningar om samband bildas för nyckeltalen VM(1), TVL(1) och OR'.

Beskrivningsdimension: Lönsamhet

Nyckeltal: VM(1)t = (RR(2)t + FIJ/RIt

Vid bildande av förväntan om tecken på samband avseende VM(1) bestäms i ett första steg ett

modellmässigt samband mellan VM(1)t och RE,t. Detta sker utifrån (A.6.2), varvid RT,t kan

skrivas enligt följande.

RE(2)t+FKt RR(2J+Flt
(A.6.6) RT,t

Tt-1 Tt-1

RR(2)t+ F1t RIt ( ~)
RIt

RIt
.-- = VM(1)t +

Tt-1Tt-1 RIt

Räntabiliteten på eget kapital kan därmed skrivas som:

(A.6.7)

Således erhålls:

(A.6.8)

[ (
FIt ) RIt

RE,t = (1-s(1)J . VM(1)( + - . -- +
RIt Tt-1

Derivatan i (A.6.8) ovan är positiv om O ~ s(1)t < 1, RI/Tt-1 > Ooch St-rlEt-1 > - 1, ceteris

paribus. Under dessa förutsättningar föreligger således ett positivt samband mellan RE,t och
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I nästa steg antas att VM(l) följer en "mean reversion" process. I det avslutande steget bildas

en förväntan om sambandet mellan VM(l)t och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet

på eget kapital. Om höga/låga värden på VM(l)t enligt antagandet om en tv mean reversion"

process kommer att minska/öka i framtiden, kommer även den framtida räntabiliteten på eget

kapital att minska/öka pga det positiva sarrlbandet nlellan variablerna ifråga. Därmed kan för

väntas att sambandet mellan VM(l>t och förändringen i framtida räntabilitet på eget kapital är

negativt.

Beskrivningsdimension: Kapitalintensitet

Nyckeltal: TVL(l)t = OT(6)t_/RIt

Vid bildande av förväntan om tecken på samband för TVL(l)t bestäms inledningsvis ett modell

nlässigt samband mellan TVL(l)t och RE,t. Enligt (A.6.3) kan RT,t skrivas som:

(RE(2)t+FKJ RIt (RE(2)t+PKJ ( (Tt_1-OT(6)t_l )-1
(A.6.8) RT,t =---- .-- =---- . + TVL(l)t

RIt Tt-1 RIt RIt

Räntabilitet på eget kapital kan därmed skrivas:

Derivatan på RE,t med avseende på TVL(l)t kan nu bestämmas som:

(A.6.10)

(A.6.10) visar att sambandet mellan REtt och TVL(l)t är negativt om O ~ s(l)t < 1,

(RE(2)t + FKJ/RIt > 0, St-/Et-l > - 1, ceteris paribus. TVL(l) antas i nästa steg följa en

"mean reversion" process, dvs höga/låga värden på TVL(l)t kommer att sjunka/stiga i fram-
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tiden. Därmed kommer räntabiliteten på eget kapital att öka/minska i framtiden. Det förväntade

sambandet mellan TVL(l)t och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

är således positivt. 11

Beskrivningsdimension: Tillväxt obeskattade reserver

Nyckeltal: OR' t = (ORt - ORt_1)/ORt-l

Hur sambandet mellan OR' och RE,t bör modelleras är inte självklart. Här tas emellertid fasta på

att det råder en stark positiv korrelation mellan tillväxt i obeskattade reserver och tillväxt i eget

kapital. 12 Mot bakgrund därav behandlas OR' som en indikator på tillväxt i eget kapital,

E't = (Et - Et-1)/Et-1. Vid bildande aven förväntan om tecken på sarrlband för OR' bestäms

därför i ett första steg det modellmässiga sambandet mellan E't och REtt. Med utgångspunkt i

sambandet (A.6.4) erhålls att derivatan oRE,/oE't är positiv, ceteris paribus. På grund av den

positiva korrelationen mellan OR't och E' t förväntas även sambandet mellan OR't och RE,t vara

positivt. I ett andra steg antas att OR' följer en "mean reversion" process, så att höga/låga

värden på ORt' kommer att sjunka/stiga i framtiden, vilket leder till att även framtida räntabili

tet på eget kapital kommer att sjunka/stiga. I ett sista steg bildas således en förväntan om ett

negativt samband mellan OR't och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital.

2) Tillämpning av jörväntansmodell baserad på Lintners modell om utdelningspolitik

Förväntningar om tecken på samband utifrån den ansats som baseras på Lintners modell om

utdelningspolitik bildas för nyckeltalen UTDA(l) och UTD' enligt följande.

Beskrivningsdimension: Utdelningsandel

Nyckeltal: UTDA(l)

Om UTDA(l) antar höga/låga värden förväntas att utdelningsandelen överstiger/understiger det

långsiktiga målet för UTDA*. En dylik situation kan uppstå när det redovisade resultatet tempo

rärt understiger/överstiger den förväntade långsiktiga resultatnivån och företagsledningen vill

11 Bernard & Noel (1991) studerar i vilken utsträckning oväntade förändringar i TVL(l) kan användas för
prognos av framtida redovisat resultat och finner därvid ett negativt sanlband.

12 Korrelationen mellan OR' och E' är enligt följande: Estimeringsperiod I: 0.6017 (0.0000), estimerings
period II: 0.4683 (0.0000), estimeringsperiod III: 0.4239 (0.0000). (Signifikansnivå inom parentes).
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undvika en tillfällig fluktuation i utdelningens absoluta storlek. Företagsledningarnas ovilja att

genomföra tillfälliga utdelningsförändringar återspeglas av anpassningstakten c i modellen

(A.6.5). UTDA(l)t förväntas således vara negativt korrelerad med RE,t, medan sambandet med

förändringen i franltida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital förväntas vara positivt.

Beskrivningsdimension: Utdelningstillväxt

Nyckeltal: UTD'

Mot bakgrund av Lintners studie kan en förändring i utdelningsnivån utgöra en signal om en

förändring i den långsiktiga resultatnivån. Det förväntade sambandet mellan UTD't och för

ändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital är därför positivt. Även den för

väntade korrelationen mellan UTD't och RE,t förväntas vara positiv, eftersom företagsledningar

kan förväntas höja företagets utdelning när innevarande års resultat är högt.

A.6.1.3. Observerade tecken på samband mellan vissa nyckeltal och räntabilitet på eget

kapital

I tabell A.6. 1.1 sammanfattas de förväntningar om tecken på samband som har bildats i före

gående avsnitt. Tabell A.6.l.l.a avser den ansats som utgår från en "mean reversion" process i

räntabiliteten på eget kapital och tabell A.6.1.1.b den ansats som baseras på Lintners modell om

utdelningspolitik. I tabellen anges dels tecknet på det modellmässiga sambandet mellan nyckel

talet Rmt,j och historisk räntabilitet på eget kapital, RE,t, dels det förväntade tecknet på sam

bandet mellan nyckeltalet Rmt,j och förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital, dRet+3 . Vidare redovisas tecken på motsvarande observerade samband. Sambandet

mellan Rmt,j och RE,t mäts därvid som korrelationskoefficienten mellan de aktuella variablerna.

Värden på beräknade korrelationskoefficienter mellan nyckeltal och historisk räntabilitet på eget

kapital återfinns i tabell A.6.l.2. Sambandet mellan Rmt,j och LlRet+3 avser estimerade

univariata logitsamband enligt avsnitt 6.3.2 i huvudtexten.

Av tabell A.6.1.l.a franlgår att observerade tecken på samband mellan nyckeltalet VM(l) och

historisk räntabilitet på eget kapital respektive förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet

på eget kapital samnlanfaller med de förväntningar som har bildats utifrån den ansats som

baseras på "mean reversion" processen. Det positiva modellmässiga sambandet mellan VM(l)
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Nyckeltal

• VM(l) Förväntat tecken

Tvärsnittskorrelation
~,j ochRE,t

+

Univariat logitsamband
RIIlt,j och 4Ret+3

• TVL(l)

Observerat tecken
Estimeringsperiod I: +
Estimeringsperiod III: +

Förväntat tecken

Observerat tecken
Estimeringsperiod III:

+

+

• OR' Förväntat tecken

Observerat tecken
Estimeringsperiod I:
Estimeringsperiod II:

+

+
+

Tabell A.6.1.1.a: Tecken påjörväntade och observerade samband mellan enskilda nyckeltal, Rmt,j' och ARet+3
baserade på en "mean reversion" process i räntabiliteten på eget kapital.

Nyckeltal

• UTDA(l) Förväntat tecken

Observerat tecken
Estimeringsperiod II:
Estimeringsperiod III:

Tvärsnittskorrelation

~,j ochRE,t

ej s.
ej s.

Univariat logitsamband
~,j och 4Ret+3

+

ej s.
+

• UTD' Förväntat tecken + +

Observerat tecken
Estimeringsperiod I: + +
Estimeringsperiod II: + +

Tabell A.6.1.1.b: Tecken påjörväntade och observerade samband mellan enskilda nyckeltal, Rmt,j' och Met+3
baserade på Lintners modell om utdelningspolitik. (ej s. = ej signifikant på nivån a ~ 10 %).
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Beskrivnings- Nyckeltal Estimerings- Estimerings- Estimerings-
dimension period I period II period III

Lönsamhet VM(1) 0.6202*** 0.5098***

Kapitalintensitet TVL(l) -0.3257***

Tillväxt obeskattade OR' 0.4736*** 0.4016***
reserver

Utdelningsandel UTDA(1) 0.0174 -0.0559

Utdelningstillväxt UTD' 0.4868***

Tabell A.6.1.2: Korrelationskoefficienten mellan vissa nyckeltal, Rmt,j' och historisk räntabilitet på eget kapital, RE,t.
( *** = signifikant på nivån a ~ 1 %, signifikansnivå avser enkelsidigt test).

och RE,t bekräftas empiriskt och det observerade sambandet mellan VM(l) och LlRet+3 är

negativt enligt förväntan. Även erhållna tecken på samband för TVL(l) och OR' är i enlighet

med de förväntningar som har bildats ovan.

Beträffande förväntningar om samband som har bildats med utgångspunkt i Lintners modell om

utdelningspolitik sammanfaller observerade samband för UTD' med ovanstående förväntningar.

Observerade samband mellan UTD' och RE,t respektive ~Ret+3 är positiva. För nyckeltalet

UTDA(l) är observerade sanlband signifikanta endast i ett fall, nämligen sambandet mellan

UTDA(l) och LlRet +3under den tredje estimeringsperioden. Tecknet på sambandet är positivt i

enlighet med den förväntan som har bildats.
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A.6.2. Prognosmodeller där genomsnittlig räntabilitet på eget kapital mäts före extra

ordinära poster

I föreliggande appendix estimeras och utvärderas prognosmodeller där den genomsnittliga

räntabiliteten på eget kapital mäts före extraordinära poster. Förändringen i framtida genom

snittlig räntabilitet på eget kapital definieras därvid enligt följande:

(A.6.11) dRe(2)t+3 = Re(2)t+3 - Re(2)t

där:

Re(2)t+3 = [RE(2)t+ l + RE(2)t+2 + RE(2)t+3]/3, dvs framtida genomsnittlig
räntabilitet på eget kapital före extraordinära poster

Re(2)t = [RE(2)t-2 + RE(2)t-l + RE(2)J/3, dvs historisk genomsnittlig
räntabilitet på eget kapital före extraordinära poster

RE(2)t = räntabilitet på eget kapital före extraordinära poster under
period t-l till t

Räntabilitet på eget kapital mätt under ett räkenskapsår definieras här som årets nettoresultat

före extraordinära poster dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. För en närmare

definition av RE(2), se tabell 5.2.2.b, avsnitt 5.2.2.

I syfte att förenkla den fortsatta framställningen införs följande beteckningar på de prognos

modeller som kommer att estimeras:

• Univariat prognosmodell:

Pm(Re(2)Jf.eo = prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på
eget kapital före extraordinära poster, Re(2)1' som
oberoende variabel

• Multivariata prognosmodeller:

Pm({Rmt})f.eo = prognosmodell med en uppsättning representativa nyckel-
tal, {Rmt} som oberoende variabler

Pm(Re(2)t+{Rmt}l·eo = prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på
eget kapital före extraordinära poster, Re(2)t och en
uppsättning representativa nyckeltal, {Rmt} som
oberoende variabler

I tabell A.6.2.1 återfinns estimerade prognosmodeller med historisk genomsnittlig räntabilitet på

408



Estimerings- Estimerings- Estimerings-
period I period II period III

Intercept (Jo 0.7500 0.5132 1.1627
(Sign.) (0.0002) (0.0006) (0.0000)

Re(2)t (JI -7.6128 -3.6825 -8.4796
(Sign.) (0.0000) (0.0009) (0.0000)

Modellens i'
(Signifikansnivå)

32.367
(0.0000)

21.386
(0.0000)

37.778
(0.0000)

Tabell A.6.2.1: Estimerade prognosmodeller, Pm(Re (2)t ) leo. (Sign. = signifikansnivå).

eget kapital före extraordinära poster som enda oberoende variabel, Pm(Re(2)Jf .
eo • De estimera

de prognosmodellerna är signifikanta enligt modellernas x2-värden.13 Såväl intercept som

koefficient för den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital är signifikant på nivån

1 % under samtliga estimeringsperioder. Tecknet på koefficienten är negativt, vilket är konsis

tent med att även genomsnittlig räntabilitet på eget kapital mätt före extraordinära poster följer

en "mean reversion" process.

Vid en jämförelse av de estimerade prognosmodellerna Pm(Re(2)Jf
.
eo med prognosmodellerna

Pm(ReJ i avsnitt 6.3.1 i huvudtexten framgår att sambanden under de båda inledande estime

ringsperioderna är starkare när mätningen av räntabilitet på eget kapital inkluderar extraordinära

poster. Denna bedömning baseras bIa på att modellernas x2-värden är väsentligt högre i

prognosmodellema Pm(ReJ. Under den tredje estimeringsperioden är modellens x2-värde

däremot högre när extraordinära poster exkluderas.

Vid estimering av prognosmodellerna Pm({Rmt})f.eo och Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo sker urvalet av

oberoende variabler enligt det stegvisa förfarande som har beskrivits i avsnitt 6.4.1. 14 Modell

erna estimeras inledningsvis med intercept om detta är signifikant på 10%-nivån. Om så inte är

13 Erhållna p-värden uppgår till 0.0000. Antalet frihetsgrader uppgår till 1.

14 Även det stegvisa förfarande som baseras på Wald-statistikan och som beskrivs i fotnot 24 i avsnitt 6.4.1, har
prövats. Detta alternativa förfarande resulterar emellertid i prognosmodeller som är identiska med dem som rappor
teras här.
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Beskrivningsdimension Nyckeltal Om (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(l) -18.0459 (0.0000)

Förändring lönsamhet ~RT(2) 2.9407 (0.0002)

Kapitalintensitet TKF 1.8436 (0.0276)

Förändring kapitalintensitet ~TOT -3.1544 (0.0189)

Likviditet TCH 3.8529 (0.0117)

Tillgångsstruktur ATA 2.6477 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar ~VLA -2.0831 (0.0423)

Förändring
räntebärande skulder RBS' -1.1395 (0.0035)

Tillväxt obeskattade reserver OR' -1.1482 (0.0001)

Utdelningstillväxt UTD' 1.7469 (0.0004)

Modellens X2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

118.175
10

(0.0000)

Tabell A.6.2.2.a: Estimerad prognosmodell, Pm((Rmt }) t eo, estimeringsperiod I.

Beskrivningsdimension Nyckeltal Om (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(l) -17.7746 (0.0000)

Förändring lönsamhet ÅRT(2) 3.2010 (0.0001)

Kapitalintensitet FVK -0.9142 (0.0542)

Förändring kapitalintensitet ÅTOT -3.2971 (0.0120)

Tillväxt AVSKR' -1.2500 (0.0486)

Tillgångsstruktur VLA -6.3419 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar ~ATA -2.5675 (0.0061)

Utdelningstillväxt UTD' 1.2595 (0.0056)

Resultatlkassajlöde ~NIKF(2) 0.4583 (0.0061)

Intercept (Jo 4.5090 (0.0000)

Modellens ~
Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

115.529
9

(0.0000)

Tabell A.6.2.2.b: Estimerad prognosmodell, Pm({Rmt }) teo, estimeringsperiod II.
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Beskrivningsdimension Nyckeltal Om (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(l) -16.5406 (0.0000)

Kapitalintensitet FYK -1.7584 (0.0002)

Likviditet TLI -2.7639 (0.0245)

Intercept 80 4.5439 (0.0000)

Modellens x:
Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

42.053
3

(0.0000)

Tabell A.6.2.2.c: Estimerad prognosmodell, Pm({Rmt})f eo, estimeringsperiod III.

fallet, reestimeras modellen utan intercept.

I tabell A.6.2.2.a-c presenteras prognosmodellema Pm({Rmt})f.eo för respektive estimerings

period. De estimerade prognosmodellema är signifikanta enligt modellernas X2-värden.Is

Variabelkoefficienterna är med ett par undantag signifikanta på 5%-nivån. Modellen inkluderar

intercept under den andra och tredje estimeringsperioden.

Under den första och den tredje estimeringsperioden är likheterna mellan prognosmodellerna

Pm({Rmt})f.eo i tabell A.6.2.2.a-c och prognosmodellerna Pm({Rmtl) i avsnitt 6.4.1 stora, även

om antalet oberoende variabler är mindre i de prognosmodeller där räntabilitet på eget kapital

mäts före extraordinära poster. Av de llyckeltal som under den första estimeringsperioden utgör

oberoende variabler i prognosmodellerna Pnl({Rmt})f.eo ingår alla utom TKF även i prognos

modellen Pm({Rmt}) under samma estimeringsperiod. Under den tredje estimeringsperioden

ingår samtliga nyckeltal som utgör oberoende variabler i prognosmodellen Pm({Rmt})f.eo även i

prognosmodellen Pm({Rmt}). Under den andra estimeringsperioden är antalet oberoende

variabler detsamma för prognosmodellema Pm({Rmt})f.eo och Pm({Rmt}). Av de 9 oberoende

variablerna i Pm({Rmt})f.eo ingår dock endast 5 även i Pm({Rmt}).16

15 p-värdena uppgår till 0.0000.

16 Berörda nyckeltal är VM(1), LlRT(2), LlTOT, VLA och åATA.
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Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(l) -15.5917 (0.0000)

Förändring lönsamhet LlRT(2) 2.8037 (0.0005)

Kapitalintensitet TKF 1.8160 (0.0304)

Förändring kapitalintensitet LlTOT -3.0680 (0.0242)

Likviditet TeR 4.2419 (0.0055)

Tillgångsstruktur ATA 2.6266 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar LlVLA 2.1018 (0.0409)

Förändring räntebärande skulder RBS' -0.9566 (0.0166)

Tillväxt obeskattade reserver OR' -1.1189 (0.0002)

Utdelningstillväxt UTD' 1.8163 (0.0003)

Re(2)t -2.4710 (0.0883)

Modellens Xl
Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

121.366
11

(0.0000)

Tabell A.6.2.3.a: Estimerad prognosmodell, Pm(Re(2h+ (Rmt }) leo, estimeringsperiod I.

Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(I) -12.4399 (0.0025)

Förändring Lönsamhet LlRT(2) 2.8034 (0.0008)

Kapitalintensitet FVK -0.9077 (0.0551)

Förändring kapitalintensitet LlTOT -3.0033 (0.0243)

Tillgångsstruktur VLA -7.6108 (0.0000)

Tillväxt materiella tillgångar LlATA -2.4363 (0.0100)

Utdelningstillväxt UTD' 1.3995 (0.0029)

Resultat/kassajlöde LlNIKF(2) 0.4173 (0.0137)

Re(2)t -3.1676 (0.0020)

Bo 4.6430 (0.0000)

Modellens x2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

126.040
9

(0.0000)

Tabell A.6.2.3.b: Estimerad prognosmodell, Pm(Re (2)t+ (Rmt }) leo, estimeringsperiod II.
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Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Signifikans-
nivå)

Lönsamhet VM(l) -5.9720 (0.0781)

Förändring lönsamhet åRT(2) -2.6686 (0.0012)

Räntekostnader åRs 1.8698 (0.0403)

Re(2)t -9.7626 (0.0000)

80 1.8601 (0.0000)

Modellens x2

Frihetsgrader
(Signifikansnivå)

62.038
4

(0.0000)

Tabell A.6.2.3.c: Estimerad prognosmodell, Pm(Re(2h+ {Rmt })/eo, estimeringsperiod III.

De estimerade prognosmodellerna Pm(Re(2)t+{Rmt} )f.eo för respektive estimeringsperiod redo

visas i tabell A.6.2.3.a-c. Under samtliga estimeringsperioder är de estimerade prognosmodell

erna signifikanta enligt modellernas x2-värden.l? Något intercept ingår inte i prognosmodellen

under den första estimeringsperioden. Under den andra och tredje estimeringsperioden inklu

derar modellerna emellertid intercept, vilket inte var fallet för de prognosmodeller där räntabili

tet på eget kapital mäts inklusive extraordinära poster. Prognosmodellema Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo

kan därför sägas ge en sämre förklaring till förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital än prognosmodellerna Pm(Ret+{Rmt}) under dessa båda estimeringsperioder. Den

historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital inkluderas bland de oberoende variablerna

med negativt tecken på koefficienten under samtliga tre estimeringsperioder. Anmärkningsvärt

är emellertid att under den första estimeringsperioden är koefficienten för variabeln ifråga

signifikant först på 10%-nivån.

Skillnaderna mellan prognosmodellerna Pm(Re(2)t+{Rmt} )f.eo och Pm(Ret +{Rmt}) beträffande

de nyckeltal som ingår som oberoende variabler i respektive modell är stora under samtliga

estimeringsperioder. Under den första och tredje estimeringsperioden är antalet oberoende

variabler mindre när räntabilitet på eget kapital mäts före extraordinära poster. Under den andra

estimeringsperioden är antalet oberoende variabler detsamma i de båda prognosmodellerna. Av

17 Erhållna p-värden uppgår till 0.0000.
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Beskrivningsdimension Estimerings- Estimerings- Estimerings-
period I period II period III

Lönsamhet VM(l) VM(l) VM(l)
Förändring lönsamhet ~RT(2) ~RT(2)

Förändring lönsamhet TeR
Tillgångsstruktur ATA
Räntekostnader ~Rs

Resultatlkassajlöde ~NIKF(2)

Tabell A.6.2.4: Nyckeltal som utgör oberoende variabler i prognosmodellerna Pm(Re (2) t+{Rmt })feo

men som inte ingår i prognosmodellerna Pm(Ret+ (Rmt })·

de nyckeltal som under en viss estimeringsperiod ingår såväl i prognosmodell

Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo som i prognosmodell Pm(Ret+{Rmt}) byter två nyckeltal tecken på

koefficienten, nämligen LlVLA under den första estimeringsperioden och FVK under den andra

estimeringsperioden.

I tabell A.6.2.4 redovisas vilka nyckeltal som under en viss estimeringsperiod utgör oberoende

variabler i prognosmodellerna Pm(Re(2)t+{Rmt} )f.eo, men som inte förekommer i prognos

modellerna Pm(Ret +{Rmt } ). Antalet sådana nyckeltal är relativt stort: 4 st under den första

estimeringsperioden, 3 st under den andra estimeringsperioden och 2 st under den tredje estime

ringsperioden. Av tabellen framgår bIa att nyckeltalet VM(I), som enligt Appendix A.6.1 kan

anses vara relaterat till "mean reversion" processen i räntabiliteten på eget kapital, inkluderas i

sanlt1iga prognosmodeller Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo. Som har noterats ovan är betydelsen av den

historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital liten under den första estimerings

perioden.

Dessa iakttagelser är förenliga med att klassificeringar av extraordinära poster sker på ett sådant

sätt att den historiska genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital före extraordinära poster inte

är tillfyllest för att fånga upp de drivkrafter som förklarar tendensen till en "mean reversion"

process i företagets lönsamhet i samma utsträckning som historisk genomsnittlig räntabilitet på

eget kapital inklusive extraordinära poster.

Klassificeringsfönnågan hos prognosmodellerna Pm(. )f.eo har prövats i enlighet med det
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förfarande som har beskrivits i avsnitt 6.5. En för varje prognosmodell och estimeringsperiod

specifik: klassificeringsgräns popt(e) har därvid fastställts. 18 Samtliga estimerade prognosmodeller

besitter signifikant klassificeringsförmåga enligt "contingency table" test av oberoende mellan

klassificering och utfall. Andelen korrekt klassificerade observationer för de prognosmodeller

där räntabilitet på eget kapital definieras före extraordinära poster understiger i flertalet fall

motsvarande andel för de prognosmodeller där räntabiliteten på eget kapital definieras inklusive

extraordinära poster. 19 Skillnaden i klassificeringsförmåga mellan prognosmodellema Pm(.)

och Pm(. )f.eo är som regel emellertid inte signifikant. 20 De olikheter som har noterats mellan

prognosmodeller där räntabilitet på eget kapital mäts före extraordinära poster och prognos

modeller där räntabilitet på eget kapital mäts efter extraordinära poster är således inte tillräckligt

stora för att ha någon signifikant betydelse i en klassificeringssituation.

18 popt(e) har bestämts till följande värden.
Pm(Re(2)t>f.eo: Estimeringsperiod I: 0.5178. Estimeringsperiod II: 0.5384,0.5414,0.5420. Estimeringsperiod III:
0.5177, 0.5138, 0.5571, 0.5624, 0.5652.
Pm({Rmt})f.eo: Estimeringsperiod I: 0.4970, 0.5068, 0.5150. Estimeringsperiod 11:0.3940, 0.3974. Estimerings
period III: 0.4874, 0.4916.
Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo: Estimeringsperiod I: 0.4886, 0.4906, 0.4972, 0.4983, 0.5010. Estimeringsperiod II: 0.5264,
0.5294, 0.5340. Estimeringsperiod III: 0.5084, 0.5114.

19 Andelen korrekt klassificerade observationer är enligt följande. (x2-värde avseende "contingency table" test
enligt (6.9) anges inom parentes.)
Estimeringsperiod I: Pm(Re(2)t)f.eo: 70.96% (71.23), Pm({Rmt})f.eo: 74.75% (96.99 - 97.07),
Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo: 75.00 %, (98.97 - 99.17).
Estimeringsperiod II: Pm(Re(2)t)f.eo: 66.26 % (46.34 - 47.50), Pm({Rmt})f.eo: 74.76 % (108.01 - 108.70),
Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo: 75.00 % (102.07 - 102.24).
Estimeringsperiod III: Pm(Re(2)t/·eo: 65.31 % (30.01 - 36.30), Pm({Rmt})f.eo: 66.07 % (33.78 - 33.83),
Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo: 70.66 % (60.83 - 60.91).
Således är andelen korrekta klassificeringar något högre endast för Pm({Rmt})f.eo än för Pm({Rmt}) under den
andra estimeringsperioden och för Pm(Re(2)t)f.eo än för Pm(Ret) under den tredje valideringsperioden.

20 Korstabeller för test av betydelsen av hantering av extraordinära poster för graden av klassificeringsförmåga
konstrueras enligt följande: De två raderna avser prognosmodellerna Pm(.) och Pm(.)f.eo med motsvarande uppsätt
ning oberoende variabler. De två kolumnerna avser totalt antal korrekt klassificerade observationer och totalt antal
felaktigt klassificerade observationer enligt respektive prognosmodell. Erhållna x2-värden enligt "contingency table"
test är enligt följande.
Estimeringsperiod I: Pm(Ret> vs. Pm(Re(2)t>f.eo: 0.76. Pm({Rmt}) vs. Pm({Rmt})f.eo: 0.44. Pm(Ret+{Rmt}) vs.
Pm(Re(2)t+ {Rmt})f.eo: 3.88**.
Estimeringsperiod II: Pm(Ret) vs. Pm(Re(2)t)f.eo: 1.09. Pm({Rmt}) vs. Pm({R~}/·eo: 0.10. Pm(Ret+{Rmt}) vs.
Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo: 2.23.
Estimeringsperiod III: Pm(Ret> vs. Pm(Re(2)t>f.eo; 0.05. Pm({Rmt}) vs. Pm({Rmt})f.eo; 0.47. Pm(Ret+{Rmt}) vs.
Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo: 0.06. ( ** = signifikant på nivån ex ~ 5 %).
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Appendix 7.

A.7.1. Prognosresultat för delmängder av företag i valideringsurvalen

Som har framgått i avsnitt 7.1 inkluderas vid bildandet av valideringsurvalen ett antal företag

som ej ingick i estimeringsurvalen. Om de estimerade prognossambanden är specifika för före

tagen i estimeringsurvalen, påverkas prognosresultaten i valideringsurvalen negativt därav. I

föreliggande avsnitt särredovisas prognosresultat för den delmängd av företag i valideringsurval

en som ingår även i motsvarande estimeringsurval. Till exempel särredovisas prognosresultat för

de företag i valideringsurvalet under den första valideringsperioden som ingår även i estime

ringsurvalet under den första estimeringsperioden. Resultaten framgår av tabell A.7 .1.1.a-c. I

tabell A.7 .1.1.a görs ifrågavarande särredovisning för prognosmodellen Pm(ReJ, i tabell

A.7 .1.1.b för prognosmodellen Pm({Rmt}) och i tabell A.7 .l.l.c för prognosmodellen

Pm(Ret+{Rmt}). För att underlätta jämförelser redovisas även prognosresultat för hela valide

ringsurvalen. 1 Fetstil i tabellen markerar att prognosresultaten för den delmängd av företag som

ingår även i estimeringsurvalet är bättre än för hela valideringsurvalet. Klassificeringsgränsema

bestäms här som p* = 0.5000 och popt(Vl).2

Som framgår av tabell A. 7.l.l.a-c är skillnaderna i prognosresultat små mellan validerings

urvalen som helhet och för den delgrupp av företag som ingick även i motsvarande estimerings

urval. Under den första och den andra valideringsperioden är andelen korrekta prognoser som

regel högre för valideringsurvalet som helhet. I ett par fall är emellertid den totala andelen

korrekta prognoser något högre för den delmängd av företag som ingick även i estimerings

urvalet, nämligen för prognosmodellen Pm({Rmt}) under den första valideringsperioden och för

1 Dessa är de prognosresultat som tidigare har redovisats i tabell 7.3. 1.a-c.

2 Klassificeringsgränsen popt(v2) är anpassad till de proportioner mellan ökningar och minskningar i framtida
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som råder i hela valideringsurvalet och är därmed inte nödvändigtvis
optimal för delmängder av detsamma.
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prognosmodellen Pm(Ret +{Rmt}) under den andra valideringsperioden. Skillnaden i andelen

korrekta prognoser understiger emellertid tre procentenheter. Under den tredje validerings

perioden noteras ett på 5 %-nivån signifikant prognosresultat för prognosmodellen Pm(ReJ för

den delmängd av valideringsurvalet som även ingår i estimeringsurvalet. Detta gäller emellertid

endast med klassificeringsgränsen p* = 0.5000, varvid 68 % av observationerna prognostiseras

korrekt.
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p. = 0.5000

Hela valideringsurvalen:
Validerings- Validerings-
period I period II

Validerings
period III

Endast företag från estimeringsurvalen:
Validerings- Validerings- Validerings-
period I period D period DI

Korrekta prognoser:
-totalt:

-4R.et +3 ~ O:

-4R.et +3 < O:

x2

Z

p. = popt(vl)

Korrekta prognoser:
-totalt:

-4R.et +3 ~ O:

- 4R.et +3 < O:

x2

Z

97 97 72 78 64 57

(66.44 %) (72.93 %) (63.72 %) (63.93 %) (68.82 %) (67.86 %)

45 21 9 44 15 9

(48.91 %) (37.50 %) (56.25 %) (51.16 %) (34.88 %) (60.00 %)

52 76 63 34 49 48

(96.30 %) (98.70 %) (64.95 %) (94.44 %) (98.00 %) (69.57 %)

30.46*** 32.39*** 2.62 22.47*** 17.55*** 4.69··

3.97*** 5.29*** (-) 3.08*** 3.63*** 3.27···

97 92 90 77 60 66
(66.44 %) (69.17 %) (79.65 %) (63.11 %) (64.52 %) (78.57 %)

52 15 3 49 10 3
(56.52 %) (26.79 %) (18.75 %) (56.98 %) (23.26 %) (20.00 %)

45 77 87 28 50 63
(83.33 %) (100.00 %) (89.69 %) (77.78 %) (100.00 %) (91.30 %)

22.22*** 23.25*** 0.31 12.31*** 10.72*** 0.68
3.97*** 4.42*** (-) 2.90*** 2.80*** (-)

Tabell A.7.1.1.a: Prognosresultat för prognosmodellen Pm(Ret ) i valideringsurvalen och i den delmängd av dessa som endast består av de företag som ingick även i
motsvarande estimeringsurval. Fetstil markerar att prognosresultatet för den grupp av företag som ingick även i estimeringsurvalet är bättre än för hela valideringsurvalet.
x2 -värden avser test av prognosförmåga enligt (7.7) och Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9). ( *** = signifikant på nivån Oi. ~ 1 %, ** = signifikant på nivån
a ~ 5 % och * = signifikant på nivån Oi. ~ 10 %).



p. = 0.5000

Hela valideringsurvalen:
Validerings- Validerings-
period I period II

Validerings
period III

Endast företag från estimeringsurvalen:
Validerings- Validerings- Validerings-
period I period II period III

Korrekta prognoser:
-totalt:

-4Ret +3 ~ O:

-4Ret +3 < O:

x2

Z

p. = popt(vl)

Korrekta prognoser:
-totalt:

-4Ret +3 ~ O:

-4Ret +3 < O:

x2

Z

93 69 38 79 47 27
(63.07 %) (51.88 %) (33.63 %) (64.75 %) (50.54 %) (32.14 %)

51 45 7 51 36 6
(55.43 %) (80.36 %) (43.75 %) (59.30 %) (83.72 %) (40.00 %)

42 24 31 28 11 21
(77.78 %) (31.17 %) (31.96 %) (77.78 %) (22.00 %) (30.43 %)

15.30*** 2.22 (3.54) 13.97··· 0.48 (4.69)
3.16*** (-) (-) 3.26··· (-) (-)

99 73 61 85 49 43
(67.81 %) (54.89 %) (53.98 %) (69.67 %) (52.69 %) (51.19 %)

62 45 3 61 36 2
(67.39 %) (80.36 %) (18.75 %) (70.93 %) (83.72 %) (13.33 %)

37 28 58 24 13 41
(68.52 %) (36.36 %) (59.79 %) (66.67 %) (26.00 %) (59.42 %)

17.67*** 4.37** 2.71* 14.93··· 1.29 3.98**
4.30*** 1.13 0.85 4.35··· (-) 0.22

Tabell A.7.1.1.b: Prognosresultatför prognosmodellen Pm({Rmt }) i valideringsurvalen och i den delmängd av dessa som endast består av de företag som ingick även i
motsvarande estimeringsurval. Fetstil markerar att prognosresultatet för den grupp av företag som ingick även i estimeringsurvalet är bättre än för hela valideringsurvalet.
x2 -värden avser test av prognosförmåga enligt (7.7) och Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9). ( *** = signifikant på nivån ex ~ 1 %, ** = signifikant på nivån
ex ~ 5 % och * = signifikant på nivån ex ~ 10 %).



Hela valideringsurvalen:
Validerings- Validerings-
period I period II

Validerings
period III

Endast företag från estimeringsurvalen:
Validerings- Validerings- Validerings-
period I period II period III

p. = 0.5000
Korrekta prognoser:
-totalt:

-ÅRet +3 ~ O:

-ÅRet +3 < O:

i"
Z

p* = popt(vl)

Korrekta prognoser:
-totalt:

-ÅRet +3 ~ O:

-ÅRet +3 < O:

x2

Z

103 88 59 83 64 41
(70.55 %) (66.17 %) (52.21 %) (68.03 %) (68.82 %) (48.81 %)

57 44 9 55 34 8
(61.96 %) (78.57 %) (56.25 %) (63.95 %) (79.07 %) (53.33 %)

46 44 50 28 30 33
(85.19 %) (57.14 %) (51.55 %) (77.78 %) (60.00 %) (47.83 %)

30.62*** 16.96*** 0.33 17.70*** 14.49*** (0.01)
4.97*** 3.73*** (-) 3.98*** 3.63**· (-)

99 86 61 79 62 43
(67.81 %) (64.66 %) (53.98 %) (64.75 %) (66.67 %) (51.19 %)

53 47 7 51 37 6
(57.61 %) (83.93 %) (43.75 %) (59.30 %) (86.05 %) (40.00 %)

46 39 54 28 25 37
(85.19 %) (50.65 %) (55.67 %) (77.78 %) (50.00 %) (53.62 %)

25.62*** 16.81*** 0.00 13.97*** 13.52··* 0.20
4.30*** 3.38*** (-) 3.26*** 3.22*** (-)

Tabell Å.7.l.I.c: Prognosresultat för prognosmodellen Pm(Ret+ (Rmt }) i valideringsurvalen och i den delmängd av dessa som endast består av de företag som ingick även
i motsvarande estimeringsurval. Fetstil markerar att prognosresultatet för den grupp av företag som ingick även i estimeringsurvalet är bättre än för hela valideringsurval~t.

x2 -värden avser test av prognosförmåga enligt (7.7) och Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9). ( *** = signifikant på nivån a ~ 1 %, ** = signifikant på nivån
a ~ 5 % och * = signifikant på nivån a ~ 10 %).



Å.7.2. Prognosresultat för prognosmodeller där genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

mäts före extraordinära poster

I föreliggande appendix presenteras prognosresultat för prognosmodeller där genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital mäts före extraordinära poster, Pm(. )f.eo. Estimerade prognosmodeller

har presenterats i Appendix A.6.2. Framställningen fokuserar på jämförelser med de resultat

som har redovisats för de prognosmodeller där genomsnittlig räntabilitet på eget kapital mäts

inklusive extraordinära poster, Pm(.). 3

Prognosresultaten redovisas i tabell A. 7.2.1.a-c. I tabell A.7 .2.1.a återfinns prognosresultat för

prognosmodell Pm(Re(2)Jf.eo , i tabell A.7.2.1.b för prognosmodell Pm({Rmt})f.eo och i tabell

A.7.2.1.c för prognosmodell Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo. Prognosresultaten redovisas för de tre

valideringsperiodema samt för hela 9-årsperioden. I tabellerna anges - för respektive prognos

modell och period - det totala antalet korrekta prognoser, cv,tm(.)f.eo + Cv,Itm(.)f.eo, och den totala

andelen korrekta prognoser, (cv,tm(.)f.eo + cv,nPm(.)f.eo)/Nv' Tre alternativa klassificeringsgränser

prövas, p* = 0.5000, popt(vl) och poPt(V2). Klassificeringsgränserna pOPt(Vl) och popt(V2) är specifika

för prognosmodellema Pm(. )f.eo och bestäms på det sätt som har beskrivits i avsnitt 7.2.1 i

huvudtexten. Angivna x2-värden avser test av prognosförmåga enligt (7.7) och Z-värden avser

test av värderelevans enligt (7.9) alternativt (7.10). 4

Tester av prognosförmåga och värderelevans ger vid handen att för 9-årsperioden som helhet

besitter samtliga prognosmodeller Pm(Re(2)Jf
.
eo , Pm({Rmt}l·eo och Pm(Re(2)t+ {Rmt})f.eo såväl

prognosförmåga som värderelevans oavsett klassificeringsgräns. Signifikansnivån är 1 % med

undantag för att värderelevans för prognosnlodellen Pm({Rmt})f.eo konstateras på 5%-nivån med

klassificeringsgränsen p* = 0.5000. För prognosmodellen Pm({Rmt}) påvisades varken prognos

förmåga eller värderelevans med klassificeringsgränsen p* = 0.5000. I övrigt är resultaten vad

3 Andelen ökningar respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital före extra
ordinära poster är enligt följande i valideringsurvalen. Valideringsperiod I: 63.70 % ökningar och 36.30 % minsk
ningar. Valideringsperiod II: 46.62 % ökningar och 53.38 % minskningar. Valideringsperiod III: 15.93 % ökningar
och 84.07 % minskningar. Tecknet på förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital mätt före
respektive efter extraordinära poster sammanfaller för 85.62 % av observationerna under valideringsperiod I,
89.47 % av observationerna under valideringsperiod II och 92.92 % av observationerna under valideringsperiod III.

4 E(pPa(2» uppgår till 0.5375 under valideringsperiod I, 0.5023 under valideringsperiod II, 0.7322 under valide
ringsperiod III och 0.5069 under 9-årsperioden som helhet.
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

p. = 0.5000

Korrekta prognoser:
-totalt: 101 97 74 272

(69.81 %) (72.93 %) (65.49 %) (69.39 %)

x2 36.61*** 28.99*** 2.27 54.36***
Z 4.79*** 5.29*** (-) 7.68***

p. = popt(vl) 0.5178 0.5420 0.5652

Korrekta prognoser:
-totalt: 98 88 85 271

(67.12 %) (66.17 %) (75.22 %) (69.13 %)

x2 35.01*** 19.28*** 0.00 58.78***
Z 4.14*** 3.73*** (-) 7.58***

p. = popt(v2) 0.3874 0.5420 0.9463

Korrekta prognoser:
-totalt: 107 88 95 290

(73.29 %) (66.17 %) (84.07 %) (73.98 %)

x2 22.53*** 19.28*** 0.00 86.55***
Z 4.74*** 3.85*** (-) 9.22***

Tabell A.7.2.1.a: Prognosresultat i valideringsurvalenjör prognosmodellema Pm(Re(2hJfeo. x2-värden avser
"contingency table" test av prognosförmåga enlirt (7.7), Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9) med
klassificeringsgränserna p* = 0.5000 och popt(v ) och enligt (7.10) med klassificeringsgränsen popt(v2).
( *** = signifikant på nivån (X ~ 1 %).

gäller förekomst av prognosförmåga och värderelevans under 9-årsperioden som helhet

desamma oavsett hantering av extraordinära poster.

Prognosmodellerna Pm(Re(2)Jf.eo och Pm(Re(2)t+ {Rmt})f.eo är värderelevanta på 1%-nivån

oavsett klassificeringsgräns under de båda inledande valideringsperioderna. Under den tredje

valideringsperioden föreligger varken prognosfömlåga eller värderelevans för prognosmodeller

na Pm(Re(2)Jf.eo och Pm(Re(2)t+{Rmt})f.eo. Vad gäller prognosfömlåga och värderelevans

avviker resultaten för de tre valideringsperioderna således inte från vad som har erhållits för

prognosnlodellerna Pm(ReJ och Pm(Ret+{Rmt}).
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

p. = 0.5000

Korrekta prognoser:
-totalt: 96 78 45 219

(65.75 %) (58.65 %) (39.82 %) (55.87 %)
x2 12.39*** 5.79** (2.75) 8.28***
Z 3.81*** 2.00** (-) 2.32**

p. = popt(vl) 0.4970 0.3974 0.5675

Korrekta prognoser:
-totalt: 97 72 61 230

(66.44 %) (54.14 %) (53.98 %) (58.67 %)
x2 13.35*** 2.99* 1.12 15.77***
Z 3.97*** 0.95 (-) 3.43***

p. = popt(v2) 0.3565 0.4984 0.7246

Korrekta prognoser:
-totalt: 98 78 88 264

(67.12 %) (58.65 %) (77.88 %) (67.35 %)
x2 8.97*** 5.79** 1.41 49.44***
Z 3.24*** 2.03** (-) 6.60***

Tabell A.7.2.l.b: Prognosresultat i valideringsurvalenjör prognosmodellerna Pm({Rmt})f eo. X2-värden avser
"contingency table Il test av prognosförmåga enligt (7.7), Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9) med klassifice
ringsgränserna p* = 0.5000 och popt(vl) och enligt (7.10) med klassificeringsgränsen popt(v2). ( *** = signifikant på
nivån a ~ 1 %, ** = signifikant på nivån a ~ 5 % och * = signifikant på nivån a ~ 10 %).

För prognosmodellen Pm({Rmt})f.eo är resultaten under den första valideringsperioden vad gäller

prognosförmåga och värderelevans desamma som för prognosmodellen Pm({Rmt}). Såväl

prognosförmåga som värderelevans påvisas på 1%-nivån oavsett klassificeringsgräns. Under den

andra valideringsperioden kan värderelevans konstateras på 5%-nivån för prognosmodellen

Pm({Rmt})f.eo med klassificeringsgränsema p* = 0.5000 och popt(v2). För prognosmodellen

Pm({Rmt}) förelåg varken någon prognosförmåga eller värderelevans med dessa klassificerings

gränser. Däremot påvisades en på 5%-nivån signifikant prognosförmåga med klassificerings

gränsen pOPt(Vl) för prognosmodellen Pm({Rm}). En signifikant prognosförmåga med nämnda

klassificeringsgräns noteras även för Pm({Rmt})f.eo, men signifikansnivån är här endast 10 %.

Under den tredje valideringsperioden konstaterades en på 10%-nivån signifikant prognosförmåga

för prognosmodellen Pm({Rmt}) med klassificeringsgränsen popt(vl). För prognosmodellen
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla år
period I period II period III

p. = 0.5000

Korrekta prognoser:
-totalt: 95 82 59 236

(65.07 %) (61.65 %) (52.21 %) (60.20%)

x2 11.48*** 11.24*** 0.25 20.21***
Z 3.64*** 2.69*** (-) 4.04***

p. = popt(vl) 0.4686 0.5340 0.5602

Korrekta prognoser:
-totalt: 102 87 69 258

(69.86 %) (65.41 %) (61.06 %) (65.82 %)

x2 18.27*** 15.74 *** 0.00 43.09***
Z 4.80*** 3.55*** (-) 6.26***

p. = popt(v2) 0.3272 0.5340 0.7572

Korrekta prognoser:
-totalt: 116 87 91 297

(67.81 %) (65.41 %) (80.53 %) (75.00 %)

x2 43.66*** 15.74*** 0.00 98.24***
Z 3.41*** 3.67*** (-) 9.63***

Tabell A.7.2.1.c: Prognosresultat i valideringsurvalenjör prognosmodellema Pm(Re (2)t + {Rmt})f eo. x2-värden avser
"contingency table" test av prognosförmåga enligt (7.7), Z-värden avser test av värderelevans enligt (7.9) med klassifice
ringsgränserna p* = 0.5000 och popt(vl) och enligt (7.10) med klassificeringsgränsen popt(v2). ( *** = signifikant på
nivån ex ~ 1 %).

Pm({Rmt} )f.eo föreligger dock varken prognosförmåga eller värderelevans med någon klassifice

ringsgräns under denna period.

Beträffande förekomst av prognosförmåga och värderelevans påverkas således slutsatserna

endast i liten utsträckning av huruvida den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital mäts före

eller efter extraordinära poster.

Vad gäller antalet korrekt prognostiserade observationer är skillnaderna som regel små mellan

prognosmodellerna Pm(.) och Pm(.)f.eo och någon tydlig dominans vad gäller den totala andelen

korrekta observationer föreligger inte. Huruvida det föreligger någon signifikant skillnad i

prognosresultaten prövas här i ett "contingency table" test. Nollhypotesen är att det råder
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f Pm(.)
y

Ny
c Pm(.)

y

oberoende mellan det totala antalet korrekta prognoser och vilken prognosmodell, Pm(.) eller

Pm(.l·eo, som prognoserna baseras på. 5 Den approximativt x2-fördelade teststatistikan med 1

frihetsgrad definieras enligt följande: 6

(A.7.1) x2 = ---------------

där:

= totalt antal observationer i valideringsurvalet
= totalt antal korrekt prognostiserade observationer i

valideringsurvalet, med prognoser enligt Pm(.)
cyPm(.),f.eo = totalt antal korrekt prognostiserade observationer i

valideringsurvalet, med prognoser enligt Pm(. )f.eo
= totalt antal felaktigt prognostiserade observationer i

valideringsurvalet, med prognoser enligt Pm(.)
fyPm(.),f.eo = totalt antal felaktigt prognostiserade observationer i

valideringsurvalet, med prognoser enligt Pm(. )f.eo

Resultaten redovisas i tabell A.7.2.2. Inte i något fall kan nollhypotesen om oberoende förkastas

ens på lO%-nivån. Några signifikanta skillnader vad gäller det totala antalet korrekta prognoser

föreligger således inte mellan prognosmodellerna Pm(.) och Pnl( .l·eo.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att hantering av extraordinära poster vid mätning av

räntabilitet på eget kapital har liten betydelse för prognosresultaten. Detta gäller såväl förekomst

av prognosförmåga och värderelevans som antalet korrekta prognoser.

5 Testet utformas i analogi med det test som specificeras i (7.11), avsnitt 7.3.3, avseende oberoende mellan
antalet korrekta prognoser och den prognosmodell som prognoserna baseras på. Korstabellen för "contingency
table" testet konstrueras här med totalt antal korrekt respektive felaktigt prognostiserade observationer i kolumner
na och prognosmodell Pm(.) respektive Pm(./·eo i raderna. Jämför tabell 7.3.4.

6 Se tex Merrill & Fox (1970, s.311).
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Validerings- Validerings- Validerings- Alla
period I period II period III år

Pm(Ret) vs. Pm(Re(2)t)f.eo
• p. = 0.5000 0.25 0.00 0.08 0.21
• p. = popt(vl) 0.02 0.27 0.63 0.39
• p. = popt(v2) 1.63 0.27 0.14 0.10

Pm({~}) vs. Pm({~}l·eo
• p. = 0.5000 0.13 1.23 0.93 1.85
• p. = popt(vl) 0.06 0.02 0.00 0.05
• p. = popt(v2) 0.14 0.75 0.39 0.36

Pm(Ret+{~}) vs. Pm(Re(2)t+{~})f.eo
• p. = 0.5000 1.00 0.59 0.00 1.06
• p. = popt(vl) 0.14 0.02 1.16 0.80
• p. = popt(v2) 2.25 1.76 0.77 0.01

Tabell A.7.2.2: Värden på x2-statistikan från "contingency table" test enligt (A. 7.1) av oberoende mellan grad av
prognosjörmåga och den prognosmodell, Pm(.) eller Pm(.)f. eo, som prognoserna baseras på. ( *** = signifikant på
nivån a =::; 1 %, ** = signifikant på nivån a ~ 5 %, * = signifikant på nivån a =::; 10 %).
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A.7.3. Estimering av multivariat prognosmodell med alternativt urvalsförfarande avseende

de oberoende variablerna under den tredje estimeringsperioden

Mot bakgrund av de svaga prognosresultat som har erhållits under den tredje valideringsperiod

en i avsnitt 7.3, utvärderas i föreliggande appendix en variant av prognosmodellen Pm({Rmt}) ,

vilken baseras på ett alternativt urvalsförfarande för de oberoende variablerna. 7

En möjlig invändning mot det sätt på vilket urvalet av representativa nyckeltal bildas i avsnitt

6.1, är att endast ett nyckeltal från varje principalkomponent inte är tillfYllest för att represen

tera dessa. Skogsvik (1990) föreslår en metod för val av ytterligare variabler i principal

komponenter baserad på ansatsen i Blackwell & Girshick (1954) för rangordning av informa

tionsstrulcturer. Skogsvik visar att om ett visst nyckeltal har en "oväntad" korrelation med ett

annat nyckeltal , har nyckeltalet ifråga ett unikt informationsinnehåll och bör därför ingå i ett

variabelurval.

I den prognosmodell som estimeras i föreliggande avsnitt kompletteras urvalet av representativa

nyckeltal enligt Skogsviks kriterier om "oväntad" korrelation mellan nyckeltal. Dessa kriterier

har operationaliserats i följande steg.

1) Samtliga nyckeltal i respektive komponent (som framkom enligt principalkonlponentanalysen

i avsnitt 5.3) vilka har en korrelation med principalkomponenten ifråga uppgående till minst

I0.5000 I selekteras för eventuell inkludering i urvalet av nyckeltal. 8

2) Låt RInk,l beteckna det nyckeltal som har i absoluta termer högst korrelation med principal

komponenten k och Rmk,j beteckna nyckeltalet j i samma principalkomponent k, där nyckeltalet

Rmk,j har selekterats enligt steg 1).9 För samtliga nyckeltal RInk,l och Rmk,j estimeras univariata

logitmodeller med förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som

7 Prognosmodellen Pm({Rmt}) är den enda av prognosmodellema som uppvisar prognosfönnåga under den
tredje valideringsperioden, varför det bedöms som mest meningsfullt att i första hand pröva möjligheten att för
bättra prognosresultaten för denna prognosmodell.

8 Dessa nyckeltal karaktäriseras av att de har en relativt hög korrelation med den komponent som de tillhör
samt med det nyckeltal som redan representerar komponenten ifråga.

9 Rmk l är således det representativa nyckeltal i komponenten som redan har inkluderats enligt tabell 6.1.1,
avsnitt 6. i.
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beroende variabel. 10

3) Låt Ok,l beteckna variabelkoefficienten i en logitmodell där Rmk,l är oberoende variabel och

Ok,j beteckna variabelkoefficienten i en logitmodell där Rmk,j är oberoende variabel. Urvalet av

representativa nyckeltal kompletteras med Rmk,j om något av följande villkor för "oväntad"

korrelation är uppfyllt:

(A.7.2) i) korr(Rmk,l' Rmk,j) > O
och
a) ()k,1 > O och (}k,j ~ O
eller
b) ()k,1 < O och ()k,j ~ O
eller
c) Ok,1 = O och Ok,j ;: O

ii) korr(Rmk,l' Rmk,j) < O
och
a) ()k,1 > O och Ok,j ~ O
eller
b) 0k,l < O och Ok,j ~ O
eller
c) (Jk,l = O och (Jk,j ;: O

där korr(.,.) = korrelation mellan två nyckeltal. Korrelationen mellan RInk,l och Rmk,j betraktas

som skild från noll om den är signifikant på nivån a ~ 10 %. Il Variabelkoefficienterna (Jk, l

och Ok,j anses skilda från noll om dessa är signifikanta på 10%-nivån enligt Wald-statistikan. Om

flera nyckeltal, Rmk,j i samma principalkomponent med högre korrelation än 10.5000 I med

komponenten ifråga, uppfyller ett och sanlffia kriterium i (A. 7.2), väljs endast det nyckeltal som

har i absoluta termer högst korrelation med Rmk,1.12

Det utökade urvalet av nyckeltal som erhålls enligt steg 1) - 3) ovan betecknas {Rmt} +. 13 De

10 Intercept inkluderas i logitmodellen i de fall som detta är signifikant på nivån iX ::;; 10 %. Om så ej är fallet,
reestimeras modellen utan intercept.

11 Ifrågavarande test är enkelsidigt.

12 Därvid har kontrollerats att det inte föreligger "oväntad II korrelation mellan det valda nyckeltalet Rmk,j och
det eller de övriga nyckeltal i principalkomponenten som har en "oväntad" korrelation med Rmk, l'

13 Ovanstående riktlinjer resulterar i att de representativa nyckeltalen, {Rmt}, kompletteras enligt följande för
teckning där även den komponent från vilken nyckeltalet hämtas anges.
Kapitalintensitet: OHT, RIANS. Förändring kapitalintensitet: ~TVL(l), ~TLI. Kassajlödesmått: KFEK. Likviditet:
TCH, MATA. Förändring rörelsekapital: ~SD. Tillväxt: VL'. Tillväxt materiella tillgångar: VL', ~MATA. Finan

(fortsätter... )
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Pm({~}) Pm({RIllt}+)
Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Sign.) 8m (Sign.)

Lönsamhet VM(l) -14.7244 (0.0000) -10.6381 (0.0024)

Förändring lönsamhet åRT(2) -2.2498 (0.0011) -2.3749 (0.0015)

Kapitalintensitet TVL(l) -2.5980 (0.0501)

FVK -2.3048 (0.0000)

Förändring kapitalintensitet TLI -1.7170 (0.0698)

Kassajlödesmått KFEK -1.2694 (0.0961)

Likviditet TLI -3.8930 (0.0027)

Finansiell struktur RBSA 3.0710 (0.0002)

LI(2) 1.1038 (0.0006)

RKA -7.4476 (0.0000)

Förändring räntebärande
skulder RBS' -0.5960 (0.0625)

Skattekostnader s(l) 0.6369 (0.0612) 0.7203 (0.0364)

Utdelningsandel UTDA(l) 0.4338 (0.0824) 0.5115 (0.0575)

Utdelningstillväxt åUTDEK -0.6322 (0.0722)

80 5.6919 (0.0000)

••••••••••• •••••••••••••••••••• Ill •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Modellens .,( 58.508 81.013
Frihetsgrader 7 11
(Signifikansnivå) (0.0000) (0.0000)

Tabell A.7.3.1: Estimerade prognosmodeller Pm({Rmt }) och Pm({Rmt }+), estimeringsperiod III.

(Sign. = signifikansnivå).

prognosmodeller som estimeras med det utökade urvalet betecknas Pm({Rmt} +).

Vid estimering av prognosmodellerna Pm({Rmt} +) erhålls en slutlig uppsättning oberoende

variabler genom en stegvis reduktion av antalet variabler enligt det förfarande som beskrivs i

avsnitt 6.4.1. 14 Modellen har inledningsvis estimerats med intercept, men då detta inte var

13( ••• fortsätter)
siell struktur: KSA, RKA, ORA. Förändring räntebärande skulder: .c:iSD, T'. Tillväxt obeskattade reserver: .c:iSD.
Utdelningsandel: .c:iUTDA(l). Utdelninglkassaflöde: .c:iUTDKF(l). Resultatlkassaflöde: NIKF(l).

14 Även ett stegvis urvalsförfarande baserat på Wald-statistikan (Jämför fotnot 24, avsnitt 6.4.1.) har prövats.
Den estimerade prognosmodellen är emellertid identisk med den som redovisas i tabell A.7. 3.1.
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p. = 0.5000 p. = popt(vl) p. = popt(v2)

Korrekta prognoser:
-totalt: 34 50 77

(30.09 %) (44.25 %) (68.14 %)

x2 (5.11) (2.75) 0.35

Tabell A.7.3.2: Prognosresultat i valideringsurvalenjör prognosmodellen Pm({Rmt }+).
x2-värden avser "contingency table" test av prognosförmåga enligt (7.7).

signifikant på 10%-nivån, har modellen reestimerats utan intercept. Den estimerade prognos

modellen Pm({Rmt}+) redovisas i tabell A. 7.3.1. För att underlätta jämförelser redovisas där

även prognosmodellen Pm({Rmt}). Enligt modellens x2-värde är prognosmodellen Pm({Rmt}+)

klart signifikant (p-värdet uppgår till 0.0000).

Av tabell A.7.3.1 framgår att olikheterna mellan prognosmodellerna Pm({Rmt}+).och

Pm({Rmt}) är betydande. Antalet oberoende variabler i prognosmodellerna Pm({Rmt}+) uppgår

till elva, medan motsvarande antal är sju i prognosmodellen Pm({Rmt}). Endast fyra nyckeltal

ingår i båda modellerna: VM(1), ~RT(2), s(1) och UTDA(1). Av de nyckeltal som ingår i

prognosmodellen Pm({Rmt}+) återfinns majoriteten av dessa i det ursprungliga urvalet av

representativa nyckeltal, {Rmt}. Endast två av de nyckeltal som utgör oberoende variabler i

prognosmodellen Pm({Rmt}+) är valda enligt kriterierna om "oväntad" korrelation, nämligen

KFEK och RKA.

Prognosresultat för prognosmodellen Pm({Rmt}+) under den tredje valideringsperioden

presenteras i tabell A.7. 3.2. Där anges det totala antalet korrekta prognoser, Cy,IPm({Rm(t)} +) +
+ cy,Ilm({Rm(t)}+), samt den totala andelen korrekta prognoser, (cv,tm({Rm(t)}+) + cv,nPm({Rm(t)}+»/Ny.

Där redovisas även x2-värden avseende "contingency table" test av prognosförmåga enligt (7.7).

Optimala klassificeringsgränser popt(vl) och pOPt(v2) bestäms till 0.5996 respektive 0.7956 i enlighet

med avsnitt 7.2.1. Av tabellen framgår att oavsett klassificeringsgräns kan varken prognosför

måga eller värderelevans fastställas för prognosmodellen Pm({Rmt } +). Såväl med klassifice

ringsgränsen p* = 0.5000 som med pOPt(Yl) understiger andelen korrekta prognoser 50 %.

Sammanfattningsvis konstateras således att bättre prognosresultat under den tredje validerings-
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perioden inte kan åstadkommas med ett urvalsförfarande där de representativa nyckeltalen

kompletteras med ytterligare nyckeltal enligt den här valda operationaliseringen av kriterier om

"oväntad" korrelation i Skogsvik (1990).
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A.7.4. Multivariata prognosmodeller estimerade på delperioder av den tredje estimerings

perioden

En tänkbar förklaring till de svaga prognosresultaten under den tredje valideringsperioden är att

estimeringsperioden är för lång för att eventuella förändringar i sambanden under slutet av

estimeringsperioden skall få tillräckligt genomslag i prognosmodellerna. Utgångspunkten är där

vid att dessa eventuella förändringar i sambanden är av permanent karaktär, det vill säga att de

kommer att bestå under valideringsperioden. En annan potentiell förklaring är att eventuella för

ändringar i sambanden i slutet av estimeringsperioden tvärtom är temporära och har fått ett för

stort inflytande på de estimerade modellerna. I föreliggande appendix estimeras därför prognos

samband mellan förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital och represen

tativa nyckeltal, {Rmt}, under delperioder av den tredje estimeringsperioden. Två lika långa del

perioder studeras: delperiod III: i och delperiod III: ii. 15 Under delperiod III: i infaller mättid

punkterna för de oberoende variablerna vid estimeringen år 1978 - 1981 och under delperiod

111:ii år 1982 - 1985. (Jämför figur 6.1 avsnitt 6.2).

I ett första steg estimeras under respektive delperiod logitmodeller där de oberoende variablerna

utgörs av de sju nyckeltal som ingår i den prognosmodell Pm({Rmt}) som har estimerats under

hela den tredje estimeringsperioden. 16 I tabell A.7 .4.1 redovisas de nyckeltal som därvid är

signifikanta på åtminstone 10%-nivån. Antalet signifikanta nyckeltal är betydligt större under

den andra delperioden än under den första. 5 av de 7 nyckeltal som utgör oberoende variabler i

prognosmodeIlen Pm({Rmt}) under estimeringsperioden som helhet är signifikanta med rätt

tecken under den andra delperioden jämfört med endast 2 nyckeltal under den första delperiod

en. Dessa resultat indikerar att prognosmodellen Pm({Rmt}) i större utsträckning avspeglar de

samband som rådde under den andra delperioden.

I ett andra steg estimeras logitmodeller för de två delperiodema där uppsättningen oberoende

variabler för respektive delperiod bestäms genom att stegvis utesluta nyckeltal från urvalet av

representativa nyckeltal, {Rmt}, i enlighet med det estimeringsförfarande som har beskrivits i

15 Antalet observationer för respektive delperiod är enligt följande.
Delperiod III:i; Totalt antal observationer: 206, ÅRet+3 ~ O: 128, ÅRet+3 < O: 78. Delperiod III.·ii; Totalt antal
observationer: 186, ~Ret+3 ~ O: 93, ÅRet+3 < O: 93.

16 Dessa sju nyckeltal är VM(1), ÅRT(2), TVL(l), FVK, TLI, s(1) och UTDA(1).
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Nyckeltal (Signifikansnivå)

Delperiod III:i

åRT(2) -2.7949 (0.0011)

FVK -1.9147 (0.0082)

Delperiod III:ii

VM(1) -27.2500 (0.0001)

TVL(1) -6.9034 (0.0109)

TLI -6.4237 (0.0059)

s(l) 1.3172 (0.0450)

UTDA(l) 1.9864 (0.0159)

00 9.3780 (0.0002)

Tabell A.7.4.1: Nyckeltal som utgör oberoende variabler i
prognosmodellen Pm({Rmt }), (vilken har estimerats under
hela den tredje estimeringsperioden), och som är signifikanta
på lO%-nivån vid estimering aven logitmodell under respek
tive delperiod, III:i och III:ii, där de oberoende variablerna
är desamma som i Pm({Rmt }).

avsnitt 6.4.1. Modellerna estimeras inledningsvis med intercept, men om detta ej befinns vara

signifikant på 10%-nivån, sker en reestimering utan intercept. Den prognosmodell som

estimeras under den första delperioden betecknas Pm({Rmt}YII:i och den prognosmodell som

estimeras under den andra delperioden betecknas Pm({Rmt}YII:ii .

Prognosmodellema Pm({Rmt}YII:i och Pm({Rmt})III:ii redovisas i tabell A.7.4.2. För att

underlätta jämförelser redovisas där även prognosmodellen Pm({Rmt}), som har estimerats

under hela den tredje estimeringsperioden. Både prognosmodellen Pm({Rmt} YII
:
i och

Pm({Rmt})III:ii är signifikanta enligt respektive modells x2-värde (erhållna p-värden uppgår till

0.0000). Prognosmodellen Pm({RIDt } )III:i inkluderar ej intercept, medan ett signifikant positivt

intercept ingår i prognosmodellen Pm({Rmt})'II:ii. Enskilda variabelkoefficienter är som regel

signifikanta på 5%-nivån under båda delperioderna. 17 I prognosmodellen Pm({Rmt}YU:
i ingår

endast ett av de nyckeltal som utgör oberoende variabler i Pm({Rmt}). Motsvarande antal i

17 Det enda undantaget utgörs här av ~VLA under delperiod III:i med p-värdet 0.1008.
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Pm({RInt}) Pm({RInt})III:i Pm({KOlt})III:ii

Beskrivningsdimension Nyckeltal 8m (Sign.) 8m (Sign.) 8m (Sign.)

Lönsamhet VM(l) -14.7244 (0.0000) -26.6655 (0.0001)

Förändring lönsamhet åRT(2) -2.2498 (0.0011) -1.9139 (0.0161)

Kapitalintensitet TVL(l) -2.5980 (0.0501) -7.1415 (0.0104)

FYK -2.3048 (0.0000) -3.8132 (0.0002)

TKF -6.0351 (0.0365)

Likviditet TLI -3.8930 (0.0027) -6.8721 (0.0039)

Storlek LNT(2) 0.1590 (0.0001)

Tillväxt AVSKR' -2.3958 (0.0088)

Tillväxt mflteriella tillgångar åVLA 2.2047 (0.1008)

Skattekostnader s(l) 0.6369 (0.0612) 1.3361 (0.0171)

åUTDA(2) 1.1486 (0.0169)

Utdelningsandel UTDA(l) 0.4338 (0.0824) 2.1074 (0.0125)

Utdelningstillväxt åUTDEK -2.2870 (0.0011)

Resultat/kassajlöde åNIKF(2) -0.5791 (0.0440)

80 5.6919 (0.0000) 9.8076 (0.0002)

.....................................................................................................................................................................................

Modellens x2 58.508 55.826 58.111
Frihetsgrader 7 6 8
(Signifikansnivå) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

Tabell A.7.4.2: Estimerade prognosmodeller, estimeringsperiod III - Pm({Rmt }), delperiod III:i - Pm({Rmt})III:i och delperiod III.·ii - Pm(Rmt}lII:ii. (Sign. =
signifikansnivå).



prognosmodellen Pm({Rmtl)lII:ii är väsentligt högre och uppgår till 6. 18

Dessa resultat bekräftar ovanstående iakttagelse, nämligen att den prognosmodell som har esti

merats för hela den tredje estimeringsperioden i större utsträckning avspeglar de samband som

rådde under den andra delperioden.

I tabell A.7 .4.3 redovisas prognosresultat där prognoser av tecken på förändringen i framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital under den tredje valideringsperioden baseras på

prognosmodellerna Pm({Rmtl)III:i respektive Pm(RmtlYII:ii . I tabellen anges totalt antal korrekta

prognoser, cv,tm(.) + cv,nPm(.), samt total andel korrekta prognoser, (cv,tm(.) + cv,Itm(.)/Nv.

Vidare anges antal och andel korrekt prognostiserade ökningar i framtida genomsnittlig räntabi

litet på eget kapital, cv,tm
(.) respektive cv,tm(.)/Nv ,l' samt antal och andel korrekt prognostiserade

minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital, Cv,Itm(.) respektive cv,Itm(.)/Nv,o.

Optimala klassificeringsgränser popt(vl) och popt(v2) bestäms i enlighet med avsnitt 7.2.1. För att

underlätta jämförelser redovisas även prognosresultat för prognosmodellen Pm({Rmt}).

Utifrån tabellen kan konstateras att antalet korrekta prognoser för prognosmodellerna

Pm({Rmtl)III:i och Pm(Rmt}YII:ii i flertalet fall är ungefär detsamma eller sämre än vad som har

erhållits för prognosmodellen Pm({Rmtl). I tabellen redovisas även x2-värden avseende

"contingency table" test av prognosföffilåga enligt (7.7) och ett Z-värde avseende test av värde

relevans enligt (7.9). Med klassificeringsgränsema p* = 0.5000 och poPt(vl) understiger andelen

korrekta prognoser 50 % för såväl prognosmodellen Pm({Rmtl)III:i som Pm({Rmt})III:ii. Värde

relevans påvisas inte i något fall. Några i sammanhanget betydelsefulla skillnader mellan

prognosresultaten för prognosmodell Pm({Rmt}YU:i och prognosmodell Pm({Rmt})III:ii föreligger

inte.

Följande sammanfattande iakttagelser kan göras beträffande prognosmodeller som estimeras

under delperioder av den tredje estimeringsperioden. Den prognosmodell som har estimerats

under den tredje estimeringsperioden som helhet avspeglar i större utsträckning de förhållanden

som rådde under den andra delperioden än under den första delperioden. Detta är inte förenligt

med tanken att de svaga prognosresultaten under den tredje valideringsperioden skulle bero på

18 De nyckeltal som ingår såväl i den prognosmodell som estimeras för en viss delperiod som i den prognos
modell som har estimerats under hela den tredje estimeringsperioden är följande. Delperiod III:i: ÅRr(2).
Delperiod III:ii: VM(l), TVL(l), FVK, TLI, s(1) och UTDA(1).
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p. = 0.5000

Korrekta prognoser:
•totalt:

Pm({~})

38
(33.63 %)

7
(43.75 %)

31
(31.96 %)
(3.54)

Pm({~})III:i

27
(23.89%)

11
(68.75 %)

16
(16.49 %)
(1.12)

Pm({~})III:ii

39
(34.51 %)

7
(43.75 %)

32
(32.99 %)
(3.21)

p. = popt(vl) 0.6196 0.6608 0.5402

Korrekta prognoser:
·totalt: 61 47 44

(53.98 %) (41.59 %) (38.94 %)
.4Ret +3 ~ O: 3 9 7

(18.75 %) (56.25 %) (43.75 %)

·4Ret+3 < O: 58 38 37
(59.79 %) (39.18 %) (38.14 %)

x2 2.71* 0.12 (1.87)
Z 0.85 (-) (-)

p. = popt(v2) 0.7500 0.8976 0.8088

Korrekta prognoser:
·totalt: 84 91 82

(74.34 %) (80.53 %) (72.57 %)
.4Ret +3 ~ O: 2 O 2

(12.50 %) (0.00 %) (12.50 %)
·4Ret +3 < O: 82 91 80

(84.54 %) (93.81 %) (82.47 %)

x2 0.09 0.18 0.02

Tabell A.7.4.3~ Prognosresultat i v~lideringsurvalet under valideringsperiod III för prognosmodellerna Pm((Rmt }),
Pm({Rmt }) III:z och Pm({Rmt})III:u. x2-värden avser "contingency table" test av prognosförmåga enligt (7.7) och
Z-värde avser test av värderelevans enligt (7.9). ( * = signifikant på nivån a ~ 10 %).

att estimeringsperioden är för lång för att förändringar i sarrlbanden under den andra delperiod

en skall kunna få genomslag i den prognosmodell som estimeras under hela den tredje estime

ringsperioden. Att de svaga prognosresultaten under den tredje estimeringsperioden skulle för

klaras av att de samband som rådde under den andra delperioden är tillfälliga, kan inte avvisas

mot bakgrund av de resultat som redovisas här. Det skall dock påpekas att inte heller de sam

band som estimeras under den första delperioden uppvisar någon stabilitet över tiden. Vidare
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konstateras vid utvärdering av prognosresultat för de prognosmodeller som estimeras under del

perioder av den tredje estimeringsperioden, att prognosresultaten inte är bättre för dessa

prognosmodeller än för den prognosmodell som estimeras under hela estimeringsperioden.

Värderelevans föreligger inte vid någon klassificeringsgräns för någon prognosmodell. Den

kartläggning som har företagits i föreliggande appendix tyder snarast på att förändringen i sam

banden inträffar efter den tredje estimeringsperiodens utgång.

438



Appendix 8.

A.S.I. Översikt över tidsperioder för estimering och validering av prognosmodeller

samt placeringstidpunkter

Nedanstående översikt över de tidsperioder under vilka estimering och validering av prognos

modeller sker, läses enligt följande med den första mättidpunkten för de oberoende variablerna

under den första perioden som exempel.

Vid det första mättillfället under den första estimeringsperioden, t = 1972, mäts förändringen i

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som skillnaden mellan framtida genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital, Ret +3' beräknad under åren 1973 - 1975, och historisk genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital, Ret, beräknad under åren 1970 - 1972. Uppsättningen representativa

nyckeltal, {Rmt}, mäts år 1972.

Vid det första mättillfållet under den första valideringsperioden, t = 1982, mäts den framtida

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital under åren 1983 - 1985 och den historiska genom

snittliga räntabiliteten på eget kapital beräknas med data avseende åren 1980 - 1982. Uppsätt

ningen representativa nyckeltal, {Rmt}, mäts år 1982.

Placeringstidpunkter för testning av informationseffektivitet anges inom parentes. Den första

placeringen under den första placeringsperioden sker i början av år 1983 med utgångspunkt i de

prognoser som kan göras på basis av de årsredovisningar företagen lämnade avseende räken

skapsåret 1982.
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Period I Period n Period nI
{~} 4Ret +3 {~} 4Ret +3 {~} 4Ret+3

Ret Ret +3 Ret Ret +3 Ret Ret +3

Estimering

1972 1970-72 1973-75 1975 1973-75 1976-78 1978 1976-78 1979-81
1973 1971-73 1974-76 1976 1974-76 1977-79 1979 1977-79 1980-82
1974 1972-74 1975-77 1977 1975-77 1978-80 1980 1978-80 1981-83
1975 1973-75 1976-78 1978 1976-78 1979-81 1981 1979-81 1982-84
1976 1974-76 1977-79 1979 1977-79 1980-82 1982 1980-82 1983-85
1977 1975-77 1978-80 1980 1978-80 1981-83 1983 1981-83 1984-86
1978 1976-78 1979-81 1981 1979-81 1982-84 1984 1982-84 1985-87
1979 1977-79 1980-82 1982 1980-82 1983-85 1985 1983-85 1986-88

Valideringi(placering)

1982 (1983) 1980-82 1983-85 1985 (1986) 1983-85 1986-88 1988 (1989) 1986-88 1989-91
1983 (1984) 1981-83 1984-86 1986 (1987) 1984-86 1987-89 1989 (1990) 1987-89 1990-92
1984 (1985) 1982-84 1985-87 1987 (1988) 1985-87 1988-90 1990 (1991) 1988-90 1991-93

Tabell A.S.I: ÖVersikt tidsperioder för estimering och validering av prognosmodeller samt placeringstidpunkter (angivna inom parentes).



Appendix 9.

A.9.1. Känslighet för strikt tillämpning av klassificeringsgräns

Vid formuleringen av de placeringsstrategier som prövas i kapital 8 och 9 sker en strikt gräns

dragning vid klassificeringsgränsen popt(vl) för köp-respektive säljsignaler.1 I Ou & Penman

(1989) där klassificeringsgränsen sätts till 0.5 utesluts observationer med en sannolikhet för

resultatökning i ett intervall från 0.4 till och med 0.6. Holthausen & Larcker (1992) vidgar

motsvarande intervall till att omfatta sannolikheter från 0.3 till och med 0.7. Motiveringen till

ett dylikt förfarande är att de observationer som ligger nära klassificeringsgränsen troligen är

förknippade med större osäkerhet om utfallet. I föreliggande appendix presenteras resultat för

placeringsstrategier där i ovannämnda betydelse osäkra observationer utesluts. Observationer

utesluts om den beräknade sannolikheten för ökad framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital ligger inom följande intervall kring klassificeringsgränsen popt(vl):

(A.9.l) [popt(vl) _ pOPt(Vl) . 0.1] < popt(vl) ~ [pOPt(Vl) + (1 - poPt(vl». 0.1]

osäkerhetsintervallet bestäms således sonl 10 % av den sannolikhetsmassa som ligger över res

pektive under den ursprungliga klassificeringsgränsen popt(vl). 2 I tabell A.9.1.1 redovisas antalet

observationer per placeringsstrategi och placeringsperiod som enligt ovanstående kriterium be

döms som osäkra.

I tabell A.9.l.2 redovisas marknadsjusterade köp- och behållavkastningar på placerings

strategierna vid tillämpning av det ovan formulerade osäkerhetsintervallet kring poPt(vl). Av

utrynlIDesskäl redovisas här endast avkastningar enligt det statistiska placeringsalternativet. I

l Jämför avsnitt 8.1.2.

2 Osäkerhetsintervallet är pga det begränsade antalet observationer snävare än motsvarande intervall hos Ou &
Penman (1989), där 20 % av sannolikhetsmassan över och under klassificeringsgränsen anses ge osäkra prognoser.
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Placerings- Placerings- Placerings- Placerings-
strategi period I period II period III

• PIs(Ret) 23 19 43
(13.53 %) (10.00 %) (26.06 %)

• PIs({~)} 21 18 38
(12.35 %) (9.47 %) (23.03 %)

• PIs(Ret +{~}) 14 14 27
(8.24 %) (7.37 %) (16.36 %)

Tabell A.9.1.1: Antal uteslutna observationer vid tillämpning av osäkerhets
intervall kring klassijiceringsgränsen popt(vl). Procenttalen anger andel ute
slutna observationer i procent av hela placeringsurvalet.

förhållande till de marknadsjusterade avkastningar som presenteras i avsnitt 9.3.1, tabell

9.3.1.b, där klassificeringsgränsen pOPt(vl) tillämpas strikt, kan konstateras att lönsamheten på

placeringsstrategin Pls(ReJSt förbättras under såväl 9-årsperioden som helhet som under den

första och den andra placeringsperioden. Under den tredje placeringsperioden är avkastningen

på köppositionen för ifrågavarande placeringsstrategi väsentligt högre än vid strikt tillämpning

av klassificeringsgränsen. För placeringsstrategierna Pls({Rmt})St och PIs(Ret+{Rmt})St erhålls

en förbättring av resultaten vid tillämpning av ovanstående osäkerhetsintervall endast under den

första placeringsperioden. Under 9-årsperioden som helhet samt under den andra och den tredje

placeringsperioden är skillnaderna i avkastning jämfört med vid strikt tillämpning av klassifice

ringsgränsen pOPt(Vl) i flertalet fall små för dessa båda placeringsstrategier. I några fall innebär

uteslutandet av de observationer som antas osäkra en försämring av avkastningen. Detta gäller

säljpositionen för placeringsstrategin Pis(Ret+{Rmt } )St under den andra placeringsperioden samt

såväl köp- som säljpositionen för placeringsstrategin Pls({Rmt})St under den tredje placerings

perioden.

En sammanfattande iakttagelse utifrån tabell A.9.1.2 är att en förbättring av lönsamheten i

första hand kan dokumenteras för de placeringsstrategier och placeringsperioder som redan

uppvisar övernormal avkastning vid strikt tillämpning av klassificeringsgränsen. I övriga fall är

resultaten i stort sett oförändrade eller sämre.
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Position Pls(Ret)St Pls({~})St Pls(Ret +{~})St

Alla år hedge 0.5937 0.2282 0.1733

köp 0.5319 0.1526 0.1414
sälj -0.0618 -0.0756 -0.0318

Placeringsperiod I

Placeringsperiod II

PlaceringsPeriod III

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

0.6547

0.4715
-0.1832

1.0544

0.9669
-0.0875

0.3133

0.4120
0.0987

0.6193

0.3033
-0.3160

0.1824

0.0920
-0.0904

-0.2247

-0.0089
0.2158

0.3760

0.2524
-0.1236

-0.0113

0.0524
0.0637

0.1424

0.1731
0.0307

Tabell A.9.1.2: Marknadsjusterad köp- och behållavkastning vid placeringshorisonten för Pls(.) St vid
tillämpning av osäkerhetsintervall kring klassijiceringsgränsen popt(vl). Avkastning anges för alla år
enligt (9.7) och för placeringsperioder enligt (9.6). (Se avsnitt 9.3.1).

I tabell A.9.1.3 redovisas resultat av "contingency table" test av oberoende mellan typ av signal

enligt en viss placeringsstrategi och tecken på den marknadsjusterade köp- och behållavkast

ningen på enskilda aktier. 3 I termer av för vilka placeringsstrategier och placeringsperioder som

hypotesen om oberoende inte kan accepteras är resultaten desamma som vid en strikt tillämp

ning av klassificeringsgränsen popt(vl).

Sammanfattningsvis kan således göras gällande att den osäkerhet i prognosen om framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som föreligger för vissa observationer vid en strikt

tillämpning av klassificeringsgränsen popt(vl), inte kan hävdas försämra lönsamheten på place

ringsstrategiema i en sådan utsträckning att studiens slutsatser om informationseffektivitet

påverkas.

3 Jämför avsnitt 9.3.3.
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Alla år
• Antal korrekta:

x2

( p-värde)

Placeringsperiod I
• Antal korrekta:

x2

( p-värde)

Placeringsperiod II
• Antal korrekta:

i'
( p-värde)

Placeringsperiod III
•Antal korrekta:

x2

( p-värde)

204
(63.55 %)
17.20
(0.00)

83
(69.17 %)
14.81
(0.00)

75
(64.10 %)

4.17
(0.04)

46
(56.76 %)

1.82
(0.18)

176
(54.59 %)

3.45
(0.06)

80
(64.52 %)
12.49
(0.00)

59
(50.00 %)

0.92
(0.34)

37
(45.68 %)

0.44
(0.51)

197
(56.45 %)

5.62
(0.02)

89
(68.46 %)
15.83
(0.00)

55
(45.08 %)

0.25
(0.62)

53
(54.64 %)

0.80
(0.37)

Tabell A.9.1.3: Totalt antal samt andel observationer där köp- resp. säljsignal är förknippad
med positiv resp. negativ marknadsjusterad köp- och behållavkastning på enskilda aktier vid

tillämpning av osäkerhetsintervall kring klassijiceringsgränsen popt(vl). x2-värden avser
"contingency table" test enligt (9.9) i avsnitt 9.3.3.
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A.9.2. Känslighet för val av handlingsalternativ när aktier upphör att handlas före

placeringshorisonten

I föreliggande appendix prövas ett alternativ till den realistiska placeringsstrategin Pls(.)R med

innebörd att om aktier upphör att handlas före placeringshorisonten, placeras belopp hänförliga

till dessa till riskfri ränta. 4 5

I tabell A.9.2.1 redovisas marknadsjusterad köp- och behållavkastning för placeringsstrategier

na. Skillnaderna i resultaten jämfört med tabell 9.3.1.a där belopp hänförliga till aktier som

upphör att handlas placeras i marknadsindex, är obetydliga för såväl 9-årsperioden som helhet

som för de tre placeringsperioderna. Val av handlingsalternativ när aktier upphör att handlas har

således liten betydelse för den marknadsjusterade avkastning som kan erhållas.

För att ytterligare utreda betydelsen av val av handlingsalternativ när aktier upphör att handlas

estimeras Jensen's €X enligt (9.I.a - 9.I.c) och (9.2.a - 9.2.c) i avsnitt 9.2, när belopp hänför

liga till dessa aktier placeras till riskfri ränta. Mot ett dylikt förfarande kan invändas att risk

nivån i portföljen kan befaras sjunka över tiden i takt med att en allt större andel av densamnla

består aven riskfri tillgång, samtidigt som det i regressionsanalysen antas att portföljens

~-värde är konstant över hela den period över vilken estimeringen sker. 6

I tabell A.9.2.2 och A.9.2.3 redovisas resultaten från nämnda regressionsanalyser. Under

9-årsperioden som helhet är här a-värdet på köppositionerna för samtliga placeringsstrategier

signifikanta på gängse nivåer. (Se tabell A.9.2.2). Det kan noteras att vid placering i marknads

index av belopp hänförliga till aktier som upphör att handlas, erhölls signifikanta a-värden även

på hedgepositionen för placeringsstrategierna PIs(ReJRoch Pls({Rmt})R i avsnitt 9.2. Av tabell

A.9.2.3 framgår att för de tre placeringsperioderna erhålls här signifikanta a-värden för de

placeringsstrategier och positioner som är signifikanta för placeringsstrategierna PIs(.)R i avsnitt

9.2, med endast två undantag. Den overnormala avkastningen på köppositionen för placerings-

4 I övrigt utformas placeringsstrategin på samma sätt som Pls(.)R, dvs aktier likaviktas vid placeringstillfällen
och företag med brutet räkenskapsår utesluts ur analysen.

5 Den riskfria räntan mäts som förräntningen på l-månads Statsskuldsväxlar.

6 Det kan noteras att de ,B-värden som estimeras i föreliggande appendix är lägre än för Pls(.)R (Jämför tabell
9.2.1 och 9.2.2).
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Position PIs(Ret ) PIs({RItlt}) PIs(Ret + {RIllt})

Alla år hedge 0.2924 0.1616 0.1255

köp 0.2655 0.1070 0.1206
sälj -0.0269 -0.0546 -0.0005

Placeringsperiod I

Placeringsperiod II

Placeringsperiod III

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

hedge

köp
sälj

0.4260

0.2521
-0.1739

0.4730

0.4623
-0.0107

-0.0219

0.0820
0.1039

0.5459

0.2624
-0.2835

0.1534

0.1053
-0.0481

-0.2145

0.0468
0.1677

0.2958

0.1767
-0.1191

0.0509

0.0722
0.0213

0.0299

0.1130
0.0831

Tabell A.9.2.1: Marknadsjusterad köp- och behållavkastning vid placeringshorisonten när belopp hänförliga

till aktier som upphör att handlas placeras till riskfri ränta. Aktier likaviktas vid placeringstillfällen. Företag
med brutet räkenskapsår exkluderas. Avkastning anges för alla år enligt (9.5) och för placeringsstrategier
enligt (9.4) (Se avsnitt 9.3.1).

strategin Pls({Rmt}) under den tredje placeringsperioden är inte signifikant här. Detsamma

gäller det positiva a-värdet på säljpositionen för Pls(ReJ under samma placeringsperiod. Slut

satsen av ovanstående känslighetsanalys är att vissa skillnader i termer av vilka positioner som

uppvisar signifikanta a-värden föreligger beroende på val av handlingsalternativ när aktier upp

hör att handlas.
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Alla år

Position

Hedge
t-värde
(p-värde)

Köp

Sälj

Pls(Ret) Pls({RIl1t}) Pls(Ret+{~})
Ol {j Ol {j Ol {J

0.0028 0.0441 0.0020 0.2112 0.0013 0.1772
1.055 1.124 1.150 7.999 0.751 6.943

(0.146) (0.262) (0.125) (0.000) (0.227) (0.000)

0.0037 0.8157 0.0024 0.8772 0.0027 0.8720
1.367 20.102 1.484 37.400 1.757 37.929

(0.086) (0.000) (0.069) (0.000) (0.040) (0.000)

0.0009 0.7715 0.0004 0.6660 0.0014 0.6947
0.905 49.806 0.216 32.468 1.234 40.378

(0.817) (0.000) (0.585) (0.000) (0.891) (0.000)

Tabell A.9.2.2: Jensen's a samt simultant estimerade {3-värden för hela 9-årsperioden enligt (9.1.a - c), när belopp hänförliga till aktier som upphör
att handlas placeras till riskfri ränta. Aktier likaviktas vid placeringstillfållen. Företag med brutet räkenskapsår exkluderas. p-värde avser enkelsidigt
test för a och dubbelsidigt test för {3.



Placerings- Position Pls(Ret) Pls({~}) PIs(Ret +{~})
period Ol fl Ol fl Ol fl

Hedge 0.0062 0.0024 0.0066 0.1494 0.0043 0.0337
t-värde 2.444 0.056 2.451 3.373 1.821 0.855
(p-värde) (0.008) (0.9554) (0.008) (0.001) (0.036) (0.394)

Köp 0.0051 0.8125 0.0048 0.8707 0.0042 0.8293
2.259 21.607 2.829 31.279 2.075 24.402

(0.013) (0.000) (0.003) (0.000) (0.020) (0.000)

Sälj -0.0011 0.8101 -0.0018 0.7212 -0.0001 0.7956
-0.589 25.628 -0.657 15.870 -0.034 23.120
(0.2786) (0.000) (0.2563) (0.000) (0.486) (0.000)

..........................................................................................

II Hedge 0.0072 -0.1952 0.0028 0.2160 0.0007 0.0231
2.848 -5.081 1.204 5.975 0.319 0.671

(0.003) (0.000) (0.116) (0.000) (0.375) (0.504)

Köp 0.0089 0.5512 0.0038 0.7906 0.0030 0.7282
3.550 14.314 2.201 29.910 1.668 26.238

(0.000) (0.000) (0.015) (0.000) (0.049) (0.000)

Sälj 0.0018 0.7463 0.0009 0.5746 0.0023 0.7051
1.038 28.388 0.391 15.347 1.071 21.383

(0.850) (0.000) (0.652) (0.000) (0.857) (0.000)



Placerings- Position Pls(Ret) Pls({~}) Pls(Ret+{~})
period fr p fr P fr P

III Hedge -0.0016 0.2315 -0.0026 0.2340 0.0025 0.3787
t-värde -0.241 2.571 -0.647 4.449 0.706 8.090
(p-värde) (0.4050) (0.012) (0.740) (0.000) (0.759) (0.000)

Köp 0.0004 1.0006 -0.0004 0.9369 0.0032 1.0027
0.051 10.514 -0.101 17.505 0.888 21.307

(0.520) (0.000) (0.540) (0.000) (0.812) (0.000)

Sälj 0.0020 0.7690 0.0022 0.7029 0.0007 0.6239
1.096 31.775 1.138 27.935 0.393 28.001

(0.1378) (0.000) (0.871) (0.000) (0.348) (0.000)

Tabell A.9.2.3: Jensen 's el samt simultant estimerade {3-värden avseende placeringsperioder enligt (9.2.a - ej när belopp hänförliga till aktier som
upphör att handlas placeras till riskfri ränta. Aktier likaviktas vid placeringstillfållen. Företag med brutet räkenskapsår exkluderas. p-värde avser
enkelsidigt test för el och dubbelsidigt test för {3.



A.9.3. Marknadsjusterade avkastningar vid enskilda placeringstillfällen

I föreliggande appendix studeras marknadsjusterade köp- och behållavkastningar hänförliga till

enskilda placeringstillfällen bia i syfte att avgöra huruvida det sker en försämring i lönsamheten

över tiden under respektive placeringsperiod i takt med att de prognosmodeller som placerings

strategierna baseras på förlorar i aktualitet. Tabell A.9.3.1.a avser avkastningar enligt det

realistiska alternativet och i tabell A.9.3.1. b redovisas avkastningar enligt det statistiska alter

nativet.

Inledningsvis undersöks huruvida negativa avkastningar på hedgepositionen är överrepresen

terade vid det andra och det tredje placeringstillfället under en viss placeringsperiod. Därvid kan

konstateras att under den första placeringsperioden förekommer inte någon negativ nettoavkast

ning på hedgepositionen vid något placeringstillfälle för någon placeringsstrategi. Under den

andra placeringsperioden är nettoavkastningen på hedgepositionen för placeringsstrategin

PIs(Ret+ {Rmt})R negativ vid det tredje placeringstillfållet.7 Under den tredje placeringsperioden

är nettoavkastningen på hedgepositionen negativ vid åtminstone ett placeringstillfälle för samt

liga placeringsstrategier (utom för den hypotetiska placeringsstrategin). För de placerings

strategier som baseras på prognosmodellema Pm(ReJ och Pm(Ret + {Rmt}) är dock nettoavkast

ningen på hedgepositionen positiv vid det tredje placeringstillfället. Således kan konstateras att

det i denna betydelse inte sker någon försämring över tiden utom för placeringsstrategin

Pls(Ret+{Rmt})R under den andra placeringsperioden. Under den tredje placeringsperioden kan

snarast en förbättring över tiden beträffande placeringsstrategier baserade på prognosmodellerna

Pm(ReJ och Pm(Ret+{Rmt}) observeras.

Vidare kan kartläggas i vilken utsträckning köppositionen genererar en positiv avkastning och

säljpositionen är förknippad med en ränta med negativt tecken. Under den första placerings

perioden är avkastningen på köppositionen positiv och räntan på säljpositionen negativ utom i ett

fall, nämligen för säljpositionen i placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R. Detta gäller dock endast

vid det första placeringstillfället. Under den andra placeringsperioden föreligger ett stort antal

fall där avkastningen på köppositionen är negativ och räntan på säljpositionen är positiv. Endast

för säljpositionen i placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R gäller detta emellertid det sista place-

7 Under den andra placeringsperioden erhålls en negativ avkastning på hedgepositionen även för placerings
strategierna Pls(ReJR och Pls(Ret+{Rmt})St, men vid det första placeringstillfållet, vilket inte innebär att avkast
ningen försämras över tiden.
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ringstillfället under placeringsperioden. Under den tredje placeringsperioden är i ett över

vägande antal fall avkastningen på köppositionen negativ och räntan på säljpositionen positiv.

Köppositionen är emellel1id förknippad med en positiv avkastning vid det sista placeringstill

fället för samtliga placeringsstrategier. Ovannämnda iakttagelser ger således vid handen att

någon försämring i lönsamheten över tiden inte kan fastställas för någon placeringsperiod.

Under den tredje placeringsperioden noteras snarast en förbättring över tiden.

Avslutningsvis studeras en eventuell försämring i lönsamheten över tiden i termer av hur stor

andel av den avkastning som skulle ha kunnat erhållas med perfekt förkunskap om framtida

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital som uppnås vid enskilda placeringstillfällen för respek

tive placeringsstrategi. Av utrymmesskäl redovisas dylika andelar inte i tabellen. Det kan dock

framföras att under den första placeringsperioden är nettoavkastningen på hedgepositionen

uttryckt i procent av motsvarande avkastning på den hypotetiska placeringsstrategin högst vid

det första placeringstillfället för samtliga placeringsstrategier. Under den andra placeringsperiod

en är nettoavkastningen på hedgepositionen i relation till den hypotetiska placeringsstrategin

lägst vid det tredje placeringstillfället endast för placeringsstrategin PIs(Ret+{Rmt})R. För place

ringsstrategierna PIs(ReJ och Pls({RInt}) erhålls den högsta nettoavkastningen på hedgeposition

en vid det sista placeringstillfållet. Under den tredje placeringsperioden är nettoavkastningen på

hedgepositionen i procent av nettoavkastningen på den hypotetiska placeringsstrategin högst vid

det sista placeringstillfället för samtliga placeringsstrategier. Enligt detta sätt att bedöma lönsam

hetsförändringar över tiden observeras således en försämring över tiden under den första place

ringsperioden. Under den andra placeringsperioden sker snarast en förbättring över tiden för

placeringsstrategierna PIs(ReJ och Pls({Rmt}). Under den tredje placeringsperioden förbättras

lönsamheten över tiden för samtliga placeringsstrategier.

Sammanfattningsvis kan det faktum att prognosnlodellerna endast reestimeras vart tredje år inte

hävdas leda till försämrad lönsarriliet på placeringsstrategierna.
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Position Pls·(4Ret+3)R Pls(Ret)R Pls({~})R Pls(Ret+{~})R

Placeringsperiod I

PlaceringstiIlfåIle l hedge 0.5841 0.4830 0.6262 0.2891

köp 0.2984 0.3752 0.4634 0.3320
sälj -0.2857 -0.1091 -0.1628 0.0429

Placeringstillfälle 2 hedge 0.4399 0.3365 0.3566 0.3480

köp 0.1540 0.1528 0.0709 0.1172
sälj -0.2859 -0.1837 -0.2857 -0.2308

Placeringstillfälle 3 hedge 1.0369 0.4764 0.7191 0.2600

köp 0.5080 0.2489 0.2957 0.0985
sälj -0.5290 -0.2275 -0.4234 -0.1615

........................................................................................................................................................

Placeringsperiod II

Placeringstillfälle l

Placeringstillfälle 2

Placeringstillfålle 3

Placeringsperiod III

Placeringstillfålle l

Placeringstillfälle 2

Placeringstillfälle 3

hedge 0.5678 -0.0352 0.1432 0.0075

köp 0.2741 -0.0633 0.0224 -0.0311
sälj -0.2936 -0.0281 -0.1207 -0.0385

hedge 0.8470 0.6432 0.1811 0.2182

köp 0.6363 0.6860 0.1996 0.2120
sälj -0.2107 0.0427 0.0185 -0.0063

hedge 0.5959 0.8280 0.2107 -0.0138

köp 0.3055 0.7692 0.1142 0.0483
sälj -0.2903 -0.0588 -0.0965 0.0622

hedge 0.9379 -0.1737 -0.4046 -0.1169

köp 0.7597 -0.0389 -0.1958 0.0406
sälj -0.1782 0.1348 0.2087 0.1575

hedge 1.2405 -0.3140 -0.2155 -0.1577

köp 1.1083 -0.2319 -0.0992 -0.0410
sälj -0.1322 0.0822 0.1163 0.1167

hedge 0.2541 0.3471 -0.0291 0.2878

köp 0.3541 0.4434 0.1418 0.2902
sälj 0.1000 0.0964 0.1709 0.0023

Tabell A.9.3.l.a: Marknadsjusterad köp- och behållavkastning vid placeringshorisontenjör placeringsstrategiema Pls(.) R.
Avkastning anges för respektive placeringstillfälle enligt (9.3).
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Position

Placeringsperiod I

Placeringstillfälle l

Placeringstillfälle 2

Placeringstillfälle 3

Placeringsperiod n

Placeringstillfälle l

Placeringstillfålle 2

Placeringstillfålle 3

Placeringsperiod III

Placeringstillfälle l

Placeringstillfälle 2

Placeringstillfälle 3

hedge 0.4418 0.3051 0.6333 0.3338

köp 0.2505 -0.2524 0.4269 0.2961
sälj -0.1913 -0.0527 -0.2064 -0.0377

hedge 0.4033 0.3713 0.2815 0.2884

köp 0.1089 0.1817 0.0676 0.1134
sälj -0.2944 -0.1896 -0.2139 -0.1750

hedge 1.0014 0.7021 0.7332 0.4086

köp 0.4833 0.4880 0.3950 0.2808
sälj -0.5181 -0.2141 -0.3382 -0.1278

hedge 0.5267 0.0098 0.0354 -0.1611

köp 0.2741 -0.0629 -0.0606 -0.1275
sälj -0.2526 -0.0727 -0.0960 0.0336

hedge 0.8338 1.3156 0.2151 0.3269

köp 0.6363 1.3407 0.2103 0.2553
sälj -0.1975 0.0251 -0.0048 -0.0716

hedge 0.5741 1.2648 0.3940 0.0706

köp 0.2708 1.1326 0.1244 0.0506
sälj -0.3033 -0.1322 -0.2696 -0.0200

hedge 0.9379 -0.0751 -0.3990 -0.0673

köp 0.7597 -0.0782 -0.2992 -0.0525
sälj -0.1782 -0.0031 0.0998 0.0148

hedge 1.2077 -0.1130 -0.1311 -0.0097

köp 1.1083 -0.0703 -0.0563 0.0257
sälj -0.0994 0.0427 0.0748 0.0354

hedge 0.1361 0.7433 -0.1508 0.3850

köp 0.3541 0.9071 0.2352 0.4342
sälj 0.2180 0.1638 0.3860 0.0492

Tabell A.9.3.1.b: Marknadsjusterad köp- och behållavkastning vid placeringshorisonten för placeringsstrategiema PIs(.) St.
Avkastningar anges för respektive placeringstillfälle enligt (9.3).
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A.9.4. Figurer över kursutveckling för vissa placeringsstrategier under den tredje

placeringsperioden

I föreliggande appendix återfinns figurer över kursutvecklingen för de placeringsstrategier som

baseras på prognosmodeller för vilka prognosförmåga ej kunde påvisas i kapitel 7. Figur

A. 9.1. a visar kursutvecklingen fram till placeringshorisonten för placeringsstrategin PIs(ReJSt

under den tredje placeringsperioden och figur A. 9.1.b visar motsvarande kursutveckling för

placeringsstrategin Pls(Ret + {Rm} )St under samma period. Figurerna kommenteras i avsnitt

9.3.3.
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Placeringsperiod III, Pls(Re(t))
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Figur A.9.l.a: Marknadsjusterad köp- och behållavkastning, MJKB'(POS),t(pI:t) (POS = köp- eller säljposition) från

placeringstidpunkten, t(pI:,,) = O, fram till placeringshorisonten, t(pI:t) = 36, för placeringsstrategin PIs(Ret ) St,

placeringsperiod III.

Placeringsperiod III, Pls(Re(t) + {Rm(t)})

0,20

0,10

0,00

-o 10,

1 6 11 16 21

månad

26 31 36

Figur A.9.1.b: Marknadsjusterad köp- och behållavkastning, MJKB'(POS),t(pI:t) (POS) = köp- eller säljpositionfrån

placeringstidpunkten, t(pI:t) = 0, fram till placeringshorisonten, t(pI:,,) = 36, för placeringsstrategin PIs(Ret + (Rmt }) St,

placeringsperiod III.
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A.9.5. Korrelationer ntellan riskproxyvariabler och estimerad sannolikhet för en ökning i

genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

I föreliggande appendix presenteras korrelationen mellan den enligt de olika prognosmodellema

beräknade sannolikheten för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital8 och

respektive riskproxyvariabel, vilka mäts vid placeringstillfället t(pl:t) = 0. 9 Vidare beräknas

korrelationen mellan nämnda sannolikhet och (j-värdet för enskilda aktier. lO Korrelationen mäts

såväl med den ordinarie korrelationskoefficienten som med Speannans rangkorrelationskoef

ficient. ll

Av tabell A.9.5.l framgår att det för samtliga perioder och prognosmodeller föreligger en signi

fikant positiv korrelation mellan sannolikheten för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet

på eget kapital och In(EK/MV).12 Som riskproxyvariabel har nämnda kvot visats ha ett positivt

samband med aktieavkastning, varför erhållna korrelationer indikerar att placeringsstrategiemas

lönsamhet kan förklaras av In(EK/MV). Dessa farhågor stärks av att värdet på korrelationen är

relativt högt.

Variabeln storlek, In(MV), uppvisar en signifikant korrelation med sannolikheten för en ökning

i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital i ett antal fall, men med olika tecken. Det

empiriskt påvisade sambandet mellan storlek och avkastning är negativt, varför en storlekseffekt

endast bör kunna vara aktuell under den första och den tredje placeringsperioden för prognos-

8 Notera att den med hjälp av respektive prognosmodell beräknade sannolikheten för en ökning i räntabilitet på
eget kapital inte behandlas som en dikotom variabel i detta sammanhang.

9 Riskproxyvariablema mäts således som riskproxyo och inte som riskproxyffiod. (Jämför avsnitt 9.4.2).

10 Angivna {j-värden har erhållits från Findata Finlis och är estimerade på data för 48 månader före placerings
tidpunkten. Då inte samtliga aktier har funnits noterade tillräckligt länge för att möjliggöra en dylik skattning, är
antalet observationer här något lägre än i övrigt: Valideringsperiod I: 148 st, valideringsperiod II: 146 st och
valideringsperiod III: 147 st.

11 Spearmans rangkorrelationskoefficient definieras enligt följande:

n
Sp = l - [ L d2/n(n2-l)],

1

där: di = skillnader i rang mellan sannolikheten för ökad (eller oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på
eget kapital och en viss riskproxyvariabel, n = antal observationer. (Se tex Newbold (1992».

12 I Ou & Penman (1989) förelåg en positiv korrelation nlellan sannolikheten för en ökning i redovisat resultat
och riskproxyvariabeln ifråga.
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modellen Pm(ReJ.

Beträffande E/P-kvoten föreligger i flertalet fall en signifikant negativ korrelation mellan denna

och sannolikheten för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital. 13 I dess

egenskap av indikator på risk uppvisar E/P-kvoten ett positivt samband med avkastning, varför

höga avkastningar på flertalet placeringsstrategier ej bör kunna förklaras av hög risk i termer av

E/P-kvoten. Under den andra placeringsperioden föreligger emellertid en positiv korrelation

mellan E/P-kvoten och sannolikheten för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital för prognosmodellen Pm({Rmt} ).

Variabeln direktavkastning, D/P, uppvisar en signifikant positiv korrelation med den estimerade

sannolikheten för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital för prognos

modellen Pm({Rmt}) under samtliga placeringsperioder. Detsamma gäller för prognosmodellen

Pm(Ret+{Rmt}) under den andra placeringsperioden. Nämnda korrelation har således i flera fall

samma tecken som variabelns empiriskt fastställda samband med aktieavkastning.

Korrelationen mellan sannolikheten för en ökning i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget

kapital och enskilda aktiers historiska ~-värden är signifikant positiv endast under den tredje

placeringsperioden för prognosmodellen Pm(Ret +{Rmt}) när korrelationen mäts med Spermans

rangkorrelationskoefficient.

Sammanfattningsvis kan konstateras att beräknade sannolikheter för en ökad genomsnittlig

räntabilitet på eget kapital tenderar att rangordna aktier efter dessas risknivå i den mån som risk

fångas upp av variabeln In(EK/MV). Detsamma gäller i flera fall för variabeln D/P samt i

enstaka fall för E/P-kvoten och In(MV). För slutsatser om huruvida riskproxyvariablema kan

användas för att förklara övernormala avkastningar på placeringsstrategierna, erfordras emeller

tid tester där nämnda avkastningar mer direkt kontrolleras för befarade riskproxyvariabler.

13 I Ou & Penman (1989) framkom en negativ korrelation mellan estimerad sannolikhet för en ökning i
redovisat resultat och E/P-kvoten.
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ln(EKlMV)o ln(MV)o E/PO D/PO Po
p Sp. p Sp. p Sp. p Sp. p Sp.

Placeringsperiod 1:

• Pm(Ret):
0.0440 0.1203 -0.0422 -0.04620.3045 0.3105 -0.2137 -0.2105 -0.3919 -0.3643

(0.000) (0.000) (0.005) (0.006) (0.000) (0.000) (0.569) (0.118) (0.611) (0.577)

• Pm{{RIllt}):
0.1740 0.0437 0.04610.3668 0.3411 0.1022 0.1228 -0.1747 0.0010 0.1275

(0.000) (0.000) (0.185) (0.111) (0.023) (0.990) (0.098) (0.023) (0.598) (0.578)

• Pm(Ret+{~}):
0.06300.2887 0.2900 0.1038 0.1100 -0.1354 -0.0671 0.1442 0.1712 0.0526

(0.000) (0.000) (0.178) (0.153) (0.078) (0.384) (0.061) (0.026) (0.525) (0.447)
................................................................................................................................................................................" ..............

Placeringsperiod 11:

• Pm(Ret):
0.1920 0.2352 -0.0466 -0.0366 -0.2591 -0.2335 -0.0178 0.0282 -0.3034 -0.2727

(0.008) (0.001) (0.523) (0.616) (0.000) (0.001) (0.808) (0.700) (0.000) (0.001)

• Pm({~}):
0.2607 0.2091 0.4782 0.4976 0.1446 0.1096 0.1972 0.1690 0.0188 0.0132

(0.000) (0.004) (0.000) (0.000) (0.047) (0.132) (0.006) (0.020) (0.822) (0.874)

• Pm(Ret + {RItIt}):
0.1543 0.1151 0.2028 0.1834 -0.0286 -0.0769 0.1427 0.0875 -0.1513 -0.1369

(0.033) (0.114) (0.005) (0.011) (0.695) (0.292) (0.049) (0.230) (0.068) (0.099)



In(EKlMV)o In(MV)o E/PO D/PO (:Jo
p Spe p Spe p Spe p Spe p Spe

Placeringsperiod III:

• Pm(Ret):
-0.3096 0.0466 0.0256 -0.0471 -0.00740.2200 0.2917 -0.0836 -0.1311 -0.4715

(0.005) (0.000) (0.286) (0.093) (0.000) (0.000) (0.552) (0.744) (0.571) (0.930)

• Pm({~}):
0.2381 0.2611 0.1062 0.13000.4044 0.4627 -0.0489 -0.0027 -0.2978 -0.2148

(0.000) (0.000) (0.533) (0.772) (0.000) (0.006) (0.002) (0.001) (0.201) (0.117)

• Pm(Ret+{~}):
0.15520.2749 0.3141 0.0918 0.1023 -0.3886 -0.3373 0.0172 0.0305 0.1128

(0.000) (0.000) (0.241) (0.191) (0.000) (0.000) (0.826) (0.697) (0.174) (0.060)

Tabell A.9.5.1: Korrelation mellan beräknad sannolikhet för ökad framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital enligt Pm(.) och riskproxyvariabler samt (3-värde.
(ln(EK/MV) = den naturliga logaritmen på bokfört eget kapital dividerat med totalt marknadsvärde, In(MV) = den naturliga logaritmen på totalt marknadsvärde,
E/P = redovisat resultat per aktie dividerat med noterad aktiekurs, D/P = föreslagen utdelning dividerat med aktiekurs, (3 = aktiens betavärde, p = ordinarie korrela-
tionskoefficient och Sp. = Spearmans rangkorrelationskoefficient. Subindex t(pl:t.) = O markerar att riskproxyvariablerna mäts vid placeringstidpunkten. p-värden inom
parentes avser enkelsidigt test).



A.9.6. Resultat av kontroll för riskproxyvariabler under placeringsperioder

I föreliggande appendix presenteras i tabellform resultaten av de regressionsanalyser där den

marknadsjusterade köp- och behållavkastningen avseende placeringsperioder kontrolleras för ett

antal riskproxyvariabler. Se tabell A.9.6.1. Resultaten kommenteras i avsnitt 9.4.2.
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Signal In(EKlMV)mod E/pmod D/pIIl°d In(MV)mod adj. R2 F-värde
{jO {jl {j2 {j3 {j4 {jS

Placeringsperiod l: Pis·(.ÅRet +3)St

0.2678 -0.6386 10.88 % 18.0952
t-värde 2.910 -4.254
p-värde (0.002) (0.000) (0.0000)

0.2470 -0.5833 0.1092 -5.7730 7.0906 -0.0018 10.37 % 4.2380
2.654 -3.789 0.563 -0.533 0.881 -0.030

(0.004) (0.000) (0.287) (0.703) (0.189) (0.488) (0.0013)

0.2513 -0.5946 0.1950 11.75 % 10.3224
2.725 -3.910 1.540

(0.003) (0.000) (0.062) (0.0001)

0.2670 -0.6366 3.5001 10.33 % 9.0672
2.892 -4.225 0.387

(0.002) (0.000) (0.349) (0.0002)

0.2524 -0.5977 8.5532 11.90 % 10.4576
2.744 -3.948 1.616

(0.003) (0.000) (0.053) (0.0001)

0.2674 -0.6376 -0.0192 10.32 % 9.0562
2.987 -4.234 -0.361

(0.002) (0.000) (0.359) (0.0002)
.......................................................................................................................................................

Placeringsperiod l: Pls(Ret)St

0.2854 -0.4490 5.29 % 8.8774
t-värde 2.492 -2.979
p-värde (0.006) (0.001) (0.0034)

0.2855 -0.4491 0.1992 6.4043 3.5020 0.0158 5.54 % 2.6525
2.396 -2.785 1.222 0.548 0.615 0.268

(0.008) (0.003) (0.111) (0.292) (0.270) (0.605) (0.0254)

0.2664 -0.4161 0.2463 7.09 % 6.3775
2.340 -2.770 1.925

(0.010) (0.003) (0.027) (0.0022)

0.3159 -0.5019 12.6000 5.79 % 5.3340
2.711 -3.227 1.320

(0.003) (0.001) (0.093) (0.0059)

0.2815 -0.4422 4.4884 5.09 % 4.7789
2.453 -2.972 0.836

(0.007) (0.002) (0.202) (0.0098)

0.2848 -0.4479 -0.0034 4.61 % 4.4090
2.468 -2.941 -0.061

(0.007) (0.002) (0.476) (0.0139)
........................................................................................................................................................
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Signal In(EKlMV)mod E/pmod D/pIDOd In(MV)IDod adj. R2 F-värde

~o ~1 ~2 ~3 ~4 ~5

Placeringsperiod l: PIs({Rl1ltl)8t

0.2654 -0.5310 7.81 % 12.9429
t-värde 2.679 -3.598
p-värde (0.004) (0.000) (0.0004)

0.2486 -0.4946 0.1732 -3.7029 1.8123 -0.0262 6.81 % 3.0600
2.421 -3.118 1.062 -0.338 0.321 -0.434

(0.008) (0.001) (0.144) (0.632) (0.374) (0.332) (0.0119)

0.2408 -0.4764 0.1806 8.40 % 7.4677
2.399 -3.127 1.381

(0.008) (0.001) (0.084) (0.0008)

0.2654 -0.5310 0.0145 7.14 % 6.4252
2.657 -3.548 0.002

(0.004) (0.000) (0.499) (0.0021)

0.2613 -0.5219 3.6749 7.46 % 6.6866
2.628 -3.515 0.692

(0.004) (0.000) (0.244) (0.0017)

0.2754 -0.5532 -0.0530 7.77 % 6.9430
2.764 -3.703 -0.974

(0.003) (0.000) (0.165) (0.0013)
.........................................................................................................................................................

Placeringsperiod I: PIs(Ret+{R"\l)8t

0.2131 -0.3238 2.41 % 4.4812
t-värde 1.833 -2.117
p-värde (0.033) (0.017) (0.0360)

0.1800 -0.2665 0.2437 -2.2972 2.3754 -0.0027 2.16 % 1.6218
1.510 -1.671 1.470 -0.203 0.411 -0.045

(0.066) (0.047) (0.071) (0.580) (0.341) (0.482) (0.1583)

0.1819 -0.2697 0.2431 4.06 % 3.9859
1.561 -1.746 1.848

(0.059) (0.040) (0.032) (0.0207)

0.2121 -0.3221 4.1744 1.85 % 2.3260
1.819 -2.099 0.443

(0.034) (0.018) (0.329) (0.1015)

0.2077 -0.3146 4.5156 2.19 % 2.5782
1.782 -2.048 0.828

(0.037) (0.020) (0.204) (0.0795)

0.2197 -0.3352 -0.0361 2.00 % 2.4409
1.879 -2.173 -0.647

(0.030) (0.015) (0.259) (0.0908)
...................................................................................................................................................
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Signal In(EKlMV)mod E/pID°d D/pmod ln(MV)mod adj. R2 F-värde

{jO {jt {j2 {j3 {j4 {js

Placeringsperiod Il: Pls*(åRet +3)St

0.3913 -0.6351 15.11 % 23.2482
t-värde 3.958 -4.822
p-värde (0.000) (0.000) (0.0000)

0.3719 -0.6007 -0.1404 -0.2248 -3.9555 0.0658 17.33 % 6.2413
3.788 -4.570 -0.766 -0.161 -0.581 1.502

(0.000) (0.000) (0.781) (0.564) (0.719) (0.932) (0.0000)

0.3851 -0.6241 -0.2585 17.64 % 14.3898
3.953 -4.807 -2.195

(0.000) (0.000) (0.985) (0.0000)

0.3911 -0.6347 -1.4504 15.92 % 12.8349
3.975 -4.842 -1.482

(0.000) (0.000) (0.930) (0.0000)

0.3923 -0.6369 -8.5686 16.88 % 13.6904
4.010 -4.887 -1.907

(0.000) (0.000) (0.971) (0.0000)

0.3729 -0.6024 0.0734 16.44 % 13.2956
3.779 -4.563 1.724

(0.000) (0.000) (0.956) (0.0000)
......................................................................................................................................................

Placeringsperiod Il: Pls(Ret)St

0.7099 -0.7641 8.94 % 13.6608
t-värde 3.651 -3.696
p-värde (0.000) (0.000) (0.0003)

0.6672 -0.7158 -0.1851 0.1343 -2.4375 0.0755 11.81 % 4.4537
3.444 -3.470 -1.007 0.094 -0.351 1.968

(0.000) (0.000) (0.463) (0.637) (0.974) (0.0009)

0.6984 -0.7512 -0.2410 11.04 % 9.0076
3.633 -3.675 -2.008

(0.000) (0.000) (0.977) (0.0002)

0.6911 -0.7429 -0.9504 8.86 % 7.2716
3.534 -3.571 -0.945

(0.000) (0.000) (0.827) (0.0010)

0.6904 -0.7421 -6.3630 9.58 % 7.8351
3.554 -3.591 -1.383

(0.000) (0.000) (0.916) (0.0006)

0.6791 -0.7293 0.0798 11.46 % 9.3529
3.532 -3.567 2.158

(0.000) (0.000) (0.984) (0.0002)
...................................................................................................................................................
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Signal In(EK/MV)mod E/pM°d D/pM°d In(MV)mod adj. R 2 F-värde

tJO tJI tJ2 tJ3 tJ4 tJs

Placeringsperiod Il: PIs({RD\})St

0.0926 -0.1957 0.53 % 1.6880
t-värde 1.123 -1.299
p-värde (0.131) (0.097) (0.1962)

0.7268 -0.1292 -0.1730 -0.2899 -3.5297 0.0701 3.60 % 1.9633
0.818 -0.678 -0.859 -0.194 -0.487 1.414

(0.207) (0.249) (0.804) (0.577) (0.686) (0.920) (0.0887)

0.1198 -0.2864 -0.3136 4.25 % 3.8623
1.467 -1.879 -2.444

(0.071) (0.030) (0.992) (0.0235)

0.1052 -0.2377 -1.6332 1.60 % 2.0491
1.276 -1.561 -1.547

(0.101) (0.059) (0.938) (0.1331)

0.1113 -0.2579 -9.3834 2.59 % 2.7163
1.354 -1.691 -1.926

(0.088) (0.045) (0.972) (0.0700)

0.0365 -0.0086 0.0890 2.60 % 2.7213
0.421 -0.048 1.928

(0.337) (0.481) (0.972) (0.0696)
.....................................................................................................................................................

Placeringsperiod Il: Pls(Ret + {RIllt})St

0.0643 -0.0859 -0.51 % 0.3508
t-värde 0.745 -0.592
p-värde (0.228) (0.277) (0.5547)

0.0650 -0.0879 -0.1434 -0.1515 -4.4105 0.0868 3.51 % 1.9376
0.752 -0.583 -0.744 -0.098 -0.596 2.154

(0.226) (0.280) (0.780) (0.539) (0.724) (0.983) (0.0928)

0.0742 -0.1139 -0.2642 2.07 % 2.3632
0.870 -0.792 -2.090

(0.192) (0.214) (0.981) (0.0982)

0.0583 -0.0689 -1.2908 -0.11 % 0.9284
0.676 -0.473 -1.227

(0.250) (0.318) (0.889) (0.3978)

0.0769 -0.1215 -8.2227 9.42 % 1.6136
0.894 -0.835 -1.694

(0.186) (0.202) (0.954) (0.2032)

0.0534 -0.0549 0.0888 2.71 % 2.7965
0.627 -0.383 2.287

(0.265) (0.351) (0.988) (0.0648)
.......................................................................................................................................................
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Signal In(EKlMV)IDod E/pID°d D/pmod In(MV)IDod adj. R2 F-värde

Po PI P2 P3 P4 Ps

Placeringsperiod III: Pls*(ÅRet +3)St

0.7201 -0.7541 15.42 % 20.1444
t-värde 4.651 -4.488
p-värde (0.000) (0.000) (0.0000)

0.6229 -0.6396 -0.0200 0.1879 -2.2194 0.0574 16.72 % 5.2146
3.842 -3.603 -0.143 0.755 -0.489 1.514

(0.000) (0.000) (0.557) (0.225) (0.687) (0.934) (0.0003)

0.6352 -0.6542 -0.1434 18.90 % 12.5933
3.927 -3.693 -1.663

(0.000) (0.000) (0.950) (0.0000)

0.7136 -0.7464 0.2371 15.38 % 10.5447
4.604 -4.436 0.977

(0.000) (0.000) (0.164) (0.0001)

0.6799 -0.7067 -3.5044 15.60 % 10.7074
4.280 -4.081 -1.107

(0.000) (0.000) (0.865) (0.0001)

0.6559 -0.6785 0.0674 18.09 % 12.5933
4.221 -4.009 2.094

(0.000) (0.000) (0.981) (0.0000)
........................................................................................................................................................

Placeringsperiod III: Pls(Ret)St

0.3180 -0.2554 0.52 % 1.5902
t-värde 1.683 -1.261
p-värde (0.952) (0.895) (0.2099)

0.5418 -0.5134 -0.2222 0.1072 6.9224 0.0786 6.70 % 2.6079
2.767 -2.418 -1.474 0.377 1.496 1.867

(0.997) (0.991) (0.928) (0.353) (0.067) (0.968) (0.0288)

0.4120 -0.3637 -0.1717 2.52 % 2.4474
2.126 -1.738 -1.809

(0.982) (0.958) (0.963) (0.0912)

0.3368 -0.2770 0.2903 0.56 % 1.3176
1.777 -1.361 1.022

(0.961) (0.912) (0.153) (0.2720)

0.3174 -0.2546 0.5688 -0.35 % 0.8033
1.675 -1.251 0.174

(0.952) (0.893) (0.431) (0.4505)

0.4569 -0.4156 0.1054 6.58 % 4.9422
2.416 -2.036 2.862

(0.991) (0.978) (0.997) (0.0088)
.......................................................................................................................................................
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Signal In(EKIMV)IDod E/pmod D/prnod In(MV)IDOd adj. R2 F-värde

~O PI P2 {j3 {j4 Ps

Placeringsperiod 111: Pls({lbt\})8t

0.0250 0.1206 -0.00 % 0.7379
t-värde 0.231 0.859
p-värde (0.409) (0.804) (0.3922)

0.0574 0.0660 -0.1097 0.1056 4.2965 0.0682 1.80 % 1.4094
0.527 0.462 -0.720 0.362 0.916 1.398

(0.299) (0.678) (0.763) (0.359) (0.180) (0.918) (0.2267)

0.0442 0.0883 -0.1137 0.19 % 1.1066
0.405 0.619 -1.213

(0.343) (0.731) (0.886) (0.3343)

0.0280 0.1156 0.2405 -0.05 % 0.7258
0.258 0.822 0.846

(0.398) (0.794) (0.019) (0.4863)

0.0245 0.1215 0.7365 -1.10 % 0.3911
0.226 0.861 0.225

(0.411) (0.804) (0.411) (0.6773)

0.0439 0.0888 0.0825 3.42 % 2.9809
0.412 0.641 2.279

(0.340) (0.739) (0.988) (0.0549)
.......................................................................................................................................................

Placeringsperiod III: Pis(Ret+{lbt\})8t

0.1663 -0.1360 -0.00 % 0.9739
t-värde 1.684 -0.987
p-värde (0.953) (0.837) (0.3259)

0.1974 -0.1964 -0.1942 0.0789 5.5878 0.0578 3.27 % 1.7567
1.964 -1.359 -1.240 0.272 1.198 1.336

(0.974) (0.912) (0.891) (0.393) (0.115) (0.908) (0.1280)

0.2021 -0.2057 -0.1636 1.70 % 1.9698
2.019 -1.443 -1.717

(0.977) (0.924) (0.956) (0.1444)

0.1674 -0.1380 0.2548 -0.20 % 0.8895
1.693 -1.000 0.898

(0.953) (0.840) (0.185) (0.185) (0.4138)

0.1656 -0.1346 0.2813 -0.93 % 0.4862
1.663 -0.965 0.085

(0.950) (0.832) (0.466) (0.6163)

0.1703 -0.1436 0.0858 4.04 % 3.3590
1.760 -1.063 2.388

(0.959) (0.855) (0.991) (0.0384)

Tabell A.9.6.1: Linjär regressionsanalys enligt modell (9.23 - 9.25) och (9.27 - 9.29) avseende placeringsperiod I-III
för kontroll för riskproxyvariabler med marknadsjusterad köp- och behållavkastning som beroende variabel.
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A.9.7. Känslighetsanalys med avseende på tidsberoende i avkastningar

I avsnitt 9.1.4 konstaterades att de resultat sonl redovisas för hela 9-årsperioden och för respek

tive placeringsperiod kan vara mindre tillförlitliga på grund av att en tidsmässig överlappning

föreligger vid avkastningsmätningen. Mot bakgrund av den diskussion som fördes i nämnda

avsnitt genomförs i föreliggande appendix ett antal känslighetsanalyser, vilka är utformade så att

tidsberoendet elimineras. För resultat avseende hela 9-årsperioden åstadkoms detta genom upp

delning av datamaterialet i enlighet med tabell 9.1.4, dvs samtliga möjliga kombinationer av tre

placeringstillfällen vilka tillsammans bildar en icke överlappande tidsperiod analyseras. För de

tre placeringsperiodema sker analysen genom att avkastningar hänförliga till enskilda placerings

tillfällen studeras separat. Känslighetsanalysema inkluderar samtliga de statistiska tester som

genomfördes i kapitel 9; estimering av Jensen's O!, "contingency table" test av oberoende mellan

marknadsjusterad avkastning och köp- respektive säljsignal, samt regressionsanalyser med

marknadsjusterad avkastning på enskilda aktier som beroende variabel.

A.9.7.1. Estimering av Jensen's ex vid eliminering av tidsberoende

I föreliggande avsnitt presenteras känslighetsanalyser av de resultat som framkom i avsnitt 9.2

avseende estiInering av Jensen's a.

I tabell A.9.7.1 nedan återfinns resultat från regressionsanalyser där Jensen's a estimeras på

icke överlappande tidsperioder, vilka bildas genom att tre placeringstillfållen kOITlbineras i enlig

het med tabell 9.1.4. 14 För varje icke överlappande tidsperiod anges estimerat värde på a samt

därmed förknippat t-värde och p-värde. I tabellen återfinns även medelvärdet för estimerade

a-värden, t-värden och p-värden, beräknade över de tio icke överlappande tidsperioderna.

Av tabell A.9.7.1 framgår att t-värdet för Jensen' s a är positivt för såväl hedge- som köp

positionen för samtliga placeringsstrategier och för samtliga tio icke överlappande tidsperioder.

För den hypotetiska placeringsstrategin Pls*(dRet+3)R är samtliga a-värden under enskilda icke

14 Antalet observationer per regressionsmodell uppgår till 108, dvs 36 månader (tiden från placeringstidpunkten
fram till placeringshorisonten) multiplicerat med de tre placeringstillfällen som bildar en icke överlappande tids
period.
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Hedge Köp Sälj
Tidsperiod a t-värde p-värde a t-värde p-värde a t-värde p-värde

Placeringsstrategi: PIs·(4Ret +3)R
· 1:1, 11:1, 111:1 0.0120 3.499 0.000 0.0087 3.425 0.000 -0.0033 -1.341 0.090
· 1:1, 11:1, 111:2 0.0067 1.827 0.034 0.0064 2.622 0.004 -0.0002 -0.091 0.464
· 1:1, 11:1, 111:3 0.0136 3.706 0.000 0.0106 4.228 0.000 -0.0030 -1.189 0.117
· I: 1, 11:2, 111:2 0.0149 4.137 0.000 0.0118 4.736 0.000 -0.0031 -1.257 0.104
· I: 1, 11:2, 111:3 0.0080 2.242 0.012 0.0077 3.143 0.001 -0.0003 -0.138 0.445
· 1:1, 11:3, 111:3 0.0073 1.955 0.025 0.0062 2.571 0.005 -0.0011 -0.431 0.333
· 1:2, 11:2, 111:2 0.0148 3.821 0.000 0.0113 4.429 0.000 -0.0035 -1.325 0.093
· 1:2, 11:2, 111:3 0.0077 2.013 0.022 0.0072 2.874 0.002 -0.0005 -0.204 0.419
· 1:2, 11:3, 111:3 0.0071 1.778 0.038 0.0057 2.313 0.010 -0.0014 -0.507 0.306
· 1:3, II:3, III:3 0.0087 2.295 0.011 0.0070 2.818 0.002 -0.0017 -0.650 0.258

Medelvärde: 0.0101 2.727 0.014 0.0083 3.316 0.002 -0.0018 -0.713 0.263
I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Placeringsstrategi: Pls(Ret +3)R
· 1:1, 11:1, III:1 0.0005 0.152 0.440 0.0018 0.565 0.286 0.0012 0.687 0.753
· 1:1, 11:1, 111:2 0.0002 0.041 0.484 0.0006 0.107 0.457 0.0004 0.232 0.592
· I: 1, II: l, III:3 0.0050 1.214 0.112 0.0058 1.353 0.088 0.0008 0.406 0.657
· I: 1, 11:2, 111:2 0.0030 0.530 0.298 0.0037 0.626 0.266 0.0007 0.383 0.649
· I: l, 11:2, 111:3 0.0073 1.752 0.040 0.0085 1.994 0.023 0.0012 0.638 0.738
· I: 1, 11:3, 111:3 0.0085 2.060 0.020 0.0091 2.092 0.018 0.0006 0.330 0.629
· 1:2, 11:2, 111:2 0.0026 0.469 0.320 0.0026 0.452 0.326 0.0000 0.015 0.506
· 1:2, 11:2, 111:3 0.0067 1.636 0.051 0.0075 1.772 0.038 0.0008 0.398 0.654
· 1:2, 11:3, 111:3 0.0080 1.959 0.025 0.0081 1.875 0.030 0.0001 0.063 0.525
· 1:3, 11:3, 111:3 0.0074 1.833 0.033 0.0079 1.832 0.033 0.0005 0.274 0.608

Medelvärde: 0.0049 1.165 0.182 0.0056 1.267 0.156 0.0006 0.343 0.631



Hedge Köp Sälj
Tidsperiod (Jl t-värde p-värde (Jl t-värde p-värde (Jl t-värde p-värde

Placeringsstrategi: Pls({~})R
· 1:1, 11:1, 111:1 0.0083 2.831 0.002 0.0092 2.965 0.002 0.0009 0.433 0.667
· 1:1,11:1,111:2 0.0021 0.769 0.221 0.0021 0.853 0.197 0.0000 0.008 0.503
· I: 1, II: 1, III:3 0.0041 1.269 0.102 0.0045 1.807 0.035 0.0004 0.176 0.570
· I: 1, 11:2, 111:2 0.0028 1.069 0.143 0.0030 1.200 0.115 0.0002 0.096 0.538
· I: 1, 11:2, 111:3 0.0047 1.483 0.069 0.0054 2.144 0.016 0.0008 0.318 0.624
· I: 1, 11:3, III:3 0.0038 1.115 0.132 0.0046 1.870 0.031 0.0009 0.307 0.620
· 1:2, II:2, 111:2 0.0017 0.605 0.273 0.0010 0.411 0.341 -0.0007 -0.262 0.397
· 1:2, 11:2, 111:3 0.0035 1.065 0.143 0.0036 1.429 0.077 0.0001 0.026 0.510
· 1:2, 11:3, 111:3 0.0080 1.959 0.025 0.0081 1.875 0.030 0.0001 0.063 0.525
· 1:3, 11:3, 111:3 0.0032 0.983 0.163 0.0034 1.367 0.086 0.0002 0.068 0.527

Medelvärde: 0.0042 1.315 0.127 0.0045 1.592 0.093 0.0003 0.123 0.548
...................................................................................................................................................."' ...

Placeringsstrategi: Pls(Ret +{~})R
· 1:1,11:1,111:1 0.0014 0.599 0.275 0.0032 1.384 0.083 0.0018 0.887 0.811
· 1:1,11:1,111:2 0.0012 0.465 0.321 0.0022 0.886 0.188 0.0010 0.502 0.692
· I: 1, II: 1, III:3 0.0020 0.641 0.261 0.0037 1.377 0.084 0.0017 0.760 0.776
· I: 1, 11:2, 111:2 0.0020 0.713 0.238 0.0032 1.212 0.113 0.0013 0.682 0.752
· I: 1, 11:2, 111:3 0.0029 0.898 0.185 0.0048 1.710 0.044 0.0019 0.928 0.836
· I: l, 11:3, 111:3 0.0015 0.466 0.321 0.0038 1.391 0.082 0.0024 1.078 0.858
· 1:2, 11:2, 111:2 0.0025 0.916 0.180 0.0021 0.806 0.210 -0.0003 -0.187 0.426
· 1:2, 11:2, 111:3 0.0035 1.112 0.133 0.0039 1.386 0.083 0.0004 0.176 0.570
· 1:2, 11:3, 111:3 0.0021 0.661 0.254 0.0029 1.045 0.148 0.0008 0.368 0.643
· 1:3, 11:3, 111:3 0.0016 0.503 0.307 0.0030 1.063 0.144 0.0014 0.701 0.758

Medelvärde: 0.0021 0.697 0.248 0.0033 1.226 0.118 0.0012 0.590 0.712

Tabell A.9.7.1: Jensen's el för icke överlappande tidsperioder. Angivna medelvärden är beräknade över de tio icke överlappande tidsperioderna.



överlappande tidsperioder signifikanta på åtminstone 5%-nivån. På såväl hedge- som köp

position uppgick p-värdet till 0.000 för hela 9-årsperioden,15 vilket kan jämföras med 0.014

respektive 0.002 i genomsnitt för de icke överlappande tidsperioderna. Förekomsten av över

normal avkastning på den hypotetiska placeringsstrategin för hela 9-årsperioden kan således

knappast förklaras av ett tidsberoende i det empiriska datamaterialet.

För placeringsstrategin Pls(ReJR uppgick p-värdet för den övemormala avkastningen på hedge

positionen till 0.097 och för köppositionen till 0.067 vid estimering över hela 9-årsperioden. Av

tabell A.9.7.1 framgår att det genomsnittliga p-värdet för icke överlappande tidsperioder uppgår

till 0.182 för hedgepositionen och 0.156 för köppositionen. Av de a-värden som estimeras för

hedgepositionen under enskilda icke överlappande tidsperioder är fem signifikanta på åtminstone

lO%-nivån för hedgepositionen. Motsvarande antal för köppositionen uppgår till sex.

Beträffande placeringsstrategin Pls({Rmt})R erhölls vid estimering över hela 9-årsperioden en

signifikant övemormal avkastning på såväl hedge- som köppositionen, varvid p-värden upp

gående till 0.007 respektive 0.002 noterades. Som framgår av tabell A.9.7.1 uppgår genomsnitt

liga p-värden för icke överlappande tidsperioder till 0.127 för hedgepositionen och 0.093 för

köppositionen. För hedgepositionen är tre av de a-värden som estimeras under icke över

lappande tidsperioder signifikanta på åtminstone 10%-nivån. För köppositionen uppgår mot

svarande antal till sju.

Vad gäller placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt})R erhölls tidigare ett signifikant a-värde estimerat

över hela 9-årsperioden för köppositionen; p-värdet uppgick till 0.032. Enligt tabell A.9.7.l är

motsvarande genomsnittliga p-värde 0.118. Hälften av de a-värden som estimeras under icke

överlappande tidsperioder är signifikanta på åtminstone 10%-nivån.

Sammanfattningsvis kan följande iakttagelser göras beträffande känslighetsanalysen av 9-års

perioden. För den hypotetiska placeringsstrategin erhålls vid eliminering av tidsberoendet i det

empiriska datamaterialet en i genomsnitt signifikant positiv övernormal avkastning på såväl

hedge- som köppositionen. Placeringsstrategin Pls({Rmt})R genererar en i genomsnitt signifikant

positiv övernormal avkastning på köppositionen på 10%-nivån. Den övernormala avkastningen

på hedgepositionen för placeringsstrategin PIs({RInt})R samt på köppositionen för placerings-

15 Se tabell 9.2.1, avsnitt 9.2 i huvudtexten.
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strategin Pis(Ret+ {Rmt})R är i genomsnitt signifikanta först på 15%-nivån. De genomsnittliga

p-värden som erhålls för såväl köp- som hedgeposition för placeringsstrategin Pls(ReJR, innebär

att den övernormala avkastningen inte är signifikant på 15 %-nivån.

För att bedöma huruvida regressionsanalysema för estimering av Jensen's a under respektive

placeringsperiod kan ha påverkats av tidsberoende hänvisas till tabell A.9.7.2.a - d. Tabell

A.9.7.2.a avser den hypotetiska placeringsstrategin Pls(LlRet+ 3)R, tabell A.9.7.2.b Pls(ReJR,

tabell A.9.7.2.c Pls({Rmt})R och tabell A.9.7.2.d Pls(Ret+{Rmt})R. I tabellen återfinns

a-värden estimerade för respektive position avseende enskilda placeringstillfållen. 16 Vidare

redovisas medelvärden för estimerade a-värden, t-värden och p-värden beräknade över de tre

placeringstillfällen som tillsammans utgör respektive placeringsperiod.

Utifrån tabell A.9.7.2.a kan inledningsvis konstateras att resultaten är goda för den hypotetiska

placeringsstrategin för såväl hedge- som köppositionen oavsett placeringsperiod. Enligt genom

snittliga p-värden är den övernormala avkastningen signifikant på åtminstone 10%-nivån med

undantag för hedgepositionen under den tredje placeringsperioden för vilken det genomsnittliga

p-värdet uppgår till 0.147. Vidare är estimerade a-värden signifikanta på åtminstone 10%-nivån

för alla enskilda placeringstillfållen utom för placeringstillfållet 1990. Resultaten bekräftar där

med vad som framkom i avsnitt 9.2 när a estimerades över hela placeringsperioder.

Vid estimering av a över hela placeringsperioder för placeringsstrategin Pls(ReJR understeg

p-värdet för såväl hedge- som köpposition 0.02 under de båda inledande placeringsperioder

na 17 Av tabell A.9.7.2.b framgår att det genomsnittliga p-värdet uppgår till 0.098 för hedge

positionen och till O.131 för köppositionen under den första placeringsperioden. Under den

andra placeringsperioden erhålls genomsnittliga p-värden uppgående till 0.131 för hedge

positionen och 0.084 på köppositionen. Vid beaktande av tidsberoendet är den övernormala

avkastningen således i genomsnitt signifikant först på 10%-nivån eller 15 %-nivån.

16 Antalet observationer per estimerad regressionsmodell uppgår till 36, dvs antalet månader från placerings
tidpunkten fram till placeringshorisonten.

17 Jämför tabell 9.2.2, avsnitt 9.2 i huvudtexten.
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Hedge Köp Sälj
IX t-värde p-värde IX t-värde p-värde IX t-värde p-värde

Placeringsperiod 1:
1982 0.0088 1.991 0.027 0.0056 1.672 0.052 -0.0032 -0.789 0.218
1983 0.0072 1.362 0.091 0.0041 1.114 0.136 -0.0032 -0.712 0.241
1984 0.0119 2.721 0.005 0.0072 1.947 0.030 -0.0047 -1.273 0.106

Medelvärde: 0.0093 2.025 0.041 0.0056 1.578 0.073 -0.0037 -0.925 0.188

Placeringsperiod 11:
1985 0.0079 1.821 0.039 0.0054 1.584 0.061 -0.0026 -0.659 0.257
1986 0.0123 3.314 0.001 0.0096 2.874 0.003 -0.0026 -0.817 0.210
1987 0.0103 2.070 0.023 0.0051 1.645 0.054 -0.0052 -1.222 0.115

Medelvärde: 0.0102 2.402 0.021 0.0067 2.034 0.039 -0.0035 -0.899 0.194

Placeringsperiod 111:
1988 0.0169 2.040 0.024 0.0124 2.109 0.021 -0.0046 -0.906 0.186
1989 0.0211 2.332 0.013 0.0189 3.345 0:001 -0.0022 -0.411 0.342
1990 0.0022 0.244 0.404 0.0073 1.294 0.102 0.0051 1.007 0.840

Medelvärde: 0.0134 1.539 0.147 0.0129 2.249 0.041 -0.0006 -0.103 0.456

Tabell A.9.7.2.a: Jensen's Ci avseende enskilda placeringstilljällen för placeringsstrategin Pis·(Met+3) R. Angivna
medelvärden är beräknade över de tre placeringstillfällen som tillsammans utgör en placeringsperiod.

Hedge Köp Sälj
IX t-värde p-värde IX t-värde p-värde IX t-värde p-värde

Placeringsperiod 1:
1982 0.0081 1.655 0.053 0.0071 1.642 0.055 -0.0010 -0.308 0.380
1983 0.0057 1.382 0.088 0.0040 1.056 0.149 -0.0017 -0.532 0.299
1984 0.0041 1.035 0.154 0.0032 0.894 0.189 -0.0008 -0.267 0.396

Medelvärde: 0.0060 1.357 0.098 0.0048 1.197 0.131 -0.0012 -0.369 0.358

Placeringsperiod 11:
1985 0.0018 0.404 0.344 0.0026 0.714 0.240 0.0008 0.290 0.613
1986 0.0081 1.750 0.044 0.0100 2.636 0.006 0.0019 0.642 0.737
1987 0.0118 2.681 0.006 0.0115 2.646 0.006 -0.0003 -0.128 0.449

Medelvärde: 0.0072 1.612 0.131 0.0080 1.999 0.084 0.0008 0.268 0.600

Placeringsperiod III:
1988 -0.0054 -0.725 0.237 -0.0033 -0.434 0.333 0.0021 0.636 0.264
1989 -0.0041 -0.257 0.399 -0.0031 -0.182 0.428 0.0010 0.337 0.369
1990 0.0057 0.531 0.701 0.0088 0.755 0.772 0.0031 0.860 0.198

Medelvärde: -0.0013 -0.150 0.446 0.0008 0.046 0.511 0.0021 0.611 0.277

Tabell A.9.7.2.b: Jensen's Ci avseende enskilda placeringstilljällenför placeringsstrategin Pls(Ret ) R. Angivna
medelvärden är beräknade över de tre placeringstillfällen som tillsammans utgör en placeringsperiod.
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Hedge Köp Sälj
a t-värde p-värde a t-värde p-värde a t-värde p-värde

Placeringsperiod l:
1982 0.0083 1.765 0.043 0.0075 2.590 0.007 -0.0008 -0.173 0.432
1983 0.0047 0.857 0.199 0.0022 0.947 0.175 -0.0024 -0.413 0.341
1984 0.0074 1.860 0.036 0.0043 1.411 0.084 -0.0031 -0.845 0.202

Medelvärde: 0.0068 1.494 0.093 0.0047 1.649 0.089 -0.0021 -0.477 0.325

Placeringsperiod II:
1985 0.0026 0.657 0.258 0.0022 0.807 0.213 -0.0005 -0.123 0.451
1986 0.0043 1.247 0.110 0.0046 1.556 0.064 0.0003 0.081 0.532
1987 0.0018 0.383 0.352 0.0018 0.768 0.224 0.0000 0.006 0.502

Medelvärde: 0.0029 0.762 0.240 0.0029 1.044 0.167 -0.0001 -0.012 0.495

Placeringsperiod III:
1988 0.0081 1.517 0.069 0.0115 1.517 0.069 0.0034 1.517 0.931
1989 -0.0037 -0.702 0.756 -0.0020 -0.321 0.625 0.0017 0.520 0.697
1990 0.0011 0.150 0.441 0.0046 0.712 0.241 0.0034 0.760 0.774

Medelvärde: 0.0018 0.322 0.422 0.0047 0.636 0.312 0.0028 0.932 0.801

Tabell A.9.7.2.c: Jensen 's a avseende enskilda placeringstilljällen för placeringsstrategin Pls((Rmt }) R. Angivna
medelvärden är beräknade över de tre placeringstillfållen som tillsammans utgör en placeringsperiod.

Hedge Köp Sälj
a t-värde p-värde a t-värde p-värde a t-värde p-värde

Placeringsperiod I:
1982 0.0032 0.718 0.239 0.0054 1.593 0.060 0.0022 0.550 0.707
1983 0.0055 1.313 0.099 0.0032 1.038 0.153 -0.0022 -0.576 0.284
1984 0.0049 1.373 0.089 0.0038 1.064 0.147 -0.0011 -0.364 0.361

Medelvärde: 0.0045 1.135 0.142 0.0041 1.232 0.120 -0.0004 -0.130 0.451

Placeringsperiod Il:
1985 0.0009 0.241 0.405 0.0014 0.585 0.281 0.0006 0.155 0.561
1986 0.0029 0.907 0.185 0.0041 1.314 0.099 0.0012 0.411 0.658
1987 -0.0020 -0.528 0.700 0.0006 0.219 0.414 0.0025 0.727 0.764

Medelvärde: 0.0006 0.207 0.430 0.0020 0.706 0.265 0.0014 0.431 0.661

Placeringsperiod III:
1988 0.0008 0.165 0.565 0.0020 0.359 0.639 0.0012 0.485 0.315
1989 0.0022 0.388 0.650 0.0020 0.306 0.619 -0.0002 -0.088 0.535
1990 0.0033 0.434 0.667 0.0056 0.823 0.792 0.0023 0.588 0.280

Medelvärde: 0.0021 0.329 0.627 0.0032 0.496 0.683 0.0011 0.328 0.377

Tabell A.9.7.2.d: Jensen 's a avseende enskilda placeringstilljällen för placeringsstrategin PIs(Ret+(Rmt }) R. Angivna
medelvärden är beräknade över de tre placeringstillfällen som tillsammans utgör en placeringsperiod.
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Vid en utvärdering av lönsamheten av placeringsstrategin Pls({Rmt})R erhölls vid estimering

över hela placeringsperiodema en på 1%-nivån signifikant övemormal avkastning på såväl

hedge- som köppositionen under den första placeringsperioden. Det genomsnittliga p-värdet

enligt tabell A.9.7.2.c är sämre och uppgår till 0.093 för hedgepositionen och 0.089 för köp

positionen. Vid estimering över hela placeringsperioder kunde även ett på 5%-nivån signifikant

a-värde på köppositionen under den andra placeringsperioden konstateras. Här erhålls emellertid

ett genomsnittligt p-värde uppgående till 0.167.

Vid estimering av a avseende placeringsstrategin Pis(Ret+ {Rmt})R erhölls över hela placerings

perioder en på 5%-nivån signifikant övemomlal avkastning på hedge- och köppositionen under

den första placeringsperioden. Under den andra placeringsperioden var avkastningen på köp

positionen signifikant på 10%-nivån. I tabell A.9.7.2.d framgår att erhållna resultat allmänt sett

inte är signifikanta på gängse nivåer. Under den första placeringsperioden erhålls emellertid

genomsnittliga p-värden uppgående till 0.142 på hedgepositionen och 0.120 på köppositionen,

vilket är ganska nära 10%-nivån.

Känslighetsanalysema avseende enskilda placeringstillfällen kan sammanfattas enligt följande.

För den hypotetiska placeringsstrategin erhålls i genomsnitt signifikant övernormal avkastning

under samtliga placeringsperioder. Genomsnittliga resultat indikerar även att övernormal avkast

ning kan erhållas på hedgepositionen för placeringsstrategin PIs(ReJR under den första place

ringsperioden och på köppositionen för samma placeringsstrategi under den andra placerings

perioden. Vidare är den övemormala avkastningen på köp- och hedgepositionen för placerings

strategin PIs({Rmt})R i genomsnitt signifikant under den första placeringsperioden. Beträffande

avkastningen på köppositionen för placeringsstrategin Pls(ReJR under den första placerings

perioden, på hedgeposition för PIs(ReJR under den andra placeringsperioden, samt på såväl

hedge- som köpposition för placeringsstrategin PIs(Ret + {Rmt})R under den första placerings

perioden, är genomsnittliga resultat inte signifikanta på gängse nivåer. I samtliga dessa fall

understiger dock genomsnittliga p-värden 15 %-nivån.
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A.9.7.2. Test av oberoende mellan marknadsjusterad avkastning och köp- respektive

säljsignal vid eliminering av tidsberoende

I det följande prövas om de resultat som redovisades i avsnitt 9.3.3 avseende "contingency

table" test av oberoende mellan marknadsjusterad avkastning och köp- respektive säljsignal ,

kvarstår vid eliminering av tidsberoende i det empiriska datamateriaiet.

Inledningsvis genomförs en känslighetsanalys avseende 9-årsperioden som helhet. I tabell

A.9.7.3 återfinns resultat av "contingency table" test för icke överlappande tidsperioder. 18 För

varje icke överlappande tidsperiod anges andel korrekt klassificerade observationer, x2-värde

avseende "contingency table" test samt p-värde. Därutöver anges den genomsnittliga andelen

korrekt klassificerade observationer, genomsnittligt x2-värde samt genomsnittlig p-värde. An

givna medelvärden beräknas över de tio icke överlappande tidsperioderna.

Utifrån tabell A.9.7.3 kan konstateras att för den hypotetiska placeringsstrategin Pls*(dRet+ 3)

uppgår det genomsnittliga p-värdet till 0.10, vilket är en försämring jämfört med vad som

erhölls för 9-årsperioden som helhet, där p-värdet 0.00 noterades. 19 Hälften av de icke över

lappande tidsperioderna uppvisar signifikanta klassificeringsresultat på åtminstone 10%-nivån.

Beträffande placeringsstrategin Pls(ReJSt framgår i tabell A.9.7.3 att det genomsnittliga p-värdet

endast motsvarar signifikansnivån 15 %, vilket är att jämföra med p-värdet 0.00 för 9-års

perioden som helhet. För sju av de enskilda icke överlappande tidsperioderna erhålls emellertid

signifikanta klassificeringsresultat på åtminstone 10%-nivån. För placeringsstrategin Pls({Rmt} )St

erhålls ett genomsnittligt p-värde uppgående till 0.14, för 9-årsperioden som helhet erhölls

p-värdet 0.02. Sex av de enskilda icke överlappande tidsperioderna uppvisar signifikanta klassi

ficeringsresultat på åtminstone 10%-nivån. För placeringsstrategin Pls(Ret + {Rmt } )St noteras ett

genomsnittligt p-värde uppgående till 0.25, vilket är en klar försämring i jämförelse med det

p-värde på 0.01 som erhölls för 9-årsperioden som helhet.

18 Varje icke överlappande tidsperiod består av tre placeringstillfällen i enlighet med tabell 9.1.4, avsnitt 9.1.4.
Antalet observationer är enligt följande. Placeringsstrategi PIs*(liRet+3 ) St: (I: 1,II: 1,111: 1): 124 st, (I: 1,II: 1,111:2):
125 st, (I: 1,II: 1,111:3): 118 st, (I: 1,11:2,111:2): 128 st, (1: 1, 11:2,111:3): 121 st, (I: 1,11:3,111:3): 115 st,
(1:2,11:2,111:2): 128 st, (1:2,11:2,111:3): 121 st, (1:2,11:3,111:3): 115 st, (1:3,11:3,111:3): 121 st. Övriga placerings
strategier: (I: 1,II: 1,III: 1): 127 st, (I: 1,II: 1,111:2): 127 st, (I: 1,II: 1,111:3): 123 st, (1: 1,11:2,111:2): 131 st,
(I: 1, 11:2,111:3): 127 st, (I: 1,11:3,111:3): 120 st, (1:2,11:2,111:2): 132 st, (1:2,11:2,111:3): 128 st, (1:2,11:3,111:3):
121 st, (1:3,11:3,111:3): 126 st.

19 Se tabell 9.3.8, avsnitt 9.3.3 i huvudtexten.
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Andel x2 p- Andel x2 p-
Tidsperiod korrekta värde korrekta värde

Placeringsstrategi: Pls·(4Ret+3)St Pls(Ret)St

· 1:1,11:1, III:1 66.94 % 12.64 0.00 60.63 % 2.76 0.10
· I: 1, II: 1, 111:2 64.80 % 9.30 0.00 56.69 % 0.65 0.42
· 1:1,11:1, III:3 57.63 % 2.54 0.11 57.72 % 2.84 0.09
· I: 1, 11:2, III:2 63.28 % 8.07 0.00 55.73 % 0.71 0.40
· I: 1, 11:2, III:3 56.20 % 1.86 0.17 56.69 % 3.13 0.08
· I: 1, II:3, 111:3 57.39 % 2.50 0.11 61.67 % 7.09 0.01
· 1:2, 11:2, 111:2 61.72 % 6.27 0.01 58.33 % 2.25 0.13
· 1:2, II:2, III:3 54.55 % 0.99 0.32 59.38 % 1.28 0.26
· 1:2, 11:3, III:3 55.65 % 1.52 0.22 64.46 % 11.18 0.00
· 1:3, II:3, 111:3 61.98 % 6.11 0.01 65.87 % 11.53 0.00

Medelvärde: 60.01 % 5.18 0.10 59.72 % 4.81 0.15
............................................-............................................................................................................

Placeringsstrategi: Pls({Rmt})8t Pls(Ret +{Rmt})St

· 1:1, 11:1, 111:1 53.54 % 0.63 0.43 50.39 % 0.01 0.92
· 1:1, II:1, 111:2 58.27 % 3.71 0.05 52.77 % 0.41 0.52
· 1:1, II:1, III:3 58.54 % 4.12 0.04 54.47 % 1.11 0.29
· I: 1, 11:2, 111:2 58.02 % 3.43 0.06 56.49 % 2.25 0.13
· I: 1, 11:2, 111:3 58.27 % 3.53 0.06 58.27 % 3.48 0.06
· 1:1, II:3, 111:3 58.33 % 3.87 0.05 55.83 % 1.77 0.18
· 1:2, 11:2, 111:2 54.55 % 1.62 0.20 56.06 % 2.37 0.12
· 1:2, 11:2, III:3 54.69 % 1.28 0.26 57.81 % 3.28 0.07
· 1:2, II:3, 111:3 54.55 % 1.68 0.20 55.37 % 1.74 0.19
· 1:3, 11:3, III:3 57.14 % 3.71 0.05 61.90 % 7.26 0.01

Medelvärde: 56.59 % 2.76 0.14 55.94 % 2.37 0.25

Tabell A.9.7.3: Andel observationer där köp- respektive säljsignal enligt placeringsstrategiema Pls(.) St är förknippad
med positiv respektive negativ marknadsjusterad avkastning på enskilda aktier för icke överlappande tidsperioder.
Angivna medelvärden är beräknade över tio icke överlappande tidsperioder. x2-värden avser oberoendetest.

I tabell A.9.7.4 återfinns resultat avseende placeringsperioder vid eliminering av tidsberoende.

Där anges för varje enskilt placeringstillfålle andel korrekta klassificeringar, x2-värde avseende

"contingency table" test sanlt p-värde.20 I tabellen anges även medelvärden för andel korrekta

klassificeringar, x2-värde samt p-värde, beräknade över de tre placeringstillfällen som till

sammans utgör en placeringsperiod.

20 Antal observationer per placeringstillfälle är enligt följande. Pls(Met+3 ) St: 1982: 45 st, 1983: 45 st, 1984:
51 st, 1985: 42 st, 1986: 45 st, 1987: 39 st, 1988: 37 st, 1989: 38 st och 1990: 31 st. Övriga placeringsstrategier:
1982: 45 st, 1983: 46 st, 1984: 51 st, 1985: 43 st, 1986: 47 st, 1987: 40 st, 1988: 39 st, 1989: 39 st och 1990:
35 st.

476



Andel i" p- Andel p-
korrekta värde korrekta värde

Placeringsstrategi: Pls·(4Ret +3)St Pls(Ret)St

Placeringsperiod l:
1982 60.00 % 2.88 0.09 57.78 % 1.14 0.29
1983 55.56 % 1.38 0.24 65.22 % 4.18 0.04
1984 70.59 % 10.04 0.00 68.63 % 3.83 0.05

Medelvärde: 62.05 % 4.77 0.11 63.88 % 3.05 0.13

Placeringsperiod Il:
1985 66.67 % 3.69 0.06 60.46 % 0.01 0.92
1986 62.22 % 2.51 0.11 57.45 % 0.43 0.51
1987 66.67 % 5.52 0.02 72.50 % 5.95 0.02

Medelvärde: 65.19 % 3.91 0.06 63.47 % 2.13 0.48

Placeringsperiod III:
1988 75.68 % 6.09 0.01 64.10 % 0.32 0.57
1989 68.42 % 3.78 0.05 51.28 % 0.07 0.79
1990 41.94 % 0.00 1.00 54.28 % 2.57 0.11

Medelvärde: 62.01 % 3.29 0.35 56.55 % 0.99 0.49
............. , ........................................................................................................................................

Placeringsstrategi: Pls({~})St Pls(Ret+{~})St

Placeringsperiod l:
1982 68.89 % 6.42 0.01 62.22 % 2.41 0.12
1983 58.70 % 3.07 0.08 60.87 % 2.62 0.11
1984 64.70 % 3.96 0.05 76.47 % 10.63 0.00

Medelvärde: 64.10 % 4.48 0.05 66.52 % 5.22 0.08

Placeringsperiod Il:
1985 51.16 % 0.60 0.44 41.86 % 0.49 0.48
1986 51.06 % 0.09 0.76 53.19 % 0.34 0.56
1987 50.00 % 0.14 0.71 45.00 % 0.07 0.79

Medelvärde: 50.74 % 0.28 0.64 46.68 % 0.30 0.61

Placeringsperiod III:
1988 38.46 % 3.99 0.05 46.15 % 0.60 0.44
1989 53.85 % 0.05 0.82 53.85 % 0.15 0.70
1990 54.28 % 0.00 1.00 60.00 % 0.24 0.62

Medelvärde: 46.86 % 1.35 0.62 53.33 % 0.33 0.59

Tabell A.9.7.4: Andel observationer där köp- respektive säljsignal enligt placeringsstrategiema Pls(.) St är förknippad
med positiv respektive negativ marknadsjusterad avkastning avseende enskilda placeringstilljällen. Angivna medelvärden
är beräknade över de tre placeringstillfällen som tillsammans utgör en placeringsperiod. x2-värden avser oberoendetest.
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Utifrån tabell A.9.7.4 kan följande iakttagelser göras. För den hypotetiska placeringsstrategin är

klassificeringsresultaten i genomsnitt signifikanta på IO%-nivån endast under den andra place

ringsperioden. Signifikanta klassificeringsresultat på åtminstone lO%-nivån erhålls emellertid

vid två av tre placeringstillfällen under samtliga placeringsperioder. Under den första place

ringsperioden erhålls i genomsnitt signifikanta resultat på 5%-nivån respektive 10%-nivån för

placeringsstrategin Pls{{Rmt})St och Pls{Ret + {Rmt } )St. För den första placeringsperioden som

helhet erhölls p-värdet 0.00 för båda dessa placeringsstrategier.21 Placeringsstrategin PIs{ReJSt

uppvisade på 1%-nivån signifikanta klassificeringsresultat under både den första och den andra

placeringsperioden vid test av hela placeringsperioder. Här är klassificeringsresultaten inte

signifikanta på 10%-nivån. För den första placeringsperioden uppgår emellertid det genomsnitt

liga p-värdet till 0.13, vilket är ganska nära lO%-nivån. Vid test av oberoende över hela den

tredje placeringsperioden erhölls inte några signifikanta resultat för någon av de placerings

strategier som baseras på estimerade prognosmodeller. Så är fallet även vid eliminering av tids

beroende.

Sammanfattningsvis kan konstateras att endast den hypotetiska placeringsstrategin ger i genom

snitt signifikanta klassificeringsresultat på 10%-nivån vid en känslighetsanalys av 9-årsperioden.

Resultaten för placeringsstrategierna Pls{ReJSt och PIs{{Rmt})St är i genomsnitt signifikanta på

åtminstone 15%-nivån. Resultaten för placeringsstrategin Pls{Ret+{Rmt})St är däremot väsentligt

sämre. Vid känslighetstestning avseende placeringsperioder, bekräftas i huvudsak de signifikanta

resultaten för den hypotetiska placeringsstrategin. Under den första placeringsperioden erhålls i

genomsnitt signifikanta klassificeringsresultat för placeringsstrategiema Pls{{Rmt} )St och

Pls{Ret+ {Rmt})St på 10%-nivån. Klassificeringsresultaten för placeringsstrategin Pls{ReJSt är i

genomsnitt signifikanta på 15 %-nivån under nämnda placeringsperiod. De signifikanta klassifi

ceringsresultat som erhölls avseende hela den andra placeringsperioden för placeringsstrategin

Pls{ReJSt bekräftas däremot inte i det aktuella känslighetstestet.

21 Se tabell 9.3.8, avsnitt 9.3.3.
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A.9.7.3. Regressionsmodeller med marknadsjusterad avkastning på enskilda aktier som

beroende variabel vid eliminering av tidsberoende

De känslighetsanalyser som prövar betydelsen av den tidsmässiga överlappningen vid avkast

ningsmätningen, avslutas här med en prövning av de regressionsanalyser där den beroende

variabeln utgörs av marknadsjusterad avkastning på enskilda aktier Gämför avsnitt 9.4.2.).

Inledningsvis studeras i vilken utsträckning resultaten för 9-årsperioden som helhet har på

verkats av ovannämnda tidsberoende. 22 Se tabell A.9.7.5. För varje icke överlappande tids

period återfinns värden på intercept och koefficient för signaldummyvariabeln estimerade enligt

(9.23),23 samt därmed förknippade t-värden och p-värden. I tabellen redovisas även förkla

rings-värden för respektive regressionsmodell samt det antal observationer som respektive

analys baseras på. Vidare anges genomsnittliga värden på intercept och koefficient för signal

dummy-variabeln samt genomsnittliga t-värden, p-värden, förklaringsvärden och antal observa

tioner. Medelvärden beräknas över de tio icke överlappande tidsperioderna.

Utifrån tabell A.9.7.5 kan följande iakttagelser göras. I genomsnitt är såväl intercept som koef

ficient för signaldummyvariabeln signifikanta för den hypotetiska placeringsstrategin. Genom

snittliga p-värden uppgår till 0.005 för interceptet och 0.008 för koefficienten för signaldummy

variabeln. För hela 9-årsperioden erhölls p-värden uppgående till 0.000 för såväl interceptet

som koefficienten för signaldummyavariabeln.24 Även för placeringsstrategin PIs(ReJSt var

p-värdena för hela 9-årsperioden 0.000 för såväl intercept som koefficient för signaldummy-

variabeln. Här noteras genomsnittliga p-värden uppgående till 0.027 respektive 0.029. Beträf

fande placeringsstrategin PIs({Rmt} )St uppvisades för 9-årsperioden p-värden uppgående till

0.006 för interceptet och 0.007 för koefficienten för signaldummyvariabeln. Eliminering av tids

beroendet i datamaterialet medför en försvagning i jämförelse med detta resultat. Här noteras

genomsnittliga p-värden uppgående till 0.063 för interceptet och 0.109 för koefficienten för

signaldummyvariabeln. Vad gäller placeringsstrategin Pls(Ret+{Rmt} )St erhölls för 9-årsperioden

p-värden uppgående till 0.009 för interceptet respektive 0.014 för koefficienten för signal-

22 Därvid studeras icke överlappande tidsperioder bestående aven kombination av tre placeringstillfällen i
enlighet med tabell 9.1.4, avsnitt 9.1.4.

23 Jämför avsnitt 9.4.2.

24 Jämför tabell 9.4.2.a - d, avsnitt 9.4.2.
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Tidsperiod f30 t-värde p-värde f31 t-värde p-värde adj. R2 Antal
observationer

Placeringsstrategi: Pis·(4Ret+3)8t
11.24 % 124· 1:1, 11:1, 111:1 0.3259 3.256 0.001 -0.5347 -4.071 0.000

· 1:1, II:1, 111:2 0.3278 3.209 0.001 -0.4997 -3.815 0.000 9.85 % 125
· 1:1, 11:1, 111:3 0.2679 2.362 0.009 -0.3271 -2.189 0.014 3.14 % 118
· I: 1, 11:2, 111:2 0.4500 4.607 0.000 -0.6024 -4.752 0.000 14.53 % 128
· I: l, 11:2, 111:3 0.3913 3.596 0.000 -0.4286 -2.953 0.002 6.04 % 121
· I: 1, 11:3, 111:3 0.2674 2.433 0.007 -0.3081 -1.991 0.023 2.53 % 115
· 1:2, II:2, 111:2 0.3587 4.066 0.000 -0.5282 -4.552 0.000 13.44 % 128
· 1:2, 11:2, 111:3 0.3038 3.052 0.001 -0.3567 -2.647 0.004 4.77 % 121
· 1:2, 11:3, 111:3 0.1900 1.898 0.029 -0.2493 -1.737 0.041 1.74 % 115
· 1:3, II:3, 111:3 0.3829 3.033 0.001 -0.5659 -3.360 0.000 7.90 % 121

Medelvärde: 0.3266 3.151 0.005 -0.4401 -3.207 0.008 7.52 % 121.6

..........................................................................................................................................,

Placeringsstrategi: Pls(Ret)St
· 1:1, 11:1, 111:1 0.1481 1.137 0.128 -0.1907 -1.253 0.105 0.45 % 127
· 1:1, 11:1, 111:2 0.1559 1.200 0.115 -0.1810 -1.198 0.115 0.34 % 127
· 1:1, 11:1, 111:3 0.3106 2.162 0.015 -0.3004 -1.769 0.038 1.72 % 123
· I: 1, 11:2, III:2 0.3512 2.617 0.004 -0.3370 -2.195 0.014 2.85 % 131
· I: 1, 11:2, 111:3 0.5033 3.457 0.000 -0.4537 -2.681 0.004 4.68 % 127
· I: 1, 11:3, III:3 0.4974 3.402 0.000 -0.5095 -2.950 0.002 6.08 % 120
· 1:2, II:2, 111:2 0.3027 2.434 0.007 -0.3220 -2.276 0.011 3.09 % 132
· 1:2, 11:2, 111:3 0.4626 3.360 0.000 -0.4493 -2.826 0.002 5.22 % 128
· 1:2, 11:3, III:3 0.4577 3.328 0.000 -0.5080 -3.150 0.001 6.92 % 121
· 1:3, 11:3, 111:3 0.7087 3.852 0.000 -0.7845 -3.799 0.000 9.70 % 126

Medelvärde: 0.3898 2.695 0.027 -0.4036 -2.410 0.029 4.10 % 126.2



Tidsperiod Po t-värde p-värde ~1 t-värde p-värde adj. R2 Antal
observationer

Placeringsstrategi: PIs({~} )St
-0.872 0.192 -0.19 % 127· 1:1, 11:1, 111:1 0.0680 0.708 0.239 -0.1180

· 1:1, 11:1, 111:2 0.1052 1.137 0.128 -0.1705 -1.288 0.099 0.52 % 127

· 1:1, 11:1, 111:3 0.1722 1.732 0.042 -0.1921 -1.219 0.111 3.98 % 123

· 1:1, 11:2, 111:2 0.2300 2.497 0.006 -0.2742 -2.097 0.018 2.55 % 131

· I: 1, 11:2, 111:3 0.2811 2.867 0.002 -0.2773 -1.810 0.035 1.77 % 127

· 1:1,11:3,111:3 0.2472 2.442 0.007 -0.2999 -1.834 0.033 1.95 % 120

· 1:2, 11:2, 111:2 0.1041 1.320 0.093 -0.1207 -0.988 0.162 -0.02 % 132

· 1:2, 11:2, 111:3 0.1619 1.873 0.031 -0.1104 -0.732 0.232 -0.37 % 128

· 1:2, 11:3, 111:3 0.1310 1.473 0.070 -0.1437 -0.882 0.189 -0.19 % 121

· 1:3, 11:3, 111:3 0.2390 2.134 0.016 -0.3800 -2.151 0.016 2.82 % 126

Medelvärde: 0.1740 1.818 0.063 -0.2087 -1.387 0.109 1.28 % 126.2

....................................

Placeringsstrategi: Pls(Ret+{~})St
-0.78 % 127· 1:1, 11:1, 111:1 0.0193 0.201 0.420 -0.0214 -0.158 0.437

· 1:1, 11:1, 111:2 0.0389 0.415 0.339 -0.0342 -0.256 0.212 -0.75 % 127
· 1:1, 11:1, 111:3 0.1682 1.631 0.051 -0.1652 -1.062 0.144 1.04 % 123
· I: l, 11:2, 111:2 0.2079 2.246 0.012 -0.2298 -1.748 0.040 1.56 % 131
· I: 1, 11:2, 111:3 0.3217 3.218 0.001 -0.3495 -2.322 0.010 3.37 % 127
· 1:1, 11:3, 111:3 0.2462 2.306 0.011 -0.2579 -1.606 0.054 1.31 % 120
· 1:2, II:2, 111:2 0.1513 1.885 0.030 -0.2181 -1.816 0.035 1.72 % 132
· 1:2, II:2, 111:3 0.2585 2.906 0.002 -0.3400 -2.389 0.008 3.58 % 128
· 1:2, II:3, III:3 0.1867 1.976 0.024 -0.2535 -1.672 0.047 1.48 % 121
· 1:3, 11:3, III:3 0.2394 1.940 0.026 -0.3067 -1.758 0.039 1.64 % 126

Medelvärde: 0.1838 1.872 0.092 -0.2176 -1.479 0.103 1.42 % 126.2

Tabell A.9.7.5: Linjär regressionsanalys enligt modell (9.23) med marknadsjusterad köp- och behållavkastning fram till placeringshorisonten som beroende variabel
och en signaldummyvariabel som oberoende variabel avseende Pls(.) St, icke överlappande tidsperioder. Medelvärden är beräknade över tio icke överlappande tids-
perioder. ({3o = intercept, dvs avkastning på köppositionen och 131 = koefficient för signaldummyvariabel, dvs (-I)'nettoavkastning på hedgepositionen).



Signal
{jt

In(EKlMV)mod E/yuod

{j2 {j3

In(MV)mod

{j7

Placeringsstrategi: Pis·(4Ret+3)St

0.3206 -0.4291 0.0573 -0.1146 -1.8899
t-värde 3.036 3.030 0.366 0.263 -0.258
p-värde 0.007 0.013 0.364 0.413 0.589

0.3265 -0.4400 -0.0304
t-värde 3.144 -3.199 -0.292
p-värde 0.005 0.009 0.595

0.3196 -0.4274 0.0502
t-värde 3.056 -3.065 0.445
p-värde 0.007 0.012 0.356

0.3268 -0.3544 -1.5238
t-värde 3.130 -3.175 -0.271
p-värde 0.006 0.010 0.568

0.3261 -0.4390
t-värde 3.155 -3.207
p-värde 0.006 0.010

0.0508
1.128
0.824

0.0466
1.138
0.684

Placeringsstrategi: PIs(Ret)St

0.4191 -0.4435 0.0248 -0.0390
t-värde 2.782 2.505 0.162 0.372
p-värde 0.039 0.043 0.442 0.372

0.3934 -0.4084 -0.0028
t-värde 2.678 -2.394 -0.040
p-värde 0.028 0.032 0.510

0.3867 -0.3993 0.0697
t-värde 2.622 -2.324 0.500
p-värde 0.044 0.050 0.338

0.3838 -0.3954
t-värde 2.651 -2.357
p-värde 0.029 0.033

0.4295 -0.4568
t-värde 2.958 -2.339
p-värde 0.018 0.019
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3.5974
0.685
0.272

3.3410
0.754
0.278

0.0722
1.632
0.918

0.0686
1.677
0.913



Signal In(EK/MV)mod E/pmod D/pID°d In(MV)mod

flo fl! fl2 fl3 fl6 fl,

Placeringsstrategi: PIs({RIIlt})8t

0.1554 -0.1604 0.0329 -0.3564 3.709 0.0427
t-värde 1.554 0.994 0.216 -0.036 0.680 0.935
p-värde 0.093 0.185 0.417 0.480 0.270 0.750

0.1734 -0.2071 0.020
t-värde 1.800 -1.363 0.164
p-värde 0.064 0.114 0.451

0.1730 -0.2044 -0.2540
t-värde 1.804 -1.358 0.017
p-värde 0.074 0.116 0.475

0.1742 -0.2098 3.3851
t-värde 1.822 -1.389 0.767
p-värde 0.064 0.106 0.274

0.1641 -0.1847 0.0332
t-värde 1.685 -1.178 0.820
p-värde 0.080 0.149 0.748
.......................................................................................................................................................

Placeringsstrategi: Pis(Ret+{RIDt})8t

0.1667 -0.1807 -0.0370 -0.3389 3.5872 0.0523
t-värde 1.670 -1.189 0.241 -0.027 0.676 1.177
p-värde 0.106 0.180 0.408 0.475 0.274 0.838

0.1816 -0.2131 0.0169
t-värde 1.834 -1.428 0.134
p-värde 0.094 0.130 0.463

0.1808 -0.2108 -0.1931
t-värde 1.838 -1.427 0.091
p-värde 0.093 0.126 0.456

0.1807 -0.2105 3.2892
t-värde 1.843 -1.431 0.735
p-värde 0.095 0.130 0.290

0.1794 -0.2083 0.0432
t-värde 1.829 -1.414 1.074
p-värde 0.102 0.136 0.744

Tabell A.9.7.6: Linjär regressionsanalys enligt modellerna (9.24 - 9.25) och (9.27 - 9.29) jör kontrolljör riskproxy
variabler med marknadsjusterad köp- och behållavkastning fram till placeringshorisonten som beroende variabel av
seende placeringsstrategierna Pls(.)St, och icke överlappande tidsperioder. Angivna värden på intercept, koefficienter,
t-värden och p-värden avser medelvärden beräknade över tio icke överlappande tidsperioder. ({JO = intercept, signal =
= signaldummyvariabel för typ av signal enligt en viss placeringsstrategi, riskproxyffiod = genomsnitt beräknat på en
viss riskproxyvariabel mätt vid tidpunkt t(pi:") = O, 12 och 24, In(EK/MV) = den naturliga logaritmen på kvoten
mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärde på detsamma, E/P = redovisat resultat per aktie dividerat med
aktiekurs, D/P = föreslagen utdelning dividerat med aktiekurs och In(MV) = naturlig logaritm på totalt marknads
värde).
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dummyvariabeln. Även här försvagas resultaten vid en uppdelning av datamaterialet i icke över

lappande tidsperioder - genomsnittligt p-värde för interceptet är 0.092 och 0.103 för koefficient

en för signaldummyvariabeln.

I tabell A.9.7.6 återfinns resultat från regressionsanalyser där riskproxyvariabler inkluderas som

oberoende variabler i enlighet med regressionsmodellema (9.24 - 9.25) och (9.27 - 9.29).25 Av

utrymmesskäl redovisas endast genomsnittliga resultat beräknade över de tio icke överlappande

tidsperioderna. Av tabellen framgår att ingen av de studerade riskproxyvariablerna är signifikant

i genomsnitt för någon placeringsstrategi. För samtliga placeringsstrategier kan vidare konsta

teras att såväl genomsnittliga värden på intercept och koefficient för respektive signaldummy

variabel som därmed förknippade genomsnittliga p-värden påverkas i liten utsträckning av att

riskproxyvariabler inkluderas. Erhållen avkastning på placeringsstrategierna kan således inte för

klaras av de studerade riskproxyvariablema.

Känslighetsanalyserna avseende 9-årsperioden kan sammanfattas enligt följande. Avkastningen

på den hypotetiska placeringsstrategin är i genomsnitt signifikant på 1%-nivån på såväl köp

som hedgepositionen. För placeringsstrategin PIs(ReJSt är avkastningen på köp- och hedge

positionen i genomsnitt signifikant på 5%-nivån. Vidare är avkastningen på köppositionema för

placeringsstrategierna PIs({Rmt} )St och Pls(Ret+{Rmt} )St i genomsnitt signifikant på 10%-nivån.

Nettoavkastningen på hedgepositionerna för de båda sistnämnda placeringsstrategierna är nästan

signifikanta på 10%-nivån. Inte för någon placeringsstrategi påverkas resultaten av kontroll för

riskproxyvariabler.

I tabell A.9.7.7 avrapporteras känslighetsanalyser avseende placeringsperioder. I tabellen åter

finns resultat av regressionsanalyser enligt (9.23) för respektive placeringstillfälle.26 För varje

placeringsperiod anges medelvärdet på intercept och koefficient för signaldummyvariabeln.

Vidare anges genomsnittligt t-värde och p-värde. Medelvärden beräknas över de tre placerings-

25 Jämför avsnitt 9.4.2.

26 Antal observationer per placeringstillfälle är enligt följande. Pls(i1Ret+3) St: 1982: 45 st, 1983: 45 st, 1984:
51 st, 1985: 42 st, 1986: 45 st, 1987: 39 st, 1988: 37 st, 1989: 38 st, 1990: 31 st. Övriga placeringsstrategier:
1982: 45 st, 1983: 46 st, 1984: 51 st, 1985: 43 st, 1986: 47 st, 1987: 40 st, 1988: 39 st, 1989: 39 st, 1990: 35 st.
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tillfällen som respektive placeringsperiod omfattar. 27

Av tabell A.9. 7.7 kan utläsas att för den hypotetiska placeringsstrategin motsvarar genomsnitt

liga p-värden för såväl intercept som koefficient för signaldummyvariabeln som regel åtminstone

signifikansnivån 10 % under alla tre placeringsperioderna. Det enda undantaget utgörs här av att

det genomsnittliga p-värdet för koefficienten för signaldummyvariabeln uppgår till 0.122 under

den tredje placeringsperioden. Beträffande övriga placeringsstrategier erhålls under den första

placeringsperioden i genomsnitt signifikanta resultat på åtminstone 10%-nivån avseende både

interceptet och koefficienten för signaldummyvariabeln för placeringsstrategin Pls(ReJSt samt för

koefficienten för signaldummyvariabeln avseende placeringsstrategiema Pls({Rmt} )St och

Pls(Ret+{Rmt})St. Vad gäller intercepten för de båda sistnämnda placeringsstrategiema uppgår

genomsnittliga p-värden till 0.110 respektive 0.143. Under den andra placeringsperioden är

resultaten för placeringsstrategin Pls(ReJSt inte längre signifikanta på gängse nivåer. Det kan

dock noteras att för två av de tre placeringstillfällena erhålls p-värdet 0.000 för såväl interceptet

som koefficienten för signaldummyvariabeln. För placeringsstrategierna Pls({Rmt})St och

Pls(Ret+{Rmt})St erhålls inga i genomsnitt signifikanta resultat under ifrågavarande placerings

period. Resultaten för den tredje placeringsperioden bekräftar vad som framkom för perioden

som helhet, nämligen att någon signifikant avkastning inte kan erhållas på någon av de place

ringsstrategier som baseras på estimerade prognosmodeller.

Känslighetsanalysen av placeringsperioder kan sammanfattas enligt följande. Även efter elimi

nering av tidsberoende i det empiriska datamaterialet erhålls i genomsnitt signifikanta resultat på

åtminstone 10%-nivån för den hypotetiska placeringsstrategin under samtliga placeringsperioder.

Under den första placeringsperioden erhålls i genomsnitt signifikanta resultat på 10%-nivån på

såväl köp- som hedgeposition för placeringsstrategin Pls(ReJSt
, samt på hedgepositionerna för

placeringsstrategierna Pls({Rmt})St och Pls(Ret+{RInt})St. Köppositionema för de båda sist

nämnda placeringsstrategierna är i genomsnitt signifikanta på åtminstone 15%-nivån. Under den

andra placeringsperioden är de genomsnittliga p-värdena avseende placeringsstrategin Pls{ReJSt

svaga. Dock erhålls klart signifikanta resultat för två av de tre placeringstillfällen som place-

27 Regressionsanalyser för enskilda placeringstillfållen med inkluderande aven riskproxyvariabel i taget har
genomförts enligt regressionssambanden (9.24 - 9.25) och (9.27 - 9.28). (Antalet observationer - se föregående
fotnot - är för litet för att inkluderande av samtliga fyra riskproxyvariabler vid årsvis estimering skall vara
meningsfullt.) De resultat som framkommer därvid avviker i huvudsak inte från vad som redovisas för regressions
analyser genomförda över hela placeringsperioder. Av utrymmesskäl redovisas inte resultaten av ifrågavarande
regressionsanalyser närmare.
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(jo t-värde p-värde 131 t-värde p-värde

Placeringsstrategi: PIs·(4Ret+3)St

Placeringsperiod l:
1982 0.2505 1.607 0.054 -0.4418 -1.636 0.051
1983 0.1089 0.915 0.180 -0.4033 -1.821 0.034
1984 0.4833 2.449 0.007 -1.0014 -3.553 0.000

Medelvärde: 0.2809 1.657 0.080 -0.6155 -2.337 0.028

Placeringsperiod Il:
1985 0.2741 1.467 0.071 -0.5267 -2.260 0.012
1986 0.6363 3.970 0.000 -0.8338 -4.030 0.000
1987 0.2708 1.573 0.058 -0.5741 -2.202 0.014

Medelvärde: 0.3937 2.337 0.043 -0.6449 -2.153 0.009

Placeringsperiod III:
1988 0.7597 3.835 0.000 -0.9379 -4.263 0.000
1989 1.1083 4.840 0.000 -1.2077 -4.989 0.000
1990 0.3541 0.978 0.164 -0.1361 -0.344 0.365

Medelvärde: 0.7407 3.218 0.055 -0.7606 -3.199 0.122
.......................................................................................................................................................

Placeringsstrategi: PIs(Ret)St

Placeringsperiod l:
1982 0.2524 1.397 0.081 -0.3051 -1.181 0.119
1983 0.1817 1.282 0.100 -0.3713 -1.891 0.029
1984 0.4880 1.750 0.040 -0.7021 -2.115 0.017

Medelvärde: 0.3074 1.476 0.074 -0.4595 -1.729 0.055

Placeringsperiod Il:
1985 -0.0629 -0.203 0.580 -0.0098 -0.029 0.488
1986 1.3407 3.835 0.000 -1.3156 -3.599 0.000
1987 1.1326 3.464 0.000 -1.2648 -3.618 0.000

Medelvärde: 0.8035 2.365 0.193 -0.8634 -2.415 0.163

Placeringsperiod III:
1988 -0.0782 -0.272 0.393 0.0751 0.244 0.404
1989 -0.0703 -0.240 0.405 0.1130 0.365 0.358
1990 0.9071 2.442 0.992 -0.7433 -1.822 0.965

Medelvärde: 0.2529 0.643 0.597 -0.1851 -0.404 0.576
.......................................................................................................................................................
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Po t-värde p-värde PI t-värde p-värde

Placeringsstrategi: Pls({~})8t

Placeringsperiod I:
1982 0.4269 2.446 0.007 -0.6333 -2.594 0.005
1983 0.0676 0.571 0.284 -0.2815 -1.265 0.103
1984 0.3950 1.778 0.038 -0.7332 -2.446 0.007

Medelvärde: 0.2965 1.598 0.110 -0.5493 -2.102 0.038

Placeringsperiod II:
1985 -0.0606 -0.437 0.669 -0.0354 -0.140 0.444
1986 0.2103 1.488 0.068 -0.2151 -0.888 0.187
1987 0.1244 0.821 0.206 -0.3940 -1.301 0.097

Medelvärde: 0.0914 0.624 0.314 -0.2148 -0.776 0.243

Placeringsperiod III:
1988 -0.2992 -1.612 0.946 0.3990 1.822 0.965
1989 -0.0563 -0.347 0.636 0.1311 0.660 0.745
1990 0.2352 1.159 0.123 0.1508 0.453 0.675

Medelvärde: -0.0040 -0.267 0.568 0.2270 0.978 0.795
.......................................................................................................................................................

Placeringsstrategi: Pls(Ret +{~})8t

Placeringsperiod 1:
1982 0.2961 1.494 0.068 -0.3338 -1.280 0.100
1983 0.1134 0.855 0.196 -0.2884 -1.434 0.076
1984 0.2808 0.978 0.164 -0.4086 -1.195 0.116

Medelvärde: 0.2301 1.109 0.143 -0.3436 -1.303 0.097

Placeringsperiod 11:
1985 -0.1275 -0.892 0.813 0.1611 0.665 0.253
1986 0.2553 1.800 0.036 -0.3269 -1.386 0.083
1987 0.0506 0.304 0.381 -0.0706 -0.251 0.401

Medelvärde: 0.0595 0.404 0.410 -0.0790 -0.324 0.246

Placeringsperiod 111:
1988 -0.0525 -0.327 0.372 0.0673' 0.322 0.374
1989 0.0257 0.180 0.571 0.0097 0.051 0.480
1990 0.4342 2.178 0.985 -0.3850 -1.177 0.880

Medelvärde: 0.1358 0.677 0.643 -0.1027 -0.268 0.578

Tabell A.9.7.7: Linjär regressionsanalys enligt modell (9.23) med marknadsjusterad köp- och behållavkastning fram till
placeringshorisonten som beroende variabel och en signaldummyvariabel som oberoende variabel, avseende Pls(.) St och
enskilda placeringstilljällen. Medelvärden är beräknade över de tre placeringstillfällen som tillsammans utgör en place
ringsperiod. ({jO = intercept, dvs avkastning på köppositionen. t31 = koefficient för signaldummyvariabel, dvs
(-l)'nettoavkastning på hedgepositionen).
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ringsperioden ifråga omfattar. Under den tredje placeringsperioden erhålls inga signifikanta

resultat avseende de placeringsstrategier som baseras på estimerade prognosmodeller.
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Summary in English: Financial Statement

Information, Valne Relevance and Market

Efficiency

l. Introduction

Shareholders demand financial statement information from companies, typically as a source of

information in two different types of decision contexts.1 In the stewardship decision context,

financial statement information is used to monitor the behavior and the performance of the

management. In an investment decision context the emphasis is on choosing a portfolio of

securities. The focus of this study is of the latter kind - the first purpose has been to evaluate

whether financial statement information is relevant to investors in determining stock values, and

the second purpose has been to test whether the Swedish stock market is "efficient" with respect

to publicly available financial statement information.

The test of market efficiency has been conducted in the spirit of Ou & Penman (1989). Ou &

Penman (1989) examined whether a large set of financial statement items could be used to

predict the sign of one-year-ahead earnings changes. Positions were taken in stocks on the basis

of these predictions, and for a two-year holding period they documented a return to a hedge

position in the order of 12.5 %. There has been some debate as to whether this result is an

indication of a market inefficiency, or whether the return is an appropriate compensation for

risk (see e.g. Ball (1992a), Greig (1992), Holthausen & Larcker (1992), Stober (1992), and

Setiono & Strong (1998». This study aims to contribute to the discussion by performing a

similar test on Swedish empirical data.

l See Foster (1986).
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Financial statement information is considered to be value relevant in this study if it can be used

to predict one or several variables in a specific fundamental valuation model. To test for

predictive ability , a number of prediction models have been estimated with the return on

owners' equity as the dependent variable. The sample and the specification of the prediction

models are described below.

The prediction variable - the future long term return on owners' equity - is one of the prime

"value drivers" that determine the value of owners' equity in a valuation model elaborated in

Skogsvik: (1998). The valuation model is closely related to the framework originally formulated

in e.g. Preinreich (1938), and lately "rediscovered" in Ohlson (1991). In this study the future

long term return on owners' equity has been measured as the future average return on owners'

equity, defined as the arithmetic average of the return on owners' equity for year 1+1 to year

1+3. With reference to the underlying assumption of a "clean surplus relation of accounting" ,2

extraordinary items were included in the return on owners' equity.

2. Prediction Models and Empirical Data

A set of univariate prediction models was initially estimated: the prediction model Pm(ReJ with

the past average return on owners' equity (calculated as the arithmetic average of the return on

owners' equity for year 1-2 to year 1) as the independent variable, and the models Pm(RmJ with

individual accounting ratios as the independent variable. Additionally, the following nlultivariate

models were estimated: The prediction model Pm({Rmt}), a multivariate model with a set of

accounting ratios as independent variables, and the full-fledged prediction model

Pm(Ret+{Rmt}, with the past average return on owners' equity and a set of accounting ratios as

independent variables.

In order to increase the homogeneity of the sample, only manufacturing companies have been

included in the estimation and validation of the prediction nlodels. The sample companies were

alllisted on the Stockholm Stock Exchange. The prediction models were estimated for three

different time periods: the first estimation period 1970 - 1982, the second estimation period

1973 - 1985 and the third estimation period 1976 - 1988. The number of observations was 396

2 See e.g. Ohlson (1991) and Skogsvik (1998).
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in the first estimation period, 412 in the second period and 392 in the third period. The

estimated prediction models were then validated in three subsequent periods: the first validation

period 1980 - 1987, the second period 1983 - 1990 and the third period 1986 - 1993. Models

that had been estimated in the first estimation period were validated in the first validation

period, and so on. The numbers of observations were 146, 133 and 113 in the first, second and

the third validation period, respectively. All accounting data was provided from the database

Findata Finlis.

Logit analysis with a dichotomous dependent variable was chosen as the statistical method of

estimation. The probability of an increase in the future average return on owners' equity was

estimated given some set of independent variables at time t. The change in average return was

calculated as the difference between future average return and past average return. Regarding

the selection of the independent variables, a total of 117 accounting ratios were initially chosen,

(primarily on the basis of empirical results in prior studies). This set of accounting ratios was

statistically analyzed with principal component analysis in each of the estimation periods. The

analyses generated 25 "principal components" in the first estimation period and 26 components

in the second and third estimation period. For each "principal component", one representative

accounting ratio was seleeted. Furthermore, in the statistical estimation of the logit modeis, the

Dumber of independent variables was reduced through an iterative estimation procedure. The

number of independent variables in the final multivariate models varied from a minimum of 7 to

a maximum of 13.

The estimated univariate prediction models Pm(ReJ were found to be robust and strongIy

significant. The coefficient of the past average return on owners' equity was negative and

significant in all three estimation periods. The results are consistent with evidence in previous

research, indicating that the return on owners' equity tends to follow a mean reversion

process. 3 The multivariate prediction models - Pm({Rmt}) and Pm(Ret+{Rmt}) - were aIso

found to be strongly significant in all three estimation periods. AIso, in the models

Pm(Ret+{Rmt}), the past average return on owners' equity received a significant negative

coefficient in all three estimation periods. However, there were considerable instabilities over

time as to the combination of representative accounting ratios that were included in the modeIs.

3 See e.g. Beaver (1970), Lookabill (1976) and Freeman et al. (1982).
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Some of the univariate prediction models have provided a basis for the interpretation of the

multivariate modeIs. One approach was based on the general empiricalobservation that the

return on owners' equity tends to follow a mean reversion process, while the second approach

was related to the model in Lintner (1956) on dividend policy. The first approach was applied

to some profitability , growth and turnover ratios, and included the following three steps.

i) Firstly, a cross-sectional relationship between the accounting ratio and the return on owners'

equity was deduced.

ii) Secondly, the accounting ratio was assunled to fol1ow a mean reversion process. According

to this assumption, values of the accounting ratio that were higher than some "normal"

level, were expected to decrease in the future, while values that were lower than the

"normal" level, were expected to increase in the future.

iii) The third step was to infer the sign of the relationship between the accounting ratio and the

expected future return on owners' equity:

• If the deduced relationship between the accounting ratio and the return on owners' equity

(according to the first step above) was positive, the relationship between the accounting

ratio and the future return on owners' equity was expected to be negative: High values of

the accounting ratio were expected to decrease in the future, and - because of the positive

cross-sectional relationship between the accounting ratio and the return on owners' equity

- the future return on owners' equity was also expected to decrease. Low values of the

accounting ratio were expected to increase in the future, and the expected future return on

owners' equity was also expected to increase.

• If the cross-sectional relationship between the accounting ratio and the return on owners'

equity was negative, the relationship between the accounting ratio and the future return on

owners' equity was expected to be positive: High values of the accounting ratio were

expected to decrease in the future and the future return on owners' equity was expected to

increase, while low values of the accounting ratio were expected to increase in the future

and the expected future return on owners' equity was expected to decrease.

The above approach tumed out to provide insights about some fairly stable characteristics of the

estimated prediction modeis. In the models Pm({Rmt}) for example, accounting ratios that

reasonably could be assumed to be related to the mean reversion process of the return on

owners' equity were found to be important. In the absence of the past average return on

owners' equity, these ratios seemed to serve as proxies for the past average return on owners'
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equity. In the models Pm(Ret+ {Rmt}), the accounting ratios in question were found to be less

dominating. Instead, ratios reflecting e.g. the company dividend policy and size, turned out to

be more important.

3. Prediction Results

The predictive ability of the models Pm(ReJ, Pm({Rmt}) and Pm(Ret+{Rmt}) have been tested

in validation samples. In order to decide whether the probability of an increase in the future

average return on owners' equity was "high" or "low" , a cut-off value p* had to be assessed.

Three different cut-off values have been tested in this context - p* = 0.5000, which has

commonly been used in earlier studies, and poPt(Vl) and popt(v2), which have been derived by

minimizing the expected misclassification cost to a riskneutral inv~stor. The cut-off value popt(Vl)

was based on an a priori probability of an increase in the future average return on owners'

equity of 0.5, while popt(v2) was based on an a priori probability being equal to the actual

percentage of increases in the validation sample.

The prediction performance has been evaluated over the years 1982 - 1990 and is reported in

table 1. For the prediction model Pm(ReJ, 71.2 % of the observations in the validation sample

were correctly predicted as increases or decreases in the average return on owners' equity over

the whole 9-year period. For the models Pm({Rmt}) and Pm(Ret+{Rmt}), 59.4 % and 62.8 %,

respectively, of the observations in the validation samples were correctly predicted. Prediction

results are also reported for the three validation periods separately , revealing a decrease in the

predictive ability over tinle. In particular, the prediction performance in the third validation

period is (surprisingly) weak.

The prediction results for the estimated models can be compared to empirical results from

earlier studies. In e.g. Ou (1990) and Ou & Penman (1989) the direction of one-year-ahead

earnings changes was predicted, and about 60% of the observations were correctly predicted. 4

Hence, in accordance with table 1, the estimated prediction models in this study tend to be 

with the exception of the third validation period - more successful than the corresponding

models in previous studies.

4 The results were achieved with a cut-off value p* = 0.5.
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Validation Validation Validation All years:
period I: period II: period III:
(1982-1984) (1985-1987) (1988-1990) (1982-1990)

Pm(Ret)

·correct predictions: 97 92 90 279
(66.44 %) (69.17 %) (79.65 %) (71.17 %)

X
2 22.22*** 23.25*** 0.31 64.13***

Z 3.97*** 4.42*** (-) 8.38***

Pm({~})

·correct predictions: 99 73 61 233
(67.81 %) (54.89 %) (53.98 %) (59.44 %)

x2 17.67*** 4.37** 2.71* 17.02***
Z 4.30*** 1.13 0.85 3.74***

Pm(Ret +{~})
.correct predictions 99 86 61 246

(67.81 %) (64.66 %) (53.98 %) (62.76 %)

X
2 25.62*** 16.81*** 0.00 26.21***

Z 4.30*** 3.38*** (-) 5.05***

Table l: Prediction results for the estimated prediction models. (Cut-off probability value equal to popt(vl). x2-values of
contingency table tests of independence between predictions and outcomes in validation samples (tests of predictive
ability). Z-values of tests of the proportion of correct predictions as compared to the expected proportion according to a
random prediction procedure (tests of value relevance). (-) = the test statistic Z is not calculated, since the null
hypothesis of no dependence between predictions and outcomes cannot be rejected at the 10%-level according to the
x2-value of the contingency table test. Level of significance: *** = a ~ 1 %, ** = a ~ 5 % and * = a ~ 10 %.)

A distinction has been made between "predictive ability" and "value relevance" in this study.

Predictive ability was measured as the statistical association between the predicted sign of a

change in the average return on owners' equity and the actual outcome in the validation sample,

as tested in a contingency table test. 5 This is a standard procedure in previous studies to

detennine whether the prediction results are only "due to chance".6 Value relevance, on the

other hand, was tested in a test of proportions.? Value relevance was concemed with the

proportion of correct predictions according to same prediction model, as compared to the

expected proportion of correct predictions, when the observations were predicted as increases

5 See e.g. Merrill & Fox (1970, p. 311).

6 See e.g. Ou (1990), Ou & Pennlan (1989), Skogsvik (1987) and Zmijewski (1984).

7 See e.g. Newbold (1991, p. 373).
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Validation Validation Validation All years
period I period II period III

Pm(Ret)
*** ***• p. = 0.5000 pa***/vr pa***/vr (-) pa***Ivr***

• p. = popt(vl) pa***Ivr*** pa***/vr*** (-) pa***Ivr***
• p. = popt(v2) pa***/vr*** pa***/vr*** (-) pa***Ivr***

Pm({~})

***• p. = 0.5000 pa***/vr (-) (-) (-)
• p. = popt(vl) pa***/vr*** pa** pa pa***Ivr***
• p. = popt(v2) pa***/vr*** (-) (-) pa***Ivr***

Pm(Ret +{~})
• p. = 0.5000
• p. = popt(vl)
• p. = popt(v2)

pa***/vr***
pa***Ivr***
pa***Ivr***

pa***Ivr***
pa***Ivr***
pa***/vr*"'*

(-)
(-)
(-)

pa***Ivr***
pa***Ivr***
pa***Ivr***

Table 2: Predictive ability (pa) and value relevance (vr) for the estimated prediction models Pm(.) at the cut-off

values p* = 0.5000, popt(vl) and popt(v2), respectively. (Level of significance: *** = Dl ~ 1 %, ** = Dl ~ 5 % and
* = Dl ~ 10 %).

in the average return on owners' equity with a probability of 0.5 as the benchmark. The

benchmark has been chosen to mirror a situation where predictions of the average return on

owners' equity are made without access to any information and was used in combination with

the cut-off values p* = 0.5000 and pOPt(Vl). For the cut-off value popt(v2) the proportion of correct

predictions according to some prediction model was compared to the expected proportion of

correct predictions when the investor was assumed to have access to information about the

actual percentage of increases in the validation sample. Tests of value re1evance were only

conducted for those cases when predictive ability could be confirmed at least at the 10% leve1

of significance.

In table 2, the findings with regard to the predictive ability and value re1evance in this study are

summarized. For the whole 9-year period, the predictive ability as weIl as the value relevance

of the estimated prediction models have been found to be significant (at the 1% level) with the

only exception of the prediction model Pm({Rmt}) at the cut-off value p* = 0.5000. For the

first validation period a significant predictive ability and a significant value relevance were

found (at the 1% level) for the estimated models for all three cut-off values. For the second
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validation period, a significant predictive ability and a significant value relevance were observed

for the models Pm(ReJ and Pm(Ret+{Rmt}) (at the 1% leve!). Some predictive ability was

indicated for the model Pm({Rmt}) (at the 5% level) at a cut-off value of pOPt(Vl), but no value

relevance could be confirmed. For the third validation period, a significant predictive ability (at

the 10% level) was found only for Pm({Rmt}) at a cut-off value of popt(vl), but no value

relevance was observed.

The lack of predictive ability and value relevance for the third validation period raises the

question of a decreasing quality of the accounting information over time. However, it also has

to be recognized that the third validation period is characterized by a severe and abrupt

downtum in the Swedish business cycle. This is reflected in a low fraction of increases - 14 % 

in the future average return on owners' equity for the period. Since the fraction of increases in

the corresponding estimation period amounts to 56 %, it is easy to understand that a time-series

validation is likely to give a poor result.

The performance of the estimated prediction models has been compared to the "hypothetical"

predictive ability of models being estimated with data from the validation periods. These results

can serve as a benchmark in the evaluation of the predictive ability of the original mode1s at the

cut-off value p* = pOPt(V2). The number of correct predictions of the original models were, with

the exception of the third validation period,8 80 % - 91 % of what could have been achieved

with foreknowledge of the "appropriately" estimated modeIs.

4. Test of Market Efficiency

Tests of market efficiency have been conducted by evaluating the performance of trading

strategies based on predictions of the future average return on owners' equity. The following

trading strategies have been formulated: Str(ReJ corresponding to the model Pm(ReJ,

Str({Rmt}) corresponding to the model Pm({Rmt} ), and Str(Ret + {Rmt}) corresponding to the

model Pm(Ret + {Rmt} ).

8 This kind of evaluation could not be performed for the third validation period, since no significant predictive
ability was observed for the original models at the cut-off value popt(v2).
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According to the efficient market hypothesis in the "semi-strong sense", the abnormal return to

the trading strategies should be negligible. The alternative hypothesis implies that there was a

positive abnormal return to trading strategies based on prediction models with a significant

predictive ability. 9 More specifically, the alternative hypothesis was that there was a positive

abnormal return for the hedge position and the long position, and a negative abnormal return for

the short position.

The trading strategies have been evaluated for a sample of companies listed on the Stockholm

Stock Exchange. The number of observations was 170 in the first trading period, 190 in the

second period and 165 in the third period. Positions were taken at the end of the third month

after the financial year-end over a 9-year period; in the first trading period positions were taken

in 1983, 1984 and 1985, in the second trading period positions were taken in 1986, 1987 and

1988, and in the third trading period positions were taken in 1989, 1990 and 1991. Based on

the latest available annual report, the probability of an increase in the future average return on

owners' equity was estimated in accordance with each of the prediction modeis. If the

probability was found to be "high" (Le. ~ p*) for some company, a long position was taken in

the corresponding stock. If the probability of an increase in the future average return on

owners' equity was found to be "low" (Le. < p*), a short position was taken. The cut-off value

pOPt(vl) was used in this context. The return to a hedge position was then simply calculated as the

difference between the return to the long position and the return to the short position. Stock

market positions were held for 36 months, corresponding to the period over which the future

average return on owners' equity would be revealed.

The measurenlent of "abnormal returns" is obviously crucial for the validity of any test of

market efficiency. In the absence of a consensus opinion on the appropriate method of risk

adjustment, two abnormal return metrics have been tried in this study: the abnormal CAPM

return and the market adjusted return.

9 The models Pm(ReJ and Pm(Ret+{Rmt}) had no significant predictive ability in the third validation period.
For the corresponding trading strategies Str(Ret) and Str(Ret+ {Rmt}) the alternative hypothesis was that there was a
negative abnormal return in the third trading period. The scenario was hence that investors mistakenly believed that
the models Pm(Ret) and Pm(Ret + {Rmt}) had a predictive ability. Therefore, investors took positions based on the
modeIs. Later, as investors realized that the models in fact lacked predictive ability, they lefi their positions, having
experienced a negative abnormal return to the trading strategies.
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4.1. Abnorma} CAPM Return Tests

In order to determine the abnormal CAPM return, a procedure previously used in e.g. Ball &

Kothari (1991) and Greig (1992) has been used in this study (Jensen's a). The monthly portfolio

return minus the risk-free interest rate was regressed against the market risk premium, with the

estimated intercept as the measure of abnormal return. Thus, the portfolio beta and the

abnormal return were estimated simultaneously. An advantage of this approach is that problems

of time-series variation in the beta value for stocks in the portfolio are mitigated. Any money

available from a security being delisted during the holding period was invested in the market

index for the rest of the holding period.

Estimated values of Jensen's a for the trading strategies are presented for the whole 9-year

period and for the three trading periods separately in table 3. For the 9-year period the

estimated (X-values for the hedge positions and the long positions were positive for all the

trading strategies. Estimated (X-values for the short positions were non-negative, however. The

(X-value for the hedge position of the most successful trading strategy - Str({Rmt}) - was 0.0044

(with a p-value of 0.007). The corresponding (X-values for Str(ReJ and Str(Ret + {Rmt}) were

0.0033 (p-value 0.097) and 0.0018 (p-value 0.122), respectively.lO A comparison of the

results for the three separate trading periods revealed a decrease in the estimated abnormal

retums over time.

A "perfect foresight" strategy - Str(Pf) - based on foreknowledge of the change in the future

average return on owners' equity, can serve as a benchmark in evaluating the performance of

other - more "realistic" - trading strategies. Thus, the abnormal return for the hedge position of

the trading strategy Str({Rmt}), as measured by the estimated a-value for the whole 9-year

period, was 49 % of the abnormal return to the "perfect foresight" strategy. The abnormal

return to the trading strategies Str(ReJ and Str(Ret + {Rmt }) were 37% and 20 %, respectively,

of the abnormal return to this benchmark. For the "perfect foresight" strategy, the estimated

a-value of the short position for the whole 9-year period was significantly negative. (As noted

above, this was not the case for any of the other trading strategies.)

10 As a simple benchmark, the estimated a-values can be compared to a monthly a-value reported in Greig
(1992) of 0.0040, being earned for the hedge position of a trading strategy with a holding period of 12 months
based on predictions of one-year ahead earnings. Qnly the strategy Str({Rrnr}) generated an abnormal return of this
magnitude, while the estimated a-values for Str({Rmt}) and Str(Ret+{Rmt}) were 10wer than in Greig (1992).
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Position Str(Pf) Str(Ret) Str({RI1\}) Str(Ret +{~})

All years Hedge 0.0118 0.0033 0.0044 0.0018
p-value (0.000) (0.097) (0.007) (0.122)

Long 0.0090 0.0040 0.0045 0.0028
(0.000) (0.067) (0.002) (0.032)

Short -0.0028 0.0006 0.0001 0.0009
(0.026) (0.728) (0.538) (0.533)

.................................................................................................................._....................................

Trading period I Hedge 0.0092 0.0059 0.0067 0.0045
(0.000) (0.010) (0.007) (0.029)

Long 0.0056 0.0048 0.0047 0.0041
(0.003) (0.016) (0.002) (0.018)

Short -0.0036 -0.0011 -0.0020 -0.0003
(0.065) (0.271) (0.232) (0.439)

Trading period II Hedge 0.0101 0.0072 0.0024 0.0006
(0.000) (0.003) (0.156) (0.388)

Long 0.0069 0.0082 0.0030 0.0023
(0.000) (0.000) (0.026) (0.076)

Short -0.0032 0.0011 0.0005 0.0017
(0.075) (0.746) (0.416) (0.798)

Trading period III Hedge 0.0134 -0.0017 0.0025 0.0023
(0.004) (0.399) (0.258) (0.744)

Long 0.0129 0.0008 0.0057 0.0036
(0.000) (0.543) (0.091) (0.840)

Short -0.0005 0.0025 0.0032 0.0013
(0.431) (0.099) (0.841) (0.232)

Table 3: Estimated values of Jensen 's a. (p-values for one-tailed tests of the null hypothesis that the estimated a-value
is equal to zero.)
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4.2. Market Adjusted Return Tests

The market adjusted return was calculated as the cumulative buy-and-hold return in excess of

the buy-and-hold return eamed on the market index. The market adjusted returns are reported in

table 4.a and 4.b. In table 4.a, a "realistic" return metric is reported, and in table 4.b a

"statistical" return metric is reported. The calculation of the "realistic" return metric mirrors (in

principle) an implementable trading strategy. It has been calculated as follows:

• The market adjusted returns for individual stocks have been equally weighted within a

specific year, and then the yearly observations have been equally weighted in the

calculation of average retums. This calculation corresponds to a trading strategy that

involves taking equally large hedge positions each year at the end of the third month after

the financial year-end.

• Any money available from a security being delisted during the holding period was

invested in the market index for the rest of the holding period.

The "statistical" return metric has been included for reasons related to the test design and also

in order to enhance comparisons with previous research. The "statistical" return metric was

calculated as follows:

• The market adjusted retums for individual stocks have been pooled cross-sectionally and

over time (Le. all observations have been equally weighted). The calculation corresponds

to a trading strategy where a hedge position is taken for the whole 9-year period. u

• Finns that have been delisted before the end of the holding period have been excluded

from the trading strategy.

The "realistic" return metric over the whole 9-year period has been tested in t-tests. The

underlying observations in these tests were the (nine) portfolio returns for each year in the

9-year period. Levels of significance for each position are reported in table 4.a. The

"statistical" return metric has been tested in regression models with the market adjusted return

over the entire holding period of 36 months for individual stocks as the dependent variable. The

independent variable was a dummy-variable indicating whether the stock belonged to the long

Il In a certain year, the long and the short positions are determined by the number of trading signals received
that year, where the amounts being invested (long or short position) depend on the number of trading signals for
the whole 9-year period. Since the latter was unknown at the time when positions were assumed to be taken, the
"statistical" return metric does not correspond to an implementable trading strategy.
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position or the short position according to the trading strategy being tested .12 By construction

of the regression model, the estimated intercept correspollded to the market adjusted return to

the long position, white the coefficient of the dummy-variable corresponded to the market

adjusted return to the hedge position multiplied by (-1). (The test procedure did not provide a

test for the short position.) Levels of significance for the hedge positions and the long positions

are reported in table 4.b.

According to table 4.a and 4.b the sign of the market adjusted return was positive both for the

hedge position and the long position for all trading strategies. For the short position, the sign of

the market adjusted return was negative for all trading strategies. Table 4.a shows that the

"realistic" return nletric for the hedge position of the strategy Str(ReJ was 0.2880 for the whole

9-year period, with a p-value of 0.027. For the strategies Str({Rmt}) and Str(Ret+{Rmt}) the

corresponding returns were considerably lower, 0.1764 and 0.1247, respectively. Thep-value

was 0.092 for Str({Rmt}) and 0.045 for Str(Ret +{Rmt}). The "statistical" returns in table 4.b

were higher: The market adjusted return to the hedge position of Str(ReJ was 0.4074, and for

Str({Rmt}) and Str(Ret+ {Rmt}) the corresponding returns were 0.2071 and O. 1821 ,

respectively. According to the reported p-values for the statistical return metric, the abnormal

return for the hedge position was strongly significant for all trading strategies. The p-values

were 0.000 for Str(ReJ, 0.007 for Str({Rmt}) and 0.014 for Str(Ret+{Rmt}). It is also apparent

from the results for the three trading periods in table 4.a and 4.b, that the market adjusted

returns tend to decrease over time.

In a comparison with the "perfect foresight " strategy, the "statistical" return metric for the

hedge position of the strategy Str(ReJ was 75 % of the return to this benchmark. The return to

the trading strategies Str({Rmt}) and Str(Ret+{Rmt}) were 38% and 34 %, respectively, of the

return to the "perfect foresight" strategy. It is interesting to note that Ou & Penman (1989)

reported a market adjusted return amounting to 35 % of a similar benchmark strategy.

The market adjusted retums according to the "statistical" return metric have also been compared

to the market adjusted returns reported in previous research. This showed that the annual

market adjusted return for the hedge position of the strategy Str(ReJ was 45 % higher than the

corresponding return in Ou & Pennlan (1989). The market adjusted returns to the trading

12 The test procedure was similar to a rnethodology being used in Holthausen & Larcker (1992).
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Position Str(pf) Str(Ret ) Str({RIllt}) Str(Ret +{RIllt})

All years Hedge 0.7226 0.2880 0.1764 0.1247
(0.000) (0.027) (0.092) (0.045)

Long 0.4887 0.2602 0.1126 0.1185
(0.001) (0.026) (0.064) (0.014)

Short -0.2340 -0.0279 -0.0638 -0.0061
(0.002) (0.265) (0.197) (0.444)

........................................................................................................................................................

Trading period I Hedge 0.6870 0.4324 0.5673 0.2990

Long 0.3201 0.2590 0.2768 0.1826
Short -0.3669 -0.1734 -0.2906 -0.1164

Trading period II

Trading period III

Hedge

Long
Short

Hedge

Long
Short

0.6702

0.4053
-0.2649

0.8108

0.7407
-0.0701

0.4787

0.4640
-0.0147

-0.0469

0.0575
0.1044

0.1783

0.1121
-0.0662

-0.2164

-0.0511
0.1653

0.0706

0.0764
0.0058

0.0044

0.0966
0.0922

Table 4.a: Market adjusted buy-and-hold retums to the "realistic" trading strategy for holding periods of 36 months.
(p-values of one-tailed tests of the null-hypothesis that the market adjusted return is equal to zero.)

strategies Str({Rmt}) and Str(Ret+{Rmt}) were 78 % and 69 %, respectively, of the return to

the trading strategy being evaluated in Ou & Penman (1989). Holthausen & Larcker (1992),

who replicated the study by Ou & Penman in a more recent period (1978 - 1988 as compared to

1973 - 1983 in Ou & Penman (1989)), could not find any significant abnormal returns to the

trading strategies.

A number of regressions have been run in order to invest~gate whether the observed market

adjusted retums could be discarded as a compensation for investment risk. The dependent

variable in the regressions was the market adjusted buy-and-hold return for individual stocks

over a holding period of 36 months. In addition to a dummy variable indicating whether the

stock belonged to the long or the short position, a number of company characteristics which
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Position Str(pt) Str(Ret ) Str({~}) Str(Ret +{~})

All years Hedge 0.5430 0.4074 0.2071 0.1821
(0.000) (0.000) (0.007) (0.014)

Long 0.3560 0.3616 0.1409 0.1374
(0.000) (0.000) (0.006) (0.009)

Short -0.1870 -0.0458 -0.0662 -0.0447
......................................................................................, .................................................................

Trading period I Hedge 0.6386 0.4490 0.5310 0.3238
(0.000) (0.001) (0.000) (0.017)

Long 0.2678 0.2854 0.2654 0.2131
(0.002) (0.006) (0.004) (0.033)-

Short -0.3708 -0.1636 -0.2656 -0.1107

Trading period II Hedge 0.6351 0.7641 0.1957 0.0859
(0.000) (0.000) (0.097) (0.277)

Long 0.3913 0.7099 0.0926 0.0643
(0.000) (0.000) (0.131) (0.228)

Short -0.2438 -0.0542 -0.1031 -0.0216
......................................................................................................................................................

Trading period III Hedge 0.7541 0.2554 -0.1206 0.1360
(0.000) (0.895) (0.804) (0.837)

Long 0.7201 0.3180 0.0250 0.1664
(0.000) (0.952) (0.409) (0.953)

Short -0.0340 0.0626 0.1456 0.0303

Table 4.b: Market adjusted buy-and-hold retums to the "statistical" trading strategy for holding periods of 36 months.
(p-values of one-tailed tests of the null-hypothesis that the market adjusted return is equal to zero. The test procedure
did not provide a test for the short position.)

have been advocated as risk proxies in previous research13
- size, book-to-market, E/P-ratio

and dividend yield - were included as independent variables. However, including these risk

proxies in the regressions did not explain the abnormal returns as reported in table 4. b.

Since positions with a holding period of 36 months have been taken each year, typically three

13 See e.g. Banz (1981), Basu (1977) and (1983), and Farna & French (1988) and (1992).
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II

Return in excess 0/ the CAPM:
Jensen's a All years

Test

Abnormal port/olio return:
t-test ofportjolio retums
("realistic" return metric)

Linear regression
with a
signal-dummy
("statistical" return metric)

Period

III

All years

All years

II

III

Str(Pf) Str(Ret) Str({~})

Long: u > 0***1*** Long: u > 0*/(-) Long: u > 0***1*

Short: u < 0**1(-) Short: (-) Short: (-)
Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0*/(-) Hedge: u > 0***/(*)

Long: u > 0***1* Long: u > 0**1(*) Long: u > 0***1*

Short: u < 0*/(-) Short: (-) Short: (-)
Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***1* Hedge: u > 0***1*

Long: u > 0***1** Long: u > 0***1* Long: u > 0**1(-)

Short: u < 0*1(-) Short: (-) Short: (-)
Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***/(*) Hedge: (-)

Long: u > 0***1** Long: (-) Long: u > 0*/(-)

Short: (-) Short: u > 0*/(-) Short: (-)
Hedge: u > 0***/(*) Hedge: (-) Hedge: (-)

......................................................................

Long: u > 0*** Long: u > 0** Long: u > 0*
Short: u < 0*** Short: (-) Short: (-)
Hedge: u > 0*** Hedge: u > 0** Hedge: u > 0*

Long: u > 0***1*** Long: u > 0***1** Long: u > 0***1*

Hedge: u > 0***1*** Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***/(*)

Long: u > 0***1* Long: u > 0***1* Long: u > 0***/(*)

Hedge: u > 0***1** Hedge: u > 0***1* Hedge: u > 0***1**

Long: u > 0***1** Long: u > 0***/(-) Long: (-)
Hedge: u > 0***1*** Hedge: u > 0***/(-) Hedge: u > 0*/(-)

Long: u > 0***1* (-) (-)
Hedge: u > 0***/(*)

Str(Ret+{~})

Long: u > 0**/(*)

Short: (-)
Hedge: (-)

Long: u > 0**/(*)

Short: (-)
Hedge: u > 0**/(*)

Long: u > 0*1(-)

Short: (-)
Hedge: (-)

(-)

Long: u > 0**
Short: (-)
Hedge: u > 0**

Long: u > 0***1*

Hedge: u > 0**/(*)

Long: u > 0**/(*)

Hedge: u > 0**1*

(-)

(-)

Table 5: Summary of statistical tests of abnormal portjolio retums. (u = abnormal return, (.)/(.) = (level of significance with overlapping data)/(average level of significance
for non-overlapping data), *** = ex ~ 1 %, ** = a ~ 5 %, * = a ~ 10 % and (*)= ex ~ 15 %).



positions of each kind (short and long) were held simultaneously during the evaluation

period. 14 As a consequence, stock retums were somewhat overlapping in calendar time, hence

causing time-series dependencies in the empirical data. To eliminate this problem, a number of

non-overlapping subperiods have also been evaluated. Bach subperiod included only positions

with subsequent holding periods being non-overlapping. For each of these subperiods, a value

of Jensen's ex and a regression with the market adjusted buy-and-hold return as the dependent

variable were estimated. The arithmetic means of the test statistics or the p-values of the

statistical tests were calculated for the number of non-overlapping subperiods.

A summary of the results from the statistical tests of observed abnormal returns is provided in

table 5. 15 As can be seen from the table, the elimination of time-series dependencies in the

empirical data strongly affects the observed levels of significance. Having made this

modification in the test design, the observed levels of significance of Jensen's ex for the long

position and the hedge position of the strategy Str({Rmt}) are only 10 % and 15 %,

respectively, for the whole 9-year period. For the strategies Str(ReJ and Str(Ret+{Rmt}), there

are no significant (X-values at the 10% level with non-overlapping data. The market adjusted

return of the "statistical" strategy is still significant for the strategy Str(ReJ (at the 5% level) ,

both for the long position and the hedge position. For the strategies Str({Rmt}) and

Str(Ret+{Rmt } ), the corresponding levels of significance are about 10 % for the long positions

and about 15 % for the hedge positions. Furthermore, there is still a marked decline in the

abnormal returns over time.

4.3. Conclusions about market efficiency

In a strict sense, conclusions about market efficiency follow from table 5. However, as different

measures of abnormal retorns have been used, an overview of the results might be of interest.

14 Except in the beginning and at the end of the whole evaluation period, when the number of portfolios are one
(the first and the last year of the 9-year period) or two (the second and the eighth year of the 9-year period).

15 In addition to the tests reported in table 5, contingency table tests for the statistical return metric have been
conducted for the 9-year period as weIl as for each of the three trading periods. The null-hypothesis of these tests
was that there was no association between the sign of the market adjusted buy- and hold return of individual stocks
(over a holding period of 36 months) and the signal (buy or sell) according to the trading strategy 8tr(.). However,
the results of these tests do not affect the overall conclusions about market efficiency that are presented in this
summary.
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The following criterion for rejecting the efficient market hypothesis has been chosen: The

efficient market hypothesis is rejected if there is a significant abnormal return to the trading

strategy Str(.) for at least one position (hedge, long or short) at the 10 % leve1. Furthermore,

the abnormal return has to be confirmed at the 10% level in terms of the arithmetic p-value for

non-overlapping subperiods, Le. after the elimination of any time-series dependence in the

empirical data. However, a number of different abnormal return tests have been conducted in

the study, and it should be noted that the empirical results are not conclusive.

For the 9-year time period as a whole, all of the estimated prediction models were found to be

value relevant. 16 The tests of abnormal return indicate that there was a significant market

adjusted return to the long position for all the trading strategies Str(ReJ, Str({Rmt}) and

Str(Ret + {Rmt } ). In several cases there were also significant market adjusted returns to the

hedge position. Thus, measuring the return in excess of the market, the conclusion is that the

market is not efficient with respect to the trading strategies Str(ReJ, Str({Rmt}) and

Str(Ret +{Rnlt} ). However, significant returns in excess of the CAPM were documented for the

trading strategy Str({Rmt}) (the long position) only. The conclusion based on the abnormal

CAPM return test is hence that the market was not efficient with respect to the trading strategy

Str({Rmt} ). Regarding the trading strategies Str(ReJ and Str(Ret +{Rmt} ), the abnormal CAPM

return test did not support a rejection of the efficient market hypothesis.

In the first trading period, value relevance was docunlented for all of the prediction modeis.

Statistically significant abnormal returns for the hedge position and/or the long position were

found, irrespectively of the choice of an abnormal return metric, for the trading strategies

Str(ReJ and Str({Rmt}). Hence, the hypothesis of an efficient market with respect to the trading

strategies Str(ReJ and Str({Rmt}) was rejected for this period. For the trading strategy

Str(Ret+{Rmt}), there was a significant market adjusted return to the long position, consistent

with an inefficient market. However, the return in excess of the CAPM for this strategy was not

significant, not leading to a rejection of the efficient market hypothesis with respect to the

trading strategy Str(Ret+{Rmtl) .

In the second trading period, the prediction models Pm(ReJ and Pm(Ret+{Rmt}) were value

relevant, and the prediction model Pm({Rmt}) had some predictive ability (but no value

16 Results conceming value relevance refer to tests with popt(vl) as the cut-off probability value.
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relevance). For the trading strategy Str(ReJ there was a significant return in excess of the

CAPM for the long position, leading to a rejection of the efficient market hypothesis. However,

there was no significant return in excess of the market for this trading strategy. This result

rather supports the conclusion that the market was efficient with respect to the trading strategy

Str(ReJ. As to the trading strategies Str({Rmt}) and Str(Ret +{Rmt} ), the empirical results did

not support a rejection of the efficient market hypothesis.

Regarding the third trading period, none of the prediction models were found to be value

relevant. However, some predictive ability was documented for the model Pm({Rmt}). There

was no abnormal return to the trading strategy Str({Rmt}) though, implying that the hypothesis

of an efficient market could not be rejected. The results with regard to the trading strategies

Str(ReJ and Str(Ret +{Rmt}) were also consistent with the efficient market hypothesis.

Overall, the conclusions about market efficiency for the 9-year time period seam to be

somewhat sensitive to the choice of an abnormal return metric. The trading strategy Str({Rmt })

was the only strategy that generated abnormal retums irrespectively of the chosen test

methodology, while the trading strategies Str(ReJ and Str(Ret+{Rmt}) only generated retums in

excess of the market. It should also be noted that, after the elimination of any time-series

dependence in the empirical data, the results were rather weak in terms of the observed levels

of significance.

Some of the empirical results in this study are consistent with findings in previous research

implying that financial statement information is helpful in generating abnormal returns (for

example, Ou & Penman (1989), Stober (1992) and Setiono & Strong (1998)). However, in this

study the empirical results have been found to be sensitive to the test methodology. One

important methodological issue concerns the choice of an abnormal return metric, Le. the

market adjusted return or the abnormal CAPM return. Furthermore, it has been viewed to be

important in this study to evaluate trading strategies that are "implementable" to an investor.

Therefore, in addition to the "statistical" return metric (chosen for reasons related to the test

design and in order to enhance comparisons with previous research), the "realistic" return

metric has been evaluated. Similar attempts to separate a realistic return metric have not been

explicitly done in previous research. In Ou & Penman (1989), for example, two different

abnomlal return metrics were presented. One of them involved a monthly rebalancing of
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portfolios, corresponding to a trading strategy which is likely to be associated with considerable

transaction costs. The other return metric was a buy-and hold abnormal return where firms that

had been delisted before the end of the holding period were excluded from the trading strategy.

This implies foreknowledge of the stocks still being traded at the end of the holding period and

the strategy is therefore not implementable. Finally, the elimination of any time-series

dependence in the empirical data strongly affects the observed levels of significance in this

study. (There was no similar test of statistical significance of abnormal returns reported in Ou

& Penman (1989), while Stober (1992) presented regression results based on overlapping data.)

Another potential explanation to the rather weak performance of the trading strategies in this

study is that more recent data have been used than in Ou & Penm~n (1989). (The period

1973 - 1983 was investigated in Ou & Penman (1989), white the period 1983 - 1994 has been

evaluated in this study.) The stock market might have become more efficient over time.

Databases with financial information and more advanced camputer facilities have become

increasingly available to investors over time, thereby facilitating the collection and analysis of

financial information (potentially increasing the degree of market efficiency in the stock

market).

Analyzing the abnorma1returns for each of the trading periods separately, a possible

interpretation is that stock market prices reflected the available accounting information better in

the second and the third period. Similar observations have been presented for the U.S. stock

market in Holthausen & Larcker (1992), supporting the idea that the degree of market

efficiency has increased in the stock market over time. However, the interpretation is far from

clear-cut, as the estimated prediction models had at best only a weak predictive ability in the

third period. Hence, the results reported in this study do not preclude that investors having

access to prediction models with a strong predictive ability , will not be able to earn abnormal

returns on trading strategies based on these models in future years.
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Förekommande beteckningar

I nedanstående förteckning återfinns ett antal av de beteckningar som förekommer i rapporten.
Sammanställningen omfattar inte redovisningsbaserade variabler och parametrar, då definitioner
av dessa finns samlade i kapitel 5. (Se i första hand tabell 5.2.2.a och 5.2.2.b). Notera att i
några avgränsade sammanhang kan vissa symboler ha en annorlunda betydelse.

C Pm(.)
e

C Pm(.)
e,1

C Pm(.)
e,II

C Pm(.)
v

C Pm(.)
v,1

C Pm(.)
v,II

costII

D/Pi(p1:L),t(P1:L)

In(EK/MV)i(pl:L),t(Pl:L)

E/Pi(p1:L),t(Pl:L)

totalt antal korrekt klassificerade observationer i estimeringsurvalet
med prognos enligt Pm(.)

antal korrekt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där
aRet+3 ~ 0, med prognos enligt Pm(.)

antal korrekt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där
aRet +3 < 0, med prognos enligt Pm(.()

totalt antal korrekt prognostiserade observationer i valideringsurvalet
med prognos enligt Pm(.)

antal korrekt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
aRet+3 ~ 0, med prognos enligt Pm(.)

antal korrekt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
aRet+3 < 0, med prognos enligt Pm(.)

felklassificeringskostnad för fel typ I, dvs att en minskad framtida
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital klassificeras/prognostiseras
som en ökad (eller oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på
eget kapital

felklassificeringskostnad för fel typ II, dvs att en ökad (eller
oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital
klassificeras/prognostiseras som en minskad framtida genomsnittlig
räntabilitet på eget kapital

kvoten mellan föreslagen utdelning per aktie enligt senaste bokslut
och aktiekurs vid senaste bokslutsdatum för aktie i(Ph)

naturlig logaritm av kvoten mellan bokfört eget kapital enligt senaste
bokslut och totalt marknadsvärde mätt vid senaste bokslutsdatum för
företag i (Ph)

kvoten mellan redovisat resultat per aktie enligt senaste bokslut och
aktiekurs vid senaste bokslutsdatum för aktie i(Ph)
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FM

f Pm(.)
e

f Pm(.)
e,I

f Pm(.)
e,II

f Pm(.)
v

f Pm(.)
v,I

f Pm(.)
v,II

K1(I)

MJKB i(pb),36

MJKB(H),36

MJKB' (H),36

en viss förväntansmodell för bearbetning av information

optimal förväntansmodell för bearbetning av information

totalt antal enligt felaktigt klassificerade observationer i estimerings
urvalet med prognos enligt Pm(.)

antal felaktigt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där
~Ret+3 < 0, med prognos enligt Pm(.)

antal felaktigt klassificerade observationer i estimeringsurvalet där
~Ret+3 ;;::: 0, med prognos enligt Pm(.)

totalt antal felaktigt prognostiserade observationer i valideringsurvalet
med prognos enligt Pm(.)

antal felaktigt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
~Ret+3 < 0, med prognos enligt Pm(.)

antal felaktigt prognostiserade observationer i valideringsurvalet där
~Ret+3 ;;::: 0, med prognos enligt Pm(.)

aktie i vilken position tas vid placeringstillfälle L under placerings
period pI

en slumpmässig klassificeringsansats där andelen observationer som
klassificeras som ökningar respektive minskningar i framtida genom
snittlig räntabilitet på eget kapital sammanfaller med andelen ökningar
respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget
kapital i estimeringsurvalet

en slumpmässig klassificeringsansats där andelen observationer som
klassificeras som ökningar respektive minskningar i framtida genom
snittlig räntabilitet på eget kapital sammanfaller med andelen ökningar
respektive minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget
kapital i valideringsurvalet

ackumulerad marknadsjusterad avkastning på aktie i(pl:L) vid placerings
horisonten

genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för
9-årsperioden på en hedgeposition vid placeringshorisonten när aktier
likaviktas vid placeringstillfällen och placeringstillfällen likaviktas

genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för
9-årsperioden på en hedgeposition vid placeringshorisonten när aktier
likaviktas över 9-årsperioden
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MJKBp1,(H),36

MJKB'pl,(H),36

MJKBp1,(pOS),36

MJKB'pl,(pos),36

MJKB(Pb),(H),36

MJKB(pl:L),(POS),36

MJKB(pOS),36

MJKB' (pos),36

In(MV)i(pl:L),t(Pl:L)

Ne,o

Ne,1

N Pm(.)
e,I

N Pm(.)
e,n

genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för en viss
placeringsperiod pI på en hedgeposition vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas vid placeringstillfällen och placeringstillfällen
likaviktas

genomsnittlig marknadsjusterad nettoavkastning beräknad för en viss
placeringsperiod pI på en hedgeposition vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas över hela placeringsperioden

genomsnittlig marknadsjusterad avkastning beräknad för en viss
placeringsperiod pI på en viss position pas vid placeringshorisonten
när aktier likaviktas vid placeringstillfällen och placeringstillfällen
likaviktas (K = köpposition och S = säljposition)

genomsnittlig mar~adsjusterad avkastning beräknad för en viss
placeringsperiod pI på en viss position pas vid placeringshorisonten
när aktier likaviktas över hela placeringsperioden (K = köpposition
och S = säljposition)

marknadsjusterad nettoavkastning på en hedgeposition vid placerings
horisonten för ett visst placeringstillfälle, L, under placeringsperiod pI

marknadsjusterad avkastning på en viss position pas vid placerings
horisonten för ett visst placeringstillfälle, L, under placeringsperiod pI.
(K = köpposition och S = säljposition)

genomsnittlig marknadsjusterad köp- och behållavkastning beräknad
för 9-årsperioden på en viss position pas vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas vid placeringstillfållen och placeringstillfällen
likaviktas (K = köpposition och S = säljposition)

genomsnittlig marknadsjusterad köp- och behållavkastning för
9-årsperioden för en viss position pas vid placeringshorisonten när
aktier likaviktas över 9-årsperioden (K = köpposition och
S = säljposition)

naturlig logaritm av totalt marknadsvärde på eget kapital för företag
i(pl:L) vid placeringstidpunkten t(Pl:L)

totalt antal observationer i estimeringsurvalet

antal observationer i estimeringsurvalet för vilka L.\Ret+3 < O

antal observationer i estimeringsurvalet för vilka dRet + 3 ~ O

antal observationer i estimeringsurvalet som klassificeras som
dRet+ 3 ~ 0, med prognos enligt Pm(.)

antal observationer i estimeringsurvalet som klassificeras som
dRet+3 < 0, med prognos enligt Pm(.)
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N (+)
pI

N (-)
pi

NpI.(K)(+)

Np1.(poS)

Np1.(s)(+)

N(Pb).(POS)

N Pm(.)
v.I

N Pm(.)
v.II

p*

antal aktier under en viss placeringsperiod pi

antal aktier under en viss placeringsperiod pi, vilkas marknads
justerade avkastning är positiv eller noll vid placeringshorisonten

antal aktier under en viss placeringsperiod pi, vilkas marknads
justerade avkastning är negativ vid placeringshorisonten

antal aktier under en viss placeringsperiod pi, som är förknippade
med köpsignal enligt en placeringsstrategi och för vilka den
marknadsjusterade avkastningen är positiv eller noll vid placerings
horisonten

antal aktier under en viss placeringsperiod pi, som är förknippade
med köpsignal enligt en placeringsstrategi och för vilka den
marknadsjusterade avkastningen är negativ vid placeringshorisonten

antal aktier i en viss position pos under en viss placeringsperiod pi
(K = köpposition och S = säljposition)

antal aktier under en viss placeringsperiod pi, som är förknippade
med säljsignal enligt en placeringsstrategi och för vilka den
marknadsjusterade avkastningen är positiv eller noll vid placerings
horisonten

antal aktier under en viss placeringsperiod pi, som är förknippade
med säljsignal enligt en placeringsstrategi och för vilka den
marknadsjusterade avkastningen är negativ vid placeringshorisonten

antal aktier i en viss position pos tagen vid placeringstillfälle f, under
placeringsperiod pi (K = köpposition och S = säljposition)

antal aktier i en viss position pos under 9-årsperioden
(K = köpposition och S = säljposition)

totalt antal observationer i valideringsurvalet

antal observationer i valideringsurvalet där LlRet +3 < °
antal observationer i valideringsurvalet där LlRet+3 ~ °
antal observationer i valideringsurvalet som prognostiseras som
LlRet+3 ~ 0, med prognos enligt Pnl(.)

antal observationer i valideringsurvalet som prognostiseras som
LlRet+3 < 0, med prognos enligt Pnl(.)

en klassificeringsgräns vid klassificering/prognos av tecken på
förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital
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P*i.t

pPrn(.)

Pa(1)

Pa(2)

pI

Pls(.)R

Pls(.)St

Pls(ReJ

noterad börskurs på aktie i vid tidpunkt t

motiverat värde på aktie i vid tidpunkt t

andel korrekt klassificerade/prognosticerade observationer enligt en
viss prognosmodell Pm(.)

slumpmässig prognosansats där andelen observationer som
prognostiseras som ökningar respektive minskningar i framtida
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital uppgår till 0.5

slumpmässig prognosansats där andelen observationer som
prognostiseras som ökningar respektive minskningar i framtida
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital sammanfaller med andelen
ökningar respektive minskningar i valideringsurvalet

förväntad andel korrekta klassificeringar av ökningar respektive
minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital enligt
klassificeringsansats KI(1)

förväntad andel korrekta klassificeringar av ökningar respektive
minskningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital enligt
klassificeringsansats KI(lye

förväntad andel korrekta prognoser av ökningar respektive minsk
ningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital enligt
prognosansats Pa(1)

förväntad andel korrekta prognoser av ökningar respektive minsk
ningar i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital enligt
prognosansats Pa(2)

placeringsperiod (I, II eller III)

placeringsstrategi enligt det realistiska placeringsalternativet, dvs
aktier likaviktas vid placeringstillfållen och placeringstillfällen
likaviktas vid mätning av genomsnittlig portföljavkastning och belopp
som är hänförliga till aktier som upphör att handlas före placerings
horisonten placeras i marknadsindex

placeringsstrategi enligt det statistiska placeringsalternativet, dvs
aktier likaviktas över hela den studerade tidsperioden vid mätning
av genomsnittlig portföljavkastning och aktier som upphör att handlas
före placeringshorisonten bortfaller

placeringsstrategi där köp- och säljsignaler erhålls från prognos
modellen Pm(ReJ

placeringsstrategi där köp- och säljsignaler erhålls från prognos
modellen Pm(Ret+{Rmt})
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Pm(ReJ

Pm(Re(2)Jf .eO

Pm(ReJre

Pm(ReJII1:i

Pm(ReJ1II:ii

placeringsstrategi baserad på förkunskap om tecknet på förändringen i
framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital

placeringsstrategi där köp- och säljsignaler erhålls från prognos
modellen Pm({Rmt})

prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital,
Ret, som oberoende variabel

prognosmodell där förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet
på eget kapital mäts före extraordinära poster och med historisk
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital före extraordinära poster,
Re(2)t, som oberoende variabel

reestimerad modell med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget
kapital, Ret, som oberoende variabel

prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital,
Ret, som oberoende variabel, estimerad under den första halvan av
den tredje estimeringsperioden

prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital,
Ret, som oberoende variabel, estimerad under den andra halvan av
den tredje estimeringsperioden

prognosmodell nled historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital,
Ret, och en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende variabler

prognosmodell där förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet
på eget kapital mäts före extraordinära poster och med historisk
genomsnittlig räntabilitet på eget kapital före extraordinära poster,
Re(2)t, samt en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende
variabler

reestimerad modell med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget
kapital, Ret, och en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende
variabler

prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital,
Ret , och en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende variabler,
estimerad under den första halvan av den tredje estimeringsperioden

prognosmodell med historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital,
Ret , och en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende variabler,
estimerad under den andra halvan av den tredje estimeringsperioden

prognosmodell med ett enskilt nyckeltal, Rmt,j som oberoende variabel

prognosmodell med en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende
variabler
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Pm({~}ye

popt(e)

popt(re)

popt(Vl)

pOPt(v2)

PrDi(pb),O

Rf,t(pb)

~H),36

Ri(Pb),t(pl:t)

Rm,t(pl:t)

Rp1,(H),36

~1,(Pos),36

prognosmodell där förändringen i framtida genomsnittlig räntabilitet
på eget kapital mäts före extraordinära poster och med en uppsättning
nyckeltal, {Rmt}, som oberoende variabler

reestimerad modell med en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som
oberoende variabler

prognosmodell med en utökad uppsättning nyckeltal, {Rmt}+, som
oberoende variabler

prognosmodell med en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende
variabler, estimerad under den första halvan av den tredje estime
ringsperioden

prognosmodell med en uppsättning nyckeltal, {Rmt}, som oberoende
variabler, estimerad under den andra halvan av den tredje estime
ringsperioden

optimal klassificeringsgräns i estimeringsurval

optimal klassificeringsgräns i valideringsurval för en reestimerad
modell Pm(. ye

optimal klassificeringsgräns i valideringsurval, där a priori sannolik
heten för en ökad (eller oförändrad) framtida genomsnittlig räntabilitet
på eget kapital uppgår till 0.5

optimal klassificeringsgräns i valideringsurval, där a priori sannolik
heten för en ökad (eller oförändrad) sannolikhet i framtida genom
snittlig räntabilitet på eget kapital motsvarar andelen ökningar res
pektive minskningar i det aktuella valideringsurvalet

dummyvariabel som antar värdet Ovid köpsignal och värdet 1 vid
säljsignal för aktie i(Ph) vid placeringstidpunkten t(ph) = O

riskfri ränta månad t(pb)

genomsnittlig nettoavkastning beräknad för hela 9-årsperioden på en
hedgeposition vid placeringshorisonten

avkastning (förräntning) månad t(ph) på aktie i(pl:t)

avkastning månad t(ph) på marknadsportföJjen

genomsnittlig nettoavkastning beräknad för en viss placeringsperiod pI
på en hedgeposition vid placeringshorisonten

genomsnittlig ackumulerad avkastning beräknad för en viss place
ringsperiod pI på en viss position pos vid placeringshorisonten
(K = köpposition och S = säljposition)
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R(Pos),36

~Ph),(H),36

R(Ph),(Pos),36

-
R(pl:t),(H),t(Pl:t)

~pl:t),(POS),t(Pl:t)

Re(2)i,t

Rei,t+3

Re(2)i,t+3

~Re(2)i,t+3

Rmi,t,j

genomsnittlig ackumulerad avkastning beräknad för hela 9-årsperioden
på en viss position pos vid placeringshorisonten (K = köpposition och
S = säljposition)

nettoavkastning på hedgeposition vid placeringshorisonten för ett visst
placeringstillfålle L under placeringsperiod pI

ackumulerad avkastning på en viss position pos vid placerings
horisonten för ett visst placeringstillfälle L under placeringsperiod pI
(K = köpposition och S = säljposition)

nettoavkastning månad t (pl:L) på en hedgeposition tagen vid placerings
tillfälle L under placeringsperiod pI

avkastning månad t (pl:t) på en viss position pos tagen vid placerings
tillfälle L under placeringsperiod pI (K = köpposition och
S = säljposition)

räntabilitet på eget kapital inklusive extraordinära poster för företag i
under period t-l till (

räntabilitet på eget kapital före extraordinära poster för företag i
under period (-1 till (

historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital inklusive extra
ordinära poster för företag i mätt under perioden (-2 till (

historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital före extraordinära
poster för företag i mätt under perioden (-2 till (

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital inklusive extra
ordinära poster för företag i mätt under perioden (+ 1 till (+3

framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital före extraordinära
poster för företag i mätt under perioden (+ 1 till (+3

förändring i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital
inklusive extraordinära poster för företag i under perioden t+1 till
(+3 jämfört med perioden (-2 till (

förändring i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital före
extraordinära poster för företag i under perioden (+ 1 till (+3 jämfört
med perioden (-2 till (

nyckeltal j för företag i vid tidpunkt (

en uppsättning representativa nyckeltal vid tidpunkt (
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t(pl:t)

W (Pb),(pos),O

W (pb),(pos),36

W(pos),O

ap1,(pos)

(3(H)

(3Pl,(pos)

utökad uppsättning nyckeltal vid tidpunkt t, där nyckeltalen {Rmt }

kompletteras med nyckeltal valda i enlighet med kriterier formulerade
i Skogsvik (1990)

tidpunkt hänförlig till ett visst placeringstillfålle " under en viss
placeringsperiod pi (pi = I, II och III, " = 1, 2 och 3)

utdelning per aktie vid tidpunkt t

total utdelning på samtliga aktier vid tidpunkt t

modellbetingat värde på redovisat eget kapital vid tidpunkt t

förväntat värde på redovisat eget kapital vid placeringshorisonten T

belopp vid placeringstidpunkten som placeras i/erhålls från en viss
position pos vid placeringstillfålle " under placeringsperiod pi
(K = köpposition och S = säljposition)

belopp vid placeringshorisonten i en viss position pos tagen vid
placeringstillfålle " under placeringsperiod· pi (K = köpposition och
S = säljposition)

det totala belopp som placeras i/erhålls från respektive position
pos under 9-årsperioden som helhet (K = köpposition och
S = säljposition)

månatlig övernormal nettoavkastning, Jensen's a, avseende hela
9-årsperioden på en hedgeposition

månatlig övernormal nettoavkastning, Jensen's O!, avseende place
ringsperiod pi på en hedgeposition

månatlig övernormal avkastning/ränta, Jensen's a, avseende place
ringsperiod pi på en viss position pos (K = köpposition och
S = säljposition)

månatlig övernormal avkastning/ränta, Jensen's a, avseende hela
9-årsperioden på en viss position pos (K = köpposition och
S = säljposition)

betavärde avseende hela 9-årsperioden för en hedgeposition

betavärde avseende placeringsperiod pi för en hedgeposition

betavärde avseende placeringsperiod pi för en viss position pos
(K = köpposition och S = säljposition)

betavärde avseende hela 9-årsperioden för en viss position pos
(K = köpposition och S = säljposition)

517



I't

Pt

ett element i mängden av all tillgänglig information vid tidpunkt t

ett element i mängden av all tillgänglig värderelevant information vid
tidpunkt t

ett element i mängden av all tillgänglig icke värderelevant information
vid tidpunkt t

all tillgänglig information vid tidpunkt t

all tillgänglig värderelevant information vid tidpunkt t

all tillgänglig icke värderelevant information vid tidpunkt t

placeringstillfälle (1, 2 eller 3)

a priori sannolikhet i estimeringsurvalet för aRet+3 ~ O

a priori sannolikhet i valideringsurvalet för aRet+3 ~ O

riskjusterat förräntningskrav under period t

518



Vissa för rapporten specifika begrepp

I föreliggande rapport förekommer att antal begrepp som har en specifik betydelse inom ramen
för densamma. I nedanstående förteckning anges var i rapporten dessa begrepp introduceras.

beskrivningsdimensioner i redovisningen
estimerad prognosmodell
estimeringsperiod
estimeringsurval
framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital
förväntansmodell
förändring i framtida genomsnittlig räntabilitet på eget kapital
historisk genomsnittlig räntabilitet på eget kapital
hypotetisk placeringsstrategi
initial uppsättning redovisningsmått/nyckeltal
inledande företagsurval
klassificeringsansats
klassificeringsförmåga
klassificeringsgräns
konjunkturprognos
marknadsrelevans
motiverat värde
optimal förväntan
optimal klassificeringsgräns
placerarrelevans
placeringsstrategi
placeringstillfälle
placeringsperiod
placeringsurval
primärgrupp
primär värderelevans
prognosansats
prognosförmåga
prognostillfälle
realistiskt placeringsalternativ
reestimerad prognosmodell
representativa nyckeltal
rörelsernässig likhet
sekundärgrupp
sekundär värderelevans
statistiskt placeringsalternativ
valideringsperiod
valideringsurval
värderelevans
värderelevanskriteriet
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sidnr.
141
149
156
157
150
33

149
150
247
114
107
188 och 235
187
183
201
39
31
33

185
38

246
248
247
266
109
30

203 och 204
202
193
263
224
155
110
109
30

263
193
195
34
36 och 203
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