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Sammanfattning

Detta arbete är en studie över investeringsmöjligheten vid tävlingsfenomenet Window 

Dressing inför kvartalsskiftena. Studien bygger på analys av en tredagars långt event-

fönster inför kvartalsskiftena mellan år 1996 och 2005 på den svenska aktiemarknaden.

Window Dressing uppstår i prestationsbaserade sammanhang och är mest känd när 

börsföretag dagarna före sina finansiella kvartalsrapporter ror i land ytterligare affärs-

transaktioner i syfte att dra fördel av sista stundens nyupptäckta affärsmöjligheter. På 

samma sätt är det antaget att fonderna agerar, inom den egna strategins ram, genom ak-

tiva köp och säljtransaktioner dagarna inför sina kvartalsvisa innehavsredovisningar, 

baserad på nyupptäckta möjligheter från exempelvis momentumeffekter. Fenomenet får 

sin acceptans från den betydande konkurrensen på fondmarknaden där fonderna tävlar 

om att uppvisa skicklighet i värdeskapande. 

Studien visar att resultatet är statistiskt signifikant som, givet fortsatt historiskt para-

digm, möjliggör uppläggning av en investeringsstrategi. Huruvida strategin är lämplig 

för små marknadsaktörer framkommer av studien.

Nyckelord: Investering, trading, strategi, window dressing, konkurrens, värdeskapande, 

statistisk arbitrage.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

Det finns en insikt man kan erhålla när man väger börsens långsiktiga och kortsiktiga 

utveckling mot varandra. Genom att betrakta en längre börsindexkurva blir det lätt att 

inse att börsen på lång sikt alltid går upp. Det är lika lätt att inse att börserna alltid är 

volatila på kort sikt ty uppåttrender blandas med nedåttrender. Orsaken till dessa två 

mönster är välkända och bland grunderna kan nämnas att en fri börs avspeglar värde-

skapandet i samhället, att framsteg inom vetenskaperna avspeglar sig på företagandet 

och att efterfrågan för andelar i dessa framgångsrika företag visar sig på börsku rsen.

Samtidigt går det inte att säga något om den framtida samhällsutvecklingen på lång sikt 

på samma sätt som man inte kan uttala sig om dess gestaltning på närmaste morgondag. 

Därför mitt fortsatta antagande är att både den långsiktiga och den kortsiktiga samhälls-

trenden förblir intakt och för den långa delen fortsätter peka uppåt och för den korta de-

len fortsätter variera.

Antagandet härifrån är därmed att den som har råd att investera på lång sikt1 har en ga-

ranterad positiv avkastning och en upplevd risk lika med noll. Den kortsiktiga investera-

ren har däremot en klart upplevd risk på grund av att avkastningen kan bli negativ.

Nästa insikt bygger på att det även på kort sikt existerar fenomen som har urskiljbara 

regelbundet positiva perioder vars totala avkastning motsvarar den totala avkastningen 

från den långsiktiga investeringen. Om de korta regelbundna och urskiljbara avkast-

ningarna verkligen är lika stora som den från den långsiktiga avkastningen, då kommer 

den upplevda risken bli noll även för den kortsiktiga investeringsstrategin och möjliggö-

ra initiering av kortsiktiga investeringar.

Test av ett sådant fenomen som ovan förutsätter, precis som vid utveckling av ett före-

tags affärsidé, ett vetenskapligt närmande och kunskapsskapande, i det här fallet om det 

för den kortsiktiga investeringen nödvändiga återkommande positiva mönstret. Förut-

1 Bara som en notis nämner jag att den långsiktiga investerarhorisonten inte alla investerare är förunnat ty 

alla investerare inte har råd att låta kapitalet jobba på lång sikt utan kräver dem realiserade snabbare.
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sättningen är att systematisera teorin om det positiva mönstret, använda statistiska verk-

tyg för att testa huruvida teorin om det positiva mönstret är statistiskt robust och vid ro-

busthet även inferera huruvida fenomenet även kan gälla i framtiden, samt genomföra 

känslighetsanalyser för att upptäcka de praktiska alternativ som skulle hjälpa förverkli-

gandet av den kortsiktiga investeringsstrategin (tradingstrategin, i fortsättningen). Dessa 

forskningsobjekt kommer jag att förkroppsliga i studiens teori-, metod- och analysdel.

Därför, min fråga var: hur och i vilka samband uppstår de kortsiktiga positiva börs-

mönstren samtidigt som intrycket från börsens normala tillstånd är slumpmässighet. Hur 

upptäcker man börsmönster som avviker från det slumpmässiga, från det normala?

Tankegången var att utgå från att avvikelser från det normala uppstår vid händelser. 

Nästa steg blev att identifiera ett antal olika typer av händelser som brukar inträffa på 

börsen. Merparten av dessa händelser är också slumpmässiga, som till exempel press-

meddelanden med goda/dåliga nyheter om företaget, spontana makroekonomiska hän-

delser, tekniska genombrott, etc. Däremot händelser som inte är slumpmässiga är något 

som alla känner till att de skall inträffa vid klart definierade gränser. Att ta reda på när 

de skall inträffa är kanske mödosamt men är alltid definierbara och därmed vetbara. Så

är fallet med definieringen av alla utdelningars exdag2 eller definieringen av alla bola-

gens finansiella rapportdagar, som av naturliga skäl inte inträffar samma dag för samtli-

ga bolag men med hjälp av efterforskning blir vetbara.

Betydligt lättare att identifiera händelser är de som återkommer på en strikt kalender-

dag. Dessa händelser behöver man inte leta fram utan är lätt att positionera just på grund 

av att de är regelbaserade, inträffar på en viss återkommande kalenderdag. Så är fallet 

med börsens mindre volatila halvdagar som är helgbestämda och ger en avvikande lik-

viditet, eller optioners förfallodagar som infaller tredje fredagen varje månad och bero-

ende på marknadsläge ger en förstärkningseffekt, eller fonders tävling inför kvartals-

skiftet som givet momentum ger en förstärkningseffekt.

2 Grünstein och Möllenborg (2004) visade i sin kandidatuppsats att bakom denna gräns ligger ett positivt 

mönster som ackumuleras till ett positivt fenomen som alltid har existerat. Detta utdelningsfenomen är 

statistiskt signifikant förmodligen på grund av att utdelningen sker den dag då bolagsstämman hålls, vil-

ket är en positiv händelse i sig ty den positiva långsiktiga framtidstron bekräftas under upphöjd stämning.
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Vikten ovan är att identifiera sådana regelbundna mönster som har klart avskiljbara 

gränser och en chans att ständigt återkomma. Sådana mönster har nämligen också chan-

sen att ackumuleras till fenomen. Detta är en avgörande faktor för att ett forskningsäm-

ne a priori i teorin skall  kunna betraktas som  analyserbar.

1.2 Undersökningsproblemet

Ett positivt och regelbundet fenomen anade jag uppstår i samband med fonders täv-

lingsbeteende inför kvartalsrapporteringen. Jag anade att tävlingar accentuerar avvikel-

ser som kan förstärkas i predicerbara regelbundna mönster. Därför tänkte jag att Win-

dow Dressing bör ha en positiv påverkan på  aktiekurserna.

Window Dressing hypotesen specificerar att tidigare vinnaraktier ökar ytterligare da-

garna inför kvartalsslutet eftersom ytterligare köp av dessa kan ge hävstång åt fonders 

gamla innehav, något de kan tävla med. På motsvarande sätt skall tidigare förlorarak-

tier sjunka ytterligare inför kvartalsslutet eftersom fonderna säljer av dessa för att inte 

skylta med dem vid den kvartalsvisa konkurrensen.

Window Dressing fenomenet på finansmarknaden är därmed ett fenomen som går ut på 

att fonder tar sista minutens investeringsbeslut strax inför kvartalsskiftet om de hittar af-

färsmöjligheter att förbättra den egna marknadspositionen med. Att hitta sådana affärs-

möjligheter kan bli extra viktigt innan kvartalsskiftet eftersom det är vid kvartalsskiftet 

som fonderna redovisar sina investeringar för myndigheter något som alltid fungerat 

som en bra avstämningspunkt för kunder och konkurrenter vilket gör gränsen till en na-

turlig konkurrenspunkt.

Den på aktiemarknaden accepterade tanken till fenomenets upphov är den stora konkur-

rensen på fondmarknaden. Enbart i Sverige marknadsförs 729 aktiefonder (se referen-

ser). En sådan hård konkurrens sporrar aktörerna till att bli kompetenta och ta vara på 

alla affärsmöjligheter som kan förbättra deras marknadsställningar.
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1.3 Syfte

Denna uppsats kommer att analysera huruvida Window Dressing fenomenet inför kvar-

talsslutet uppvisar ett statistiskt signifikant mönster och därefter även se om fenomenet 

är lämpligt för en tradingstrategi.

Målet för mig är inte att försöka hitta strategier som överträffar marknaden. Frågan om 

man kan göra en överavkastning, det vill säga en avkastning över index, är inte det vä-

sentliga. Det får gärna bli så men det skall räcka med att avkastningarna är i nivå med 

det historiska genomsnittet3.

Inom samhällsvetenskaperna existerar dock inte sådana mönster som vid varje tillfälle 

100 procentigt uppfyller ens krav om det historiska genomsnittet. Därför ett lämpligt 

närmande är att fenomenets mönster skall uppvisa statistisk signifikans. Denna signifi-

kans kommer att väga variationen i urvalet mot avkastningen. Om denna är signifikant 

jämfört mot den långsiktiga strategins avkastning innebär då att den upplevda risken 

från den kortsiktiga investeringen blir lika med den från den långsiktiga investeringen. 

Därmed uppfylls syftet med att kunna initiera den kortsiktiga investeringen.

1.4 Avgränsning

Fenomenet kan existera även på kreditmarknaden och valutamarknaden men jag av-

gränsar studien att gälla enbart aktiemarknaden.

Studien kommer att analysera fenomenet genom ett eventfönster begränsat till enbart tre 

dagar inför varje kvartalsslut. Ett eventfönster på en hel månadslängd är alltså inte syftet 

med min studie.

3 När man även tar hänsyn till utdelningar aktieinlösen och aktieåterköp brukar man anta att index för-

dubblas var 5:e år, vilket innebär 15 % ökning per år. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsens all-

share index OMXSPI som årligen ökade med 11,7 % mellan 19960101 - 20060101. (se även referenser)
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2 Teori

2.1 Referensram

Uppsatsen utgår från den effektiva marknadshypotesen (EMH), som om jag statistiskt 

lyckas falsifiera4 med hypotesen om Window Dressing (WDH) kan då leda till upplägg 

av en optimal strategi för att ta vara på den möjlighet som falsifieringen innebär.

2.2 Effektiva marknadshypotesen (EMH)

Bland många andra formulerade även Fama (1970) en hypotes om den effektiva mark-

naden som en marknad där priserna alltid fullständigt avspeglar den vid tillfället till-

gängliga informationen.

Fama medgav att hypotesen är något överdriven, men att effektiviteten uppstår förr eller 

senare eftersom marknadens aktörer kommer att agera precis så som de förväntas, det 

vill säga rationellt och genom handel bringa de felvärderade aktierna tillbaka till sina 

rätta inneboende värden. Till exempel när ny företagsinformation anländer då kommer 

aktörerna handla aktien vid de nivåer som värderingen av den nya informationen inne-

håller. Vissa aktörer förmodligen övervärderar informationen medan andra undervärde-

rar den, men så småningom kommer priset att konvergera mot informationsvärdet i ny-

heten. Det är lätt att inse att en fri marknad med många aktörer är den optimalaste vär-

deraren. Anledningen till att Fama betonade marknadseffektiviteten var att effektiva 

marknader möjliggör rätt värdering av aktier och rätt värderade aktier möjliggör att in-

vesteringar hittar fram till de rätta objekten; annars skulle investeringar belöna fel vär-

den varmed utvecklingen skulle bromsas.5

Den extrema tolkningen av EMH är att marknaden är så pass effektiv, och omedelbar i 

att ta hänsyn till all information och avspegla det i aktiekursen, att utan extra ny infor-

mation skall det inte finnas någon chans att förvänta sig ökad avkastning. Fama avvisar 

dock även tanken på att kunna skapa kunskap från befintlig information.

4 Falsifieringen sker med hypotestest som baseras på statistisk sannolikhetsteori.
5 EMH frågan uppstod i ett tidigare makrosammanhang där vikten låg på att bekräfta marknaders styrka 

som system i att effektivt allokera kapital (genom att belöna tillväxt, skaparkraft) jämfört mot ett ovan-

ifrån sanktionerat system som är godtycklig och inte ger deltagande i beslutsprocessen.
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Fama betraktar tre sätt att inhämta information från:

1) Information från insiders, dvs. info från de som jobbar inuti ett börsnoterat företag.

2) Information från teknisk analys, dvs. info från analys av historisk aktieutveckling.

3) Information från fundamental analys, dvs. analys av publik företagsinformation.

1) Tillgång till insiderinformation är omöjligt att skaffa eftersom merparten av mark-

nadsaktörerna omöjligen kan upprätthålla personliga nätverk med så många objekt. Öm-

sesidiga och trovärdiga nätverk skulle kunna vara möjliga men bara bland insiders själv 

som har något att erbjuda varandra, men de flesta andra utomstående är hänvisade till 

offentliga källor. Chansen att förtrolig information delas med utomstående är minimal i 

ljuset av att trading i ej offentliggjord information är straffbart. Därmed är information 

från insiders det mest osannolika att skapa kunskap från.

2) 3) Fama’s EMH avvisar dock även kunskapsskapande från både teknisk och funda-

mental analys eftersom alla aktörer har lika tillgång till informationen.

Därmed den strikta tolkningen av marknadseffektiviteten bli att den omöjliggör strate-

gier som syftar till att skapa kunskap från befintlig information på grund av att alla aktö-

rer har lika tillgång till denna information, som i närvaro av en fri marknad effektivt 

förmår anpassning av priserna till den tillgängliga informationen.

Trots att Fama betonade i sin artikel att EMH måste tolkas i sitt rätta sammanhang fick 

hans långa argumentation om en i alla situationer effektiv marknad, en absurd tolkning. 

Fama öppnade dock för ännu inte uppfunnen kunskap, men den enda konkreta och korta 

reservation han lämnade var att EMH förmodligen inte fungerar i närvaro av momentu-

meffekter. Momentum är numera klarlagd och öppnar en hel värld, som berör även mitt 

fenomen varför nästa naturliga steg blir att beskriva vad momentum är för något.

Innan dess vill jag dock belysa det faktum att Fama 11 år senare (1981) blev styrelsele-

damot i den nya fonden DFA som framgångsrikt drog fördel av just en kombinerad 

teknisk och fundamental analys, något som EMH strikt avvisade. (punkt 2 och 3 ovan)

Och det finns fler exempel på framgångsrika fonder som till exempel den av Peter 

Lynch förvaltade Magellan-fonden som varje år sedan 1978 avkastat ca 28 % genom att 

tillämpa just teknisk och fundamental analys.
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2.3 Momentum

Shleifer, (2000), har sammanfattat den breda empiriska forskningen som ifrågasätter 

EMH och för fram bevis för existensen av långsiktig momentum. Jag skall diskutera 

enbart det som förklarar varför momentumeffekten existerar.

I. Delvis finns det analyskostnader. Att skapa kunskap från allmän information kräver 

omfattande forskningsresurser. Ett sådant hinder yttrar sig i att marknadens aktörer gär-

na följer de mest skickligaste aktörerna som då ger en förstärkningseffekt på kursens 

riktning och kan driva aktiens pris långt bort från aktiens fundamentala värde. Systema-

tiska avvikelser, det vill säga långsiktiga felprissättningar, är därmed ett faktum.

II. Delvis fortplantar sig kunskapen inte omedelbart. Flockbeteendet börjar med en serie 

positiva händelser. I början finns en fundamental företagshändelse som förstärks av yt-

terligare några liknande händelser. Effekten är igång och allt fler hoppar på tåget. Vissa 

köper av hysteri på grund av analyskostnaden i punkt I. ovan. Andra, till exempel pas-

sivt förvaltade fonder, tvingas automatiskt öka sina andelar beroende på fondens regler 

om att upprätthålla vikten i sina portföljer. En upprepad ursprungsfaktor, säg flera nyhe-

ter av samma karaktär, har därmed chansen att skapa bubblor. Dessutom, kommer ingen 

befintlig ägare i detta läge att vara angelägen om att stämma av aktiens pris mot dess 

fundamentala värde. Ingen kommer att vara beredd att sälja aktien eftersom i dessa lä-

gen ingenting annat spelar roll än att sitta still och dra fördel av effekten. För befintliga 

ägare behövs alltså ingen vetenskaplig kunskap i detta läge om att aktiepriset är fel.

III. Delvis existerar det transaktionskostnader. Om marknaden skulle vara 100 % effek-

tiv skulle sådana bubblor som ovan inte kunna uppstå eftersom marknadens aktörer 

skulle se till att få ner priset. Men i ett läge som ovan finns det ingen befintlig ägare som 

initierar en säljtransaktion eftersom det inte är värt för någon att hoppa av från ett tåg 

som är i rörelse och har momentum. Så frågan är om en ännu icke ägande aktör skulle 

kunna tänka sig initiera en blankning? Här kommer transaktionskostnaden in i bilden.

Anta att alla aktörer på marknaden har tillgång till omfattande research och vet att akti-

en är övervärderad. Nästa problem är att kostnaden för att blanka/korta en aktie, det vill 

säga sälja en aktie man inte redan äger, är flerdubbelt högre än vad courtage för en lång 



David Grünstein, magisteruppsats, 060113 Fr 8  < 36

position är. Initiering av blankning är också mångdubbelt riskablare i just momentums 

fall eftersom det kan pågå länge och tiden talar emot en blankare. Felprissättningar kan 

alltså bestå längre än vad den strikta tolkningen av EMH ger intryck av.

IV. Delvis finns det marknadsblockeringar. Om vi lättar ytterligare på kravet och bortser 

från existensen av både analys- och transaktionskostnader finns det ändå marknads-

blockeringar i form av aktörernas egna strategiregler som förbjuder aktören från att ingå 

korta positioner. Oftast är det enbart hedgefonder som kan tänka sig svara för denna ris-

kabla del av handeln. Finns det få hedgefonder - eller om fonden själv redan är lång i 

aktien - kommer momentum bestå länge eftersom inga säljare kan existera.

Kontentan av ovanstående argument är att aktörerna har chans att bli korrelerade med 

varandra i sina ageranden, varför möjligheten till dominans i ena riktningen kan uppstå 

under längre perioder. Flockbeteende eller med andra ord marknadssentiment eller mo-

mentum är därför fullt möjliga, precis som Fama också anade år 1970.

EMH är alltså starkt begränsad av mänskliga faktorer och inte av naturlagar vilket har 

öppnat vägen för den beteendevetenskapliga förklaringen (”Behavioral Finance”) till 

många av de senaste decenniers forskningsämnen inom finansområdet.

Hur mitt fenomen bildas förklaras också beteendevetenskapligt. De två faktorerna till 

WD fenomenets bildning är den nyss förklarade momentumeffekten på aktiemarkna-

den samt den hårda konkurrensen på fondmarknaden6 som jag skapar kunskap om i näs-

ta avsnitt (2.4) för att i det efterföljande avsnittet (2.5) sammanfatta fenomenets hypotes 

i konkreta termer. I kapitlets sista avsnitt (2.6) redovisar jag den hittillsvarande forsk-

ningen kring just WD fenomenet.

6 Om fenomenet skulle vara direkt observerbar hos fonderna då skulle denna studie inte ha tillkommit. 

Varför det inte går att direkt observera beror också på konkurrensen. En direkt observation via daglig in-

nehavsredovisning eller forskning via enkäter innebär externalisering av fondens affärshemligheter, vilket 

inte låter sig göras. Den enda möjliga observation är indirekt via börsen, som är finansforskarens arena.
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2.4 Konkurrensen på fondmarknaden

Kundernas makt på fondmarknaden är stor eftersom det är enkelt att välja mellan två 

fonder, kunden ser enkelt om fonden har rätt avkastning och rätt innehav. Utbudet av 

aktiefonder står inte heller i jämförelse med andra marknader utanför finansområdet. 

Enbart svenskregistrerade aktiefonder finns det 314 stycken. Tillsammans med utländs-

ka fonder finns på den svenska marknaden 729 aktiefonder (se referenser). Detta stora 

utbud inom enbart aktiefondsnischen gör att kunderna har makt över fonderna.

Underläget gör att konkurrensen bland fonderna är hård och incitamenten att utmärka 

sig, att uppvisa skicklighet är betydande. Detta yttrar sig i ett beteende som utanför 

konkurrensutsatta marknader kan vara ogripbart, men beteendet går ut på att inte missa 

affärsmöjligheter som dyker upp. Alla affärsmöjligheter är värdefulla, även de som upp-

täcks inför kvartalsskiftet. Även kalendern bidrar till kravet om att visa skicklighet. 

Vid kvartalsskiftet gäller det att stå beredd att visa upp sig. Det är en avstämningspunkt 

där den egna produkten (fonden) exponeras med grundegenskaperna:

a) värdeutveckling

b) innehav

En negativ exponering genom förfalskning av produktens egenskaper är uteslutet.

Exponering av fondens värdeutveckling sker dagligen genom fondens kursnotering7 . 

Kursutvecklingen visar om fonden är och har varit skicklig. Å andra sidan sker expone-

ring av fondens innehav av konkurrensskäl8 enbart kvartalsvis. Innehavet visar varför  

fonden var skicklig, men ger också förståelse om vad som väntar.

Konkurrensen går ut på att exponera produktens egenskaper för offentligheten med för-

väntning om att egenskaperna skall vara tillräckligt bra för att utmärka sig bland kon-

kurrenterna och därmed attrahera kunder. Därför tävlan om kunderna avgörs genom 

skicklighet i förvaltningen av dessa egenskaper.

7 NAV kursen. Detta är lika med totala fondförmögenheten delat med antalet fondandelar.
8 En daglig innehavsredovisning (externalisering av insiderinformation) skulle omöjliggöra fondmarkna-

dens fungerande. Konkurrensen skulle sluta eftersom kunder och konkurrenter lätt skulle kunna replikera 

varandras investeringsstrategier. (se även fotnot 6) 
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Fonders positiva Window Dressing kan därför enbart handla om att dra fördel av fram-

tida uppdykande affärsmöjligheter. Att fonden skall hålla på med otillbörlig marknads-

påverkan är uteslutet. Att fonden skall gå utanför sin egen strategiska ram är uteslutet. 

Om det skall ske någon WD så kan den bara bli positiv.

Just den framåtriktade konkurrensskickligheten avgörs vid den kvartalsvisa innehavs-

redovisningen. Här förväntar sig kunderna att fonden inom ramen av sin strategi skall 

leverera de rätta innehaven. En sådan rätt leverans avgörs genom jämförelse mot mark-

nadens innehav och avslöjar huruvida fonden börjat inse vart marknaden är på väg. 

Finns inte de rätta aktierna i portföljen är det tecken på vad som inte kommer att uppstå. 

Här hjälper den skarpa konkurrensen och den skarpa kvartalsgränsen till att fonden skall 

avläsa marknaden extra noga. Tävlingsskickligheten accentueras inför just kvartalsskif-

tet ty både dåligt- och välutvecklande fonder har fördel av att inte missa affärsmöjlighe-

ter. Det mest uppenbara är om en fond är så pass skicklig att den redan innehar vinnar-

aktierna ty då kan det vara försvarligt att köpa ytterligare mer av dessa, något som ger 

hävstång åt det gamla innehavet; inte det nya. Å andra sidan har fonden en skyldighet 

gentemot sina kunder även om man historiskt var inkompetent och inte innehaft vinnar-

aktier som ändå ligger inom ramen för fondens affärsstrategi. Därför gäller det att skär-

pa sig. Att vid kvartalsslutet inför hela offentligheten skylta med noll innehav av de rät-

ta aktierna kan vara en indikation på att fonden stagnerat i förmåga eller att fondens out-

talade strategi är att gå emot marknaden, vilka inte kan tyda på skicklighet.

Utanför konkurrensutsatta marknader spelar dålig prestation inte någon roll men på 

fondmarknaden är det oförsvarligt att missa affärsmöjligheter.

För studiens syfte är dock inte nödvändigt att veta de hårda fakta om vad fondernas in-

vesteringsstrategier är eller vilka taktiska beslut de tar; det vill säga externalisering av 

insiderinformation (se fotnot 8). I de miljöer där affärer är en daglig handelsvara antas 

konkurrensutsatta aktörer lyssna och leta fram affärsmöjligheterna och ta tillvara dem. 

Kännedom om konkurrens skall vara tillräcklig, men sedan återstår alltid studiens roll 

om att avgöra om konkurrensbeteendet resulterar i ett analyserbart och klart statistiskt 

mönster.  I nästa avsnitt följer den konkreta formuleringen av WDH.
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2.5 Window Dressing Hypotesen (WDH)

Enligt den allmänna definitionen av WD ger konkurrensen på fondmarknaden upphov 

till ett fenomen bland fonder som yttrar sig i att tidigare vinnaraktier fortsätter gå upp 

dagarna inför kvartalsskiftet samt de aktier som har gått dåligt kommer att fortsätta att 

sjunka inför kvartalsskiftet då den viktiga avstämningen sker.

Anledningen till detta är att:

Fonder vill rida på framgången. Är fonden redan positionerad i en vinnaraktie – det vill 

säga redan äger den momentumaktie som har gått bra under den senaste tiden – kan yt-

terligare köp de sista dagarna ge hävstång. I denna situation slår fonden två konkurrens-

poäng ty förutom rätt innehav når man även en högre värdering med relativt liten insats.

Fonder vill visa att man tänker framåt. Är fonden sedan tidigare positionerad i en förlo-

raraktie kan byte till en vinnaraktie åtminstone uppvisa att man lär sig. Även detta dri-

ver vinnaraktien högre upp och förloraraktien ännu mer ner.

Fenomenet uppstår därmed på grund av konkurrensen på fondmarknaden och mo-

mentumeffekten i aktier.

Nu när Window Dressing är beskrivet som en möjlig regelbunden mänsklig aktivitet, då 

är frågan om vad tidigare forskare har kommit fram till.

Kvn                Kvn+1                   Kvn                       Kvn+1

+              =+   - = -
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2.6 Tidigare forskning

Som bas för den specifika teoriinsamlingen använde jag flera forskningsdatabaser9 och 

även sökmotorn www.google.se. Den del av forskningen som fokuserar på fondernas 

halvårsvisa eller årsvisa innehavsförändringar har jag valt bort. Dessa studier kan vara 

lämpliga för långa tradingstrategiupplägg. Mitt syfte var dock ett dagligt upplägg.

Forskarna närmar sig fenomenet från olika perspektiv och har även olika mätmetoder 

varför resultaten inte är direkt jämförbara.

År 1991 utförde Lakonishok Shleifer Thaler och Vishny ett studium från pensions-

fondförvaltarnas perspektiv. De tittade på förvaltarnas portföljförändringar mellan kvar-

talen. De fångade upp 18% av den amerikanska privata pensionsaktiefondmarknaden 

(769 fonder). Deras styrka skulle dock ha legat i om de hade lyckats få tag i daglig 

transaktionsredovisning från dessa pensionsfonder. De var dock hänvisade till att göra 

många antaganden vid jämförelsen mellan den kvartalsvisa innehavet och fondförmö-

genhetens dagliga förändring. Deras forskningsresultat är överraskande att pensionsfon-

derna gör tvärtom vad hypotesen om WD fenomenet säger (contrarian), nämligen att 

pensionsfonderna köper förloraraktierna och säljer vinnarna men också att de gör sig av 

med misstagen. Bland de fyra kvartalen utmärker sig den fjärde perioden något extra 

med än starkare tvärtomagerande.

Den enklaste och därmed den mest direkta studien gjordes av Bhana (2002) som under-

sökte de större transaktionerna (blocktrading) på sydafrikanska Johannesburgbörsen. 

Studien byggde därmed på antagandet om att enbart fonder handlar i dessa stora poster. 

Studien resulterade i upptäckten av en statistiskt signifikant påverkan på handelsaktivi-

teten inför kvartalsskiftena.

Enligt Bhana utfördes en tidig volymstudie av Bildersee och Kahn (1987) på NYSE 

som också kom fram till en signifikant ökning i handelsvolymen inför slutet av varje 

kvartal.

9 BSP (http://search.epnet.com),  JSTOR (http://www.jstor.org),  SSRN (http://www.ssrn.com)
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Meier och Schaumburg (2004) gör ett upplägg som liknade Lakonishok et al’s studie 

från 1991. De jämförde 4025 aktiefonders dagliga fondkursförändring med kvartalsvisa 

innehavsförändringar under 1997-2002. Den kvartalsvisa innehavsredovisnigen, som är 

obligatorisk, hämtar forskarna från myndigheterna och den dagliga fondkursen från 

Morningstar. Problemet med detta närmande liknar studien från 1991, nämligen att det 

saknas en direkt koppling till fondens dagliga innehav. Morningstar får visserligen dag-

liga fondkurser inrapporterat men inte dagliga fondinnehav eftersom det är av konkur-

rensskäl omöjligt. (se fotnot 8) Forskarnas slutsatser är att fenomenet inte är signifikant.

Min egen forskning kommer därmed att ha ett nytt perspektiv genom att analysera fe-

nomenets dagliga avtryck på aktiekursförändringarna och inte hos fondernas kvartalsin-

nehav. 

Om fenomenet är signifikant bör den lämna ett mönster på börskursen. Detta skall man 

kunna upptäcka genom ett statistiskt verktyg (hypotestest) som har den metodiska möj-

ligheten att urskilja signifikanta mönster. En tradingstrategi som denna studie siktar på 

är beroende av signifikansen för att kunna utesluta att avkastningarna uppstår på grund 

av slump.

Nästa kapitel skall därför handla om hur jag specifikt närmar mig, vilken metod jag an-

vänder för att mäta fenomenet.
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3 Metod

3.1 Tillvägagångssätt

För att mäta fenomenets styrka använder jag tre stegvis förfinande urvalsmetoder. Samt-

liga baseras på insamling av aktiekursens procentuella avkastning under ett tredagars 

långt eventfönster innan kvartalsskiftet då aktien enligt WDH anses fortsätta öka. Be-

dömningsfönstrets roll är att bedöma förekomsten av momentum.

Studien kommer att mäta den verkliga avkastningen10 för eventfönstret, dvs. mellan kö-

pet 3 dagar innan och försäljningen vid kvartalsslutet. Som köpkurs används slutkursen 

för fjärde dagen före kvartalsskiftet. Mätningen sker i procent för att möjliggöra jämför-

barhet inne i urvalet och därmed analysen.

3.1.1 Metod 1 – samtliga observationer är med i urvalet

Denna modell lägger samtliga eventobservationer i urvalet - det vill säga samtliga 

eventfönsters avkastningar hamnar med i urvalsanalysen utan att ta hänsyn till bedöm-

ningsfönstret. Detta innebär att bedömningsfönstret i praktiken kan vara hur kort eller 

långt som helst. Denna metod är snabbast att utföra och bör ge snabba svar om fenome-

net. Modellen är neutral ty den bortser från det subjektiva bedömningsfönstret; markna-

dens aktörer kan därmed anta vilket kriterium som helst om vad som är en lämplig 

längd på bedömningsfönstret.

Med hjälp av ett hypotestest kommer sedan dataurvalets statistiska signifikans säkerstäl-

las.

10 Studien kommer inte att mäta den förväntade avkastningen för eventfönstret, som för en riktig event-

studie skattas från skattningsperiodens regression mellan aktien och ett index. För min studie är 

indexjämförelse inte applicerbart i detta läge; men väl vid studiens slut.

Bedömningfönster (��)                          Eventfönster (%)

Kv2                                                                                                             Kv3
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3.1.2 Metod 2 – urval betingat av bedömningsfönstrets lutning

Vid metod 2 insamlas tredagarsavkastningen enbart för vinnaraktier, det vill säga för de 

eventfönster som föregås av en (för mig tremånaderslång) positivt lutande bedömnings-

fönster. Bedömningsfönstret fungerar därmed som ett momentumkriterium för att välja 

in en observation i urvalet. Kriteriet är att bedömningsfönstret har en positiv lutning, 

något som kallas lutningskoefficient eller  betakoefficient. Oavsett storleken på den po-

sitiva lutningen blir den  positiva lutningen  kriteriet för att aktien är en vinnaraktie.

Denna förfinade selektionsmetod kommer förmodligen att minska urvalets storlek. För-

hoppningsvis kommer dock den förfinade tradingstrategin bidra till ökad träffsäkerhet. 

Man får dock inte glömma att bedömningsfönstrets längd är godtyckligt vald, markna-

den kan ju välja kortare eller längre bedömningsfönster, varför den första modellen kan-

ske är att föredra.

Vid denna metod uppstår möjligheten att blanka förloraraktierna, som enligt WD hypo-

tesen antas sjunka under eventfönstret. Jag kommer dock inte tillämpa denna omvända 

strategi med motiveringen att strategin har högre kostnad. Inte heller nästa metod inklu-

derar blankningsmöjligheten.

3.1.3 Metod 3 – urval betingat av signifikans i lutningen

Denna metod är ett tredje försök att selektera köpkandidater in i urvalet genom att ta 

med enbart de observationer då aktiens positiva lutning under bedömningsperioden är 

statistiskt signifikant högre lutande än noll. Medan i den förra modellen räckte med en-

bart en positiv lutning hos bedömningsfönstret krävs i denna modell en statistiskt signi-

fikant positiv lutning, närmare bestämt en 5 procentig signifikansnivå.

För samtliga tre metoder gäller det sedan att avgöra urvalsmodellernas tillämpbarhet för 

inferens. För detta används ett hypotestest över urvalet, ett test som tillämpar sannolik-

hetsteorin för att avgöra huruvida urvalets medelavkastning är statistiskt signifikant 

högre än nollhypotesens antagande. (Denna signifikans hos eventfönstret bör inte för-

växlas med signifikansen hos bedömningsfönstret.)
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3.2 Hypotestest

Undersökningens grundläggande fråga är att avgöra om fenomenet är statistiskt signifi-

kant eller inte. Detta kräver en kvantitativ metod där jag deduktivt närmar mig och tes-

tar hypotesen om att tidigare vinnaraktier fortsätter uppåt under ett 3 dagar långt event-

fönster innan kvartalsskiftet.

Under föregående avsnitt 3.1 har jag ställt upp 3 dataurvalsmetoder. Hypotestest i prak-

tiken innebär sedan att dessa dataurval analyseras med hjälp av den statistiska sannolik-

hetsteorin. Detta förutsätter:

1) att dataurvalet är representativt. Meningen här är att inkludera en bred rymd i både 

tid (”1996-2005”) och rum (”antal aktier”). Tid och rum hänger ihop och är beroen-

de av varandra. Ju längre tidsspann man eftersträvar i representativitetens namn 

desto färre aktier finns att tillgå som är gamla nog att finnas med från början. Det 

motsatta gäller också: ju fler aktier man vill ha med i urvalet desto kortare bak i ti-

den kan man gå. Bortser man från detta uppstår viktning och representativiteten 

förstörs. Denna förutsättning avgörs under avsnitt 3.3 Datainsamling.

2) att dataurvalets verkliga fördelningsfunktion matchar en viss statistisk fördelnings-

funktion som i fallet med många fenomen inom samhällsvetenskaperna oftast blir 

en klockformad funktion. Denna klockform uppstår då datamängdens merpart kon-

centreras kring ett visst medelvärde med färre och färre observationer symmetriskt 

spridda kring medelvärdet. Vikten här ligger på att den från urvalet avlästa fördel-

ning måste matcha den uppsatta fördelningen eftersom den uppsatta fördelningen 

innehåller de exakta sannolikheterna för samtliga värden, vilket därmed möjliggör 

även förståelse av den verkliga fördelningen. Denna förutsättning framkommer un-

der kapitel 4 Empiri.

Dessa förutsättningar är viktiga för att dataurvalet skall ha statistiskt tillräckliga 

egenskaper att göra inferens, vilket är önskvärt om man vill tillämpa metoden som stra-

tegi.

När de två förutsättningarna är hanterade kan man genomföra hypotestestet som är en 

kombinerad signifikans-/styrketest. De två testerna mäter två risker, alfa och beta, vilka 
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a       p (= verklig risk)

99,99%              50%          5 %   0,00%

0,00%     b             50%             99,99%

Alfa risken

Beta risken

aX

0µ

är önskvärda att minimera. 

De två riskerna påverkar 

varandra varför signifi-

kanstestet underförstått in-

begriper även styrketestet.

Vill man minska den ena 

ökar den andra, dock inte 

proportionsenligt, delvis på 

grund av fördelningsfunk-

tionens form men även på 

grund av skillnaden mellan 

det observerade och det hypotetiska medelvärdet.

Alfa risken Risken att göra fel affärer, ett Typ-I-fel

Alfa risken är en självvald risknivå (a) som man själv väljer att tolerera, att stå ut med. 

Vid val av 5 % accepterar man sannolikheten att i 5 av 100 fall felaktigt dra slutsatsen 

att det finns en positiv avkastning. Detta är lika med risken att göra fel affärer.

Beta risken Risken att missa bra affärer, ett Typ-II-fel

Betarisken (b) kan inte väljas själv utan beräknas från urvalet och den självvalda riskni-

vån (a). Betarisken är sannolikheten att felaktigt dra slutsatsen att det inte finns en posi-

tiv avkastning. Detta är lika med risken att missa bra affärer.

Den verkliga risken

Den verkliga risken (p)11 är den från urvalet beräknade exakta sannolikheten (risken) att 

göra ett typ-I-fel från studien. Denna exakta sannolikhet kan dock inte användas som 

självvald risknivå ty i dess närhet är betarisken oftast väldigt stor. I praktiken innebär 

detta att man inte kan välja en så låg risknivå som möjligt eftersom man bara skulle lura 

sig själv; dataurvalet säger ju att vid denna nivå kommer de flesta bra affärer missas. 

Det är denna kombination som ger styrka och signifikans åt hypotestestet.

Hur stor andel bra affärer som är lämpligt att missa är kanske en ickefråga. Jag föredrar 

att inte missa bra affärer varför jag samtidigt måste acceptera att riskera göra fel affärer. 

Det finns dock en optimal minsta nivå för både a- och b-risken som uppfylls genom va-

11 från engelskans ”probability”
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let av risknivån (a). Denna a-nivå är den enda faktor man själv kan påverka och bör 

komma från den riskbenägenhet eller riskaversion man har. Resterande faktorer som in-

går i beräkningen av p- och b-värdet kan man inte själv påverka utan beror på dataurva-

lets egenskaper. Dessa opåverkbara faktorer är:

1) urvalets standardavvikelse (som är ett spridningsmått)

2) urvalets storlek (antalet observationer)

3) urvalets medelvärde (spridningens aritmetiska mittpunkt)

Ju mindre den första och ju större de andra två faktorerna blir desto större är signifikan-

sen hos a-värdet, det vill säga desto längre ner kommer p-värdet hamna från a-värdet.

För att signifikans och styrka i hypotestestet skall uppstå måste den verkliga risken (p) 

alltid bli lägre än den fritt valda a-risken samtidigt som a-risken inte får orsaka en stor 

b-risk. När så är fallet uppstår signifikans i studien och den självvalda risknivån (a) au-

tomatiskt döps om till signifikansnivå (a). Innan dess existerar ingen signifikansnivå. En 

bra tumregel för signifikans är när p-värdet blir lägre än 0,05 % vid ett val av a = 5 % ty 

då räcker det stora a-värdet även till att ha en minimal b-risk.

Vid empirikapitlet kommer hypotestestet konkretiseras i följande struktur:

A) hypotesformulering - som kommer från de två stridande hypoteserna

B) antaganden - som beror på förutsättningarna för analysen

C) val av testvariabel - som härleds från B

D) beslutsregel - som beror på A givet testvillkoren i C

E) slutsats

Härledningen från dessa logiska steg är anledningen till namnet på den ”hypotetiskt de-

duktiva metoden”. 

En del nödvändiga formler kommer jag att redovisa i analyskapitlet men detaljerna får 

inte plats här utan hänvisas till statistiklitteraturen (se referenser) eller modellerna som 

jag byggt i Excel.

Nästa avsnitt handlar om metoden att få tag i ett representativt dataurval.
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3.3 Datainsamling

Sekundärdata för slutkurser om samtliga aktier12 på A-listan, som har haft en kontinuer-

lig historik ända från 1996, insamlades från Affärsdatas hemsida. 

Enbart A-listan valdes med tanke på att de som möjligtvis utför Window Dressing är 

fonderna och fonders investeringsstrategier berör oftast enbart börsens större bolag be-

stående av ca 80 aktier varav merparten förekommer på A-listan. O-listan levde inte hel-

ler upp till kravet om representativitet. Av 165 bolag på O-listan hade enbart 23 % eller 

38 bolag historik ända från 1996.

A-listan består för tillfället av 71 aktier varav 18 stycken är dubbla aktieslag som har 

lägre omsättning. Filtrerat för dubbla aktieslag och filtrerat för de 12 aktier som inte har 

funnits ända från år 1996 fanns det kvar 41 aktier. (se bilaga 1). Anledning till det långa 

tidsspannet är tanken om att studien skall vara representativ, något som underlättar vid 

inferens. Också, genom att aktivt selektera bort de aktier som inte har funnits ända från 

1996 undviker jag felaktig viktökning från de åren som det skulle börja finnas data.

Undersökningen avser därmed perioden 1996.Q1 - 2005.Q3 innehållande maximalt 39 

observationer per bolag. Antalet observationer13 blir därmed högst 1599.

12 Indexdata hade varit mer givande om det inte var för dess värdeviktning, vilket innebär att enstaka stör-

re aktier dominerar i indexet, vilket alltså inte kan företräda representativitetsönskemålet.
13 Vid inferens i sannolikhetssammanhang betraktas observationsantal över 100 som normalfördelat. 

Normalfördelningen är en förutsättning för att göra pålitliga sannolikhetsinferenser ur ett urval.
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3.4 Trovärdighet

Reliabilitet

Primärdatan har jag insamlat från Affärsdatas hemsida, som är en betaltjänst men gratis 

tillgänglig för studenter. Eftersom Affärsdata ägs av SIX AB, som är ett företag med af-

färsidén att leverera bland annat justerade14 historiska aktiekurser, bör kurserna från Af-

färsdata vara mer pålitliga än stockholmsbörsens vars affärsidé är enbart orderhantering 

och därmed leverans av sekundkurser, det vill säga inte historiska dagskurser.

Relevans

En betänklighet i studien skulle kunna vara huruvida fonders benägenhet att tävla sins-

emellan var mindre i början av den undersökta perioden (1996) än vid senare tillfällen. 

Oron för detta bör dock minimeras eftersom marknaden blev fullständigt konkurrensut-

satt redan 1992 då utländska fonder tilläts verka inom landet.

Vid historiska studier finns alltid en risk för ”survivorship bias” som av naturen inte kan 

skakas av. Urvalet har en inneboende risk att bli något underviktad i och med avnotera-

de/uppköpta bolag inte kan komma med i urvalet. Några större massuppköp från just A-

listan har ännu inte skett men kan vara något att tänka på om målet med undersökningen 

är att göra inferens i syfte för trading. Detta bör märkas vid datainsamlingen. Problemet 

minimeras dock i och med att helt nya bolag inte heller kan komma med i urvalet.

En annan faktor som i teorin skulle kunna ha en viss påverkan på fonders WD fenomen 

är privatpersoners förmögenhetsskatteplanering vid årsskiftet. Visserligen är också de-

ras beteende en typ av Window Dressing som alltså teoretiskt skulle kunna påverka ett 

av fyra kvartal. Mot detta talar dock att privatpersoners handelsvolymer är mindre än 

fondernas.

Validitet

Modelleringsverktyget samt de 3 analysverktygen finns upplagda på undersökningens 

egen hemsida  www.geocities.com/windowsdressing för att tillåta andra forskare avgöra 

huruvida modellerna innehåller några systematiska fel.

14 Justerade för aktiesplit och emissioner.
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4 Empiri

Studien syftar till att komma i närheten av ett signifikant fenomen för att minska den på 

kort sikt upplevda risken och därmed möjliggöra kortsiktiga investeringar. Tra-

dingmetoden består av korta tredagarsinvesteringsperioder som upprepas varje kvartal. 

Målet med studien är inte att försöka hitta strategier som överträffar marknaden, utan 

det skall räcka med att tradingstrategin genererar en avkastning som är i linje med 

marknadens långsiktiga utveckling. Mönstret måste dock vara signifikant. Omvandling 

av indexets långsiktiga årsavkastning15 till en tredagarsavkastning motsvarar 0,1659%.16

4.1 Hypotestest

A) Hypotesformulering Måste komma från de två stridande hypoteserna.

Min hypotes skrivs därmed som H1: µ > 0,1659 där µ betecknar medelavkastningen. 

Fenomenet måste därför ha tillräckligt bra statistiska egenskaper för att kunna vara sig-

nifikant högre än 0,1659.

EMH företräder nollhypotesen som säger att någon extra avkastning inte går att produ-

cera. Det vill säga H0: µ = 0,1659. Har man uppnått så mycket per transaktion då mot-

svarar var och en av dessa transaktioner utvecklingen av ett genomsnittligt årsindex. För 

att man skall lita på detta måste data visa att den är statisktiskt högre än 0,1659. Vid sta-

tistisk signifikans vet man att 0,1659 är säkrad. När statistisk signifikans föreligger då 

vet man att fenomenet inte uppstår av en slump utan på grund av datans egenskaper17. 

Enbart vid signifikans minimeras den upplevda risken vid korta investeringar.

B) Antaganden Förutsättningarna för analysen

Huvudantagandet är att nuvarande paradigm inom vilket fenomenet hittills har uppträtt 

inte kommer att ändras. Framtiden kan naturligtvis ingen studie kontrollera men det är 

värt att påpeka ty enbart inom nuvarande ram som inferens om framtiden är möjlig. Det 

var också därför som det var viktigt med ett representativt dataurval i både tid och rum. 

15 Se fotnot 3.
16 Diskontering av tredagarsavkastningen (r) från ettårsgenomsnittet har formeln: [(1+r)253/3 = 1,15], där 

antalet börsdagar räknas ut som: 365 - (2*52 lördagar/söndagar) - 8 vardagshelger.
17 Dessa egenskaper är central-, spridnings- och symmetrimåtten.
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( ) ( )nsXZOBS µ−=

Ett följdantagande är att modellernas 

mönster inte ändrar sig - det skulle tyda 

på paradigmskifte - utan blir som hittills. 

Antagandet är därför att modellerna re-

presenterar populationen, att urvalets för-

delning representerar populationens för-

delning med samma standardavvikelse.

En för signifikansen viktig förutsättning 

är att kunna matcha urvalets fördelning 

mot en hypotetisk fördelningsfunktion. 

Samtliga tre modeller har den önskvärda 

symmetriska klockformen. Detta var vik-

tigt, för att veta att det är ett fenomen man 

har att göra med, t.ex. fler toppar skulle 

tyda på fler fenomen. Än bättre hade det varit om fördelningen av data också antagit en 

perfekt normalfördelning18, vilket det inte föreligger enligt det statistiska Jarque-Bera 

normalitetstestet. Detta syns också tydligt i form av de stora luckorna under normalför-

delningskurvan samt utskjutningen i mitten. Dock i och med att urvalet består av fler än 

100 observationer är det möjligt att göra signifikanta statiska inferenser.19

C) Val av testvariabel Härleds från B)

Om data inte hade lyckats fånga ett representativ urval, till exempel vid observationer 

mindre än 100 och vid en okänd populationsstandardavvikelse då skulle en lämplig 

testvariabel ha varit Gosset’s (1908) t-fördelning. Men eftersom urvalet hamnade mel-

lan 856 och 1599 och dess fördelning är jämn över tiden, därför antas paradigmet fort-

sätta och populationen ha samma kända standardavvikelse som urvalet.

Testvariabeln kommer att standardisera datans mått och 

därmed möjliggöra jämförbarhet med funktionen för normalfördelningskurvan.

18 C. F. Gauss’ (1777-1855) normalfördelning.
19 Enligt sannolikhetsteorin är statistiska samband stora om antalet observationer i urvalet är större än 30 

och relativt säkra om de är större än 100.
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D) Beslutsregel Beror på A) givet C)

Nollhypotesen förkastas om testvariabeln ovan (ZOBS) är högre än det kritiska värdet 

(ZKRIT) vid signifikansnivån a = 5 %, det vill säga om ZOBS > ZKRIT,a=5%. Detsamma gäll-

er om a-nivån är högre än p-nivån. Vid bägge fallen gäller dock att minimera b-nivån.

Det kritiska värdet vid femprocentssignifikansnivån är 1,6449 20, medan det observera-

de värdet (ZOBS) för modell-1 blev 5,3686 21. Den verkliga sannolikheten för detta ob-

serverade värde är 0,0000 %. P värdet mäter den verkliga risken vilken inte är beroende 

av signifikansnivån. Signifikansnivån påverkar däremot b-värdet som blev 0,0098 %. 

 

Vid en sänkning av signifikansnivån till 1 % höjs det kritiska värdet till 2,3263 vilket 

fortfarande är under det observerade värdet på 5,3754, samtidigt som betarisken fortfa-

rande har ett lågt värde på 0,12 %. Vid en sänkning av signifikansnivån till 0,1 % höjs 

det kritiska värdet till 3,0903 medan betarisken blir kännbar vid 1,14 %. Signifikansen 

för modell-1 stannar därmed kring nivån a = 1%.

E) Slutsats

Eftersom ZOBS > ZKRIT,a=5% därför förkastas nollhypotesen. Data innehåller egenskaper 

som indikerar att medelavkastningen är signifikant högre än nollhypotesens medel.

Variabel     N     Medel   Std.av.   Std.fel     T      P         95% KI       _
Metod1    1599  0,680676  3,834539  0,095893  5,37  0,0000  (0,492586; 0,868766)
Metod2     978  0,784648  3,381475  0,108128  5,72  0,0000  (0,572459; 0,996837)
Metod3     856  0,867889  3,325248  0,113655  6,18  0,0000  (0,644815; 1,090964)

Enligt tabellen ovan får de resterande två modellerna än högre signifikans ty deras ob-

serverade värde ökar till 5,72 och 6,18 samtidigt som p värdet minskar ända ner till 

0,0000005 %. Signifikansen för dessa modeller stannar runt nivån 0,1 % ty därifrån bör-

jar modellernas betarisk göra sig kännbara med 0,42 % respektive 0,10 %. 

 

Slutsatsen härav är att medelavkastningen inte uppkommer av en slump, det vill säga  

medelavkastningen är resultatet av en systematiskt positiv avvikelse.

20 ZKRIT  = avläs värdet från normalfördelningstabellen i någon statistikbok.
21 ZOBS = (0,680676 – 0,165909) / (3,834539/rot(1599)) = 5,3686
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Modell 1 var den viktigaste modellen i det hänseende att den är neutral. Modell 2 blev 

förfinad genom att ta hänsyn till senaste kvartalets sentiment i aktien. Träffsäkerheten 

förbättrades som syns även på konfidensintervallet. Detta intervall visar var medelav-

kastningen kan komma ligga vid en 5 procentig signifikansnivå. Eftersom detta konfi-

densintervall inte innehåller värdet noll är detta också en tredje beslutsregel om att vid 

en 5 procents signifikansnivå avvisa tanken om att medelavkastningen skulle vara 

slumpmässig.

Regelinförandet vid modell2 bekräftar att vinnaraktier fortsätter öka och förloraraktier 

fortsätter minska. Medelvinsten ökade från 0,68 % till 0,78 % samtidigt som risken mätt 

som standardavvikelse också minskade vilket gjorde att signifikansen ökade trots att an-

talet observationer också minskade. Dessa 2 faktorer bidrog till att öka signifikansen i 

studien. Vid tillämpning av den tredje modellen förbättras måtten igen med ungefär lika 

mycket som vid övergång till modell2. 

De ovanstående testerna avsåg test av den statistiska signifikansen. Så här långt är stu-

diens resultat jämförbar med andra studiers resultat och kan betraktas som ett bruttore-

sultat. Däremot är nettoresultatet, som inkluderar administrationskostnader, ej jämförbar 

med andra studier ty det är påverkat av ytterligare faktorer som ligger utanför studiens 

möjliga omfång och beror av investerarens personliga situation, varför nettoresultatet 

inte är möjligt att jämföra mot marknadsindexet.

Nettoresultatet är dock viktigt för studiens praktiska betydelse och följer i nästa avsnitt.
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4.2 Tradingstrategin i praktiken

Förutom statistisk signifikans har studien även en praktisk handelsimplikation. Signifi-

kans var en viktig förutsättning för att avgöra huruvida fenomenet var systematiskt 

övervägande positivt.

Härifrån gäller dock att ta reda på tradingstrategins praktiska implikation med avseende 

på orderstorlek, administrations- och transaktionskostnader. Dessa egenskaper är bero-

ende av de enskilda aktörernas ekonomiska förutsättningar varför de inte hör hemma i 

ett hypotestest utan i en känslighetsanalys med avvägningar mellan ingångströsklar och 

optimering av alternativ.

4.2.1 Administrationskostnader

Strategins administrativa drift skulle kunna kräva 1 + 3 börsdagar per kvartal. En dag 

krävs för köpkandidaternas analys dagen före investeringen. De andra tre dagarna är re-

laterade till den fysiska köp och säljaktiviteten samt den löpande bevakningen av ny-

hetsflödet. Trots att nyhetsbevakning inte är nödvändig för regelbaserade strategier kan 

det vara motiverat i fall man vill undvika att gå emot plötsligt förändrade marknadssen-

timent som gäller samtliga aktier. Två sådana events har förekommit just under under-

sökningsperioden och med ständig analys skulle man ha kunnat uppnå än högre resultat 

än vad de 3 regelbaserade modellerna föreslår.

Om administrationskostnaden beräknas från alterna-

tivintäkten från ett vanligt arbete som avlönar 25.000 

kronor och om antalet arbetsdagar per månad är 21 i 

snitt, då krävs minst 4.762 kronor från strategin.

4.2.2 Orderläggning

I praktiken får man också ta hänsyn till att aktier handlas i hela börsposter för att undvi-

ka likviditetsproblem vid småorder. Detta kommer att ställa krav på initialkapitalet. För 

aktier noterade på A-listan sätter Stockholmsbörsen varje halvår gränsen för en börspost 

till ett värde mellan halvt respektive helt basbelopp22. Detta innebär ett ordervärde på 

22 Ett basbeloppet är 39.700 kronor för år 2006, enligt Statistiska Centralbyrån.

Avkastningskrav
för att tradingen skall löna sig.

Månadslön 20' kr 25' kr 30' kr
Dagar/månad 21 21 21
tradingdagar 4 4 4

Avkastningkrav 3,8' kr 4,8' kr 5,7' kr
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mellan 20.000 och 40.000 kronor. Per den 2006-01-02 hade en börspost på A-listan ett 

genomsnittligt värde runt 26.000 kronor, som jag kommer använda i exemplen nedan.

De tre tradingstrategierna (M1, M2, M3) ställer 

som krav att fullborda samtliga köp i de av mo-

dellen föreslagna aktier. Vissa kvartal föreslås 

köp i få aktier andra kvartal i samtliga. I snitt 

kommer de tre modellerna föreslå köp för 41 re-

spektive 25 och 22 aktier av 41 möjliga. Vid börsposter á 26.000 kronor innebär detta 

ett krav på minst 1.066.000 respektive 650.000 och 572.000 kronor i startkapital.

Om kapitalet är en trång sektor, då kan de sista två 

modellerna vara ett bra alternativ ty de uppnår 

68-70% av första modellens resultat med 54-61% av 

första modellens kapital.

Optimal avvägning uppnås dock inte förrän man även tar hänsyn till transaktionskost-

naden ty vid höga volymer följer nämligen avsevärt lägre courtage.

4.2.3 Transaktionskostnader

För de mindre aktörerna - privatpersonerna med startkapital runt 1 miljon - är förutsätt-

ningarna för trading betydligt sämre än för de stora aktörerna i form av höga transak-

tionskostnader. Min utredning av kostnadsläget hos Internetmäklarna visar att lägsta 

kostnad för en privatperson och vid en börspost á 26.000 kronor uppnås hos mäklaren 

Aktiedirekt, med ett courtage på 0,15%. Detta är dock en ganska hög siffra om man 

dessutom betraktar att detta måste erläggas en gång till när man säljer aktien. För pri-

M1 M2 M3

41 st 25 st 22 st

+ 15% börsuppgång 30
'

2!337( 859( 769(

snitt idag 26
'

2!1 77( 761 ( 683(

- 15% börsnedgång 23
'

: 38( 676( 5: 8(

antal köp

bö
rsp

os
t á

Kapitalkrav

gränsen til
Mäklare % kr 1 000 10 000 25 000 50 000 75 000 150000 procentsatsen

Aktiespar 0,15% 0 kr 2 kr 15 kr 38 kr 75 kr 113 kr 225 kr 0 kr
AktieDirekt 0,15% 9 kr 9 kr 15 kr 38 kr 75 kr 113 kr 225 kr 6 000 kr

E-trade 0,12% 89 kr 89 kr 89 kr 89 kr 89 kr 90 kr 180 kr 74 167 kr
Nordnet 0,12% 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 180 kr 82 500 kr
Avanza 0,12% 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 180 kr 82 500 kr

Nordnet Pro 0,04% 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 99 kr 247 500 kr
Avanza Pro 0,045% 59 kr 59 kr 59 kr 59 kr 59 kr 59 kr 68 kr 131 111 kr

Nettrade (fsb) 0,14% 125 kr 125 kr 125 kr 125 kr 125 kr 125 kr 210 kr 89 286 kr
Handelsbanken 0,15% 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 113 kr 225 kr 66 667 kr

Nordea 0,25% 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 125 kr 188 kr 375 kr 40 000 kr

Courtage

Strategi: M1 M2 M3

Antal köp: 41 st 25 st 22 st

WDH: 0,68% 0,78% 0,87%

faktor 21 1 & 81 & 79&
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vatpersoner inriktade på större investeringsbelopp finns lägre procentsatser som dock 

ställer krav på hög månadsomsättning.

För de professionella marknadsaktörerna finns än bättre villkor varför deras kostnad 

borde anses vara minimal. De har dessutom fördelaktigare villkor även för att låna upp 

det nödvändiga kapitalet varför de kan tillgodogöra sig samtliga strategiers vinster redan 

vid lägre eget kapital. Därför faller dessa aktörer ur den fortsatta analysen. Fortsättning-

en av analysen gäller bara privatpersoner.

Privatpersoners slutliga avvägning mellan 

de tre modellerna framkommer av tabellen 

bredvid. Den illustrerar två valmöjligheter, 

en för personer som innehar strategins 

minsta statkapital på 1 miljon kronor och 

en för de som har det sexdubbla och berättigar dem till den lägsta courtagen. Vid val av 

modell-1 kommer administrationskostnaden nästan att täckas vid ett startkapital på 1 

miljon kronor. Därför är privatpersoners ingångströskel ändå ett startkapital på 1 miljon 

kronor.

Strategi: M1 M2 M3

Antal köp: 41 st 25 st 22 st

Aktör Köp av
          WDH:
Courtage 0,68% 0,78% 0,87%

Liten
(med 1M)

1 börspost 
(26.000) 0,150% 5-2( 4-3( 4-3(

Liten
(med 6M)

6 börsposter 
(156.000) 0,045% 48-9( 38-2( 37-8(

Lönsamhet
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5 Slutsatser

Window Dressing fenomenet förmår falsifiera EMH och ger därmed möjlighet för upp-

lägg av en tradingstrategi, dock inte för privatpersoner.

Just nuvarande tre tradingstrategier kräver ett startkapital på mellan 0,6 och 1 miljon 

kronor varför merparten av privatpersonerna faller snabbt ur målgruppen med strategin. 

Efter denna gräns sjunker transaktionskostnaderna men inte proportionsenligt med re-

sultatökningen. Överavkastning utöver administrativa kostnader blir dock möjligt.

Kapitalupplåning kan också förbättra läget ytterligare ty avkastningen är signifikant 

högre än lånekostnaden men hävstång från lånet kan inte komma ifråga förrän transak-

tionskostnaden kan betraktas som en sjunken kostnad och detta uppstår inte annat än 

hos de större aktörerna.

Slutsatsen härav är att strategierna passar bättre för de större aktörerna. Det finns dock 

även en övre gräns på investeringen, av denna sorts statistiska regelbaserade strategier, 

som beror av likviditeten i aktien. Vid för stora investeringar finns en risk att man själv 

påverkar kursen i oönskad riktning vilket självfallet minskar den egna vinsten.

5.1 Rekommendation

Förutom hedgefonder som kör statistisk arbitrage skulle strategin kunna passa för mark-

nadens större aktörer som tidvis har överskott på kapital och söker säkra placeringar 

med hög avkastning under väldigt kort tid.



David Grünstein, magisteruppsats, 060113 Fr 29  < 36

5.2 Avslutande diskussion

5.2.1 Förutsättning för tradingstrategin

En viktig förutsättning för tradingstrategin är att konkurrensen på fondmarknaden inte 

förminskar eller att andra ännu ofödda fenomen inte dyker upp och börjar påverka 

marknadens funktionssätt. Minskad konkurrens borde vara osannolik med tanke på att 

en marknadsekonomi förutsätter god likviditet det vill säga många aktörer. Helt 

osannolik är det dock inte att kunskap om möjligheten vid WD fenomenet börjar sprida 

sig och fler fonder börjar tillämpa en motverkande strategi på den.

Externa faktorer kan inte kontrolleras, men de exemplifierade statistiska metoderna ger 

möjlighet att avgöra när fenomenet inte längre är pålitligt. Detta skall kunna synas på ett

paradigmdiagram också. (se graf 1-3 i bilaga2). När mönstret på grafen börjar gå utan-

för nuvarande spridning då gäller inte längre analysen.

Detta kan man dock inte upptäcka förrän efteråt. Därför gäller det att skapa kunskap om 

vilka faktorer som inverkar på studien. Att analysera dessa höjer medvetandenivån och 

förbereder handlaren på att ta åtgärder för att hantera (minimera) framtida risker.

5.2.2 Bedömningsfönstrets förbättring med hjälp av tidsserieanalys

Problematiken med den godtyckligt valda längden på bedömningsperioden kan handla-

ren (eller forskaren) inte komma bort ifrån. Jag har valt ett 3 månaders långt bedöm-

ningsfönster, exklusive eventfönstret, varmed vinnaraktiens definition blev en subjektiv 

skattning. Den subjektiva skattningen kan inga andra studier heller inom finansiella om-

rådet komma bort ifrån. Även i de fallen är risken baserad på fritt vald tidslängd.

Vill man vara helt neutral kan första modellen vara lämpligast eftersom den tar hänsyn 

till allas möjliga längder som bedömningsperioden kan skattas till. Deras gemensamma 

nämnare skall sedan avspegla sig på börskursen vilket analysen bör kunna påvisa.

Om kapital är en trång sektion då kan det ändå vara lämpligt att bestämma sig för en 

viss längd på bedömningsfönstret och sedan via en tidsserieanalys förbättra selektions-

förmågan på samma sätt som lutningskoefficienten gjorde i modell 2 och 3. Detta skulle 

kunna vara det fortsatta studieobjektet i ämnet.
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www.scb.se/statistik/FM/FM0403/2005K03/FM0403_2005K03_SM_FM37SM0504.pdf

Antalet i Sverige marknadsförda aktiefonder (729 st)

Fondbolagens Förening – Fondförmögenhet per 2005-06-30.

www.fondbolagen.se/upload/fondformogenhet_2005_001.xls

Fondernas kvartalsvisa innehavsrapporter

Finansinspektionen

www.fi.se/Templates/Page_fonderstart____2289.aspx

Fonden DFA, Dimensional Fund Advisors

www.dfaus.com
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71 Antalet aktier på A-listan
-18  – Dubbla aktieslag
-12 – Aktier utan historik från 1996
41  = Utgångspunkt

A-listan -- Mest omsatta 14
Stora Enso A 1
Atlas Copco B 1
Electrolux A 1
Ericsson A 1
Gambro A 1
Holmen A 1
Investor A 1
SCA A 1
SCANIA A 1
SEB C 1
SKF A 1
SSAB B 1
Sv. Handelsbanken B 1
Volvo A 1
A-listan -- Övriga 4
Hufvudstaden C 1
Industrivärden C 1
Ratos A 1
Scribona A 1

Totalt 18

Dubbla aktieslag

tillgängligt vald 29 22
1 19990623 - 200511240 ABB ASSA
2 19951128 - 200511241995 1 ASSA ATLASCOPCOa
3 19990407 - 200511240 ASTRAZENECA ELECTROLUXb
4 19951128 - 200511241995 2 ATLASCOPCOa ERICSSONb
5 19951128 - 200511241995 3 ELECTROLUXb FSBa
6 19951128 - 200511241995 4 ERICSSONb GAMBROb
7 19951128 - 200511241995 5 FSBa GETINGE
8 19951128 - 200511241995 6 GAMBROb HOLMENb
9 19951128 - 200511241995 7 GETINGE INVESTORb

10 19951128 - 200511241995 8 HOLMENb NOKIA
11 19951128 - 200511241995 9 INVESTORb OMX
12 19951128 - 200511241995 10 NOKIA SANDVIK
13 19971209 - 200511240 NORDEA SCAb
14 19951128 - 200511241995 11 OMX SEBa
15 19951128 - 200511241995 12 SANDVIK SECURITAS
16 19951128 - 200511241995 13 SCAb SHBa
17 19960402 - 200511240 SCANIAb SKANDIA
18 19951128 - 200511241995 14 SEBa SKANSKA
19 19951128 - 200511241995 15 SECURITAS SKFb
20 19951128 - 200511241995 16 SHBa SSABa
21 19951128 - 200511241995 17 SKANDIA TRELLEBORG
22 19951128 - 200511241995 18 SKANSKA VOLVOb
23 19951128 - 200511241995 19 SKFb
24 19951128 - 200511241995 20 SSABa
25 19981230 - 200511240 STORAENSOr
26 19960516 - 200511240 SWEDISHMATCH
27 20000614 - 200511240 TELIASONERA
28 19951128 - 200511241995 21 TRELLEBORG
29 19951128 - 200511241995 22 VOLVOb

A MEST OMSATTA

tillgängligt vald 24 19
1 19970503 - 200511250 AUTOLIV BEIJERb
2 19951128 - 200511251995 1 BEIJERb BERGMANBEV
3 19951128 - 200511251995 2 BERGMANBEVBUREEQUITY
4 19951128 - 200511251995 3 BUREEQUITYCARDO
5 19951128 - 200511251995 4 CARDO ELECTA
6 19951128 - 200511251995 5 ELECTA GUNNEBO
7 19951128 - 200511251995 6 GUNNEBO HALDEX
8 19951128 - 200511251995 7 HALDEX HEXAGON
9 19951128 - 200511251995 8 HEXAGON HUVUDSTADENa

10 19951128 - 200511251995 9 HUVUDSTADENaHOGANAS
11 19951128 - 200511251995 10 HOGANAS INDUSTRIVa
12 19951128 - 200511251995 11 INDUSTRIVa JM
13 19951128 - 200511251995 12 JM LINDEX
14 19951128 - 200511251995 13 LINDEX RATOSb
15 20020625 - 200511250 NOBELBIOCARESAS
16 19951128 - 200511251995 14 RATOSb SCRIBONAb
17 19970408 - 200511250 SARDUS SECOTOOLS
18 19951128 - 200511251995 15 SAS WMDATA
19 19951128 - 200511251995 16 SCRIBONAb ANGPANNAF
20 19951128 - 200511251995 17 SECOTOOLS
21 19970426 - 200511250 TICKET
22 19990710 - 200511250 TIETOENATOR
23 19951128 - 200511251995 18 WMDATA
24 19951129 - 200511251995 19 ANGPANNAF

A-ÖVRIGA

7 Bilagor

7.1 Dataurvalets utgångspunkt
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7.2 Grafer för paradigm och matchning
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7.3 Hypotestest för modell 1

Test av EMH
Modell 1 Hypotestest Test av 

medel-värdet

Observerad avkastning
Medelavkastning (x) 0,6807 %         Hypotetisk medelavk (µ) 0,1659

Standardavvikelse (s) 3,83
Antalet obs (n) 1599 P(typ-II-fel) (b) 0,01%
Medelfelet (se) 0,10 Kritiskt Z-värde (b) 0,3236

Observerat Z-värde 5,3686 Kritiskt Z-värde (a) 1,6449
p värde 0,0000 Signifikansnivå (a) 5,00%

Test av medelvärdet
A. Hypotesformulering

Nollhypotes         H0: µ = 0,1659 ty hypotetiskt medel = 0,1659
Alternativhypotes  H1: µ > 0,1659 ty observerat medel = 0,6807

B. Testvariabel
Normalfördelningstest

Z'OBS 5,3686
Z'KRIT 1,6449

C. Beslutsregel
om Z'OBS > Z'KRIT då förkastar vi H0 

D. Beslutsfattande
Eftersom Z'OBS  > Z'KRIT därför förkastas H0

Konfidensintervall för medelvärdet
0,49 0,87 k.i. 95,0%

alfa/2 2,5%
krit 1,9600

0,43 0,93 99,0%
0,5%

2,5758

Dvs med 95% säkerhet kan vi säga att medel kommer ligga mellan 0,49-0,87
Eftersom detta intervall inte innehåller värdet 0 därför kan man avvisa EMH.
WDH är signifikant, vinsten uppkommer inte pga slump.

Är WD fenomenet signifikant?
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7.4 Hypotestest för modell 2

Test av EMH
Modell 2 Hypotestest Test av 

medel-värdet

Observerad avkastning
Medelavkastning (x) 0,7846 %         Hypotetisk medelavk (µ) 0,1659

Standardavvikelse (s) 3,38
Antalet obs (n) 978 P(typ-II-fel) (b) 0,00%
Medelfelet (se) 0,11 Kritiskt Z-värde (b) 0,3437

Observerat Z-värde 5,7227 Kritiskt Z-värde (a) 1,6449
p värde 0,0000 Signifikansnivå (a) 5,00%

Test av medelvärdet
A. Hypotesformulering

Nollhypotes         H0: µ = 0,1659 ty hypotetiskt medel = 0,1659
Alternativhypotes  H1: µ > 0,1659 ty observerat medel = 0,7846

B. Testvariabel
Normalfördelningstest

Z'OBS 5,7227
Z'KRIT 1,6449

C. Beslutsregel
om Z'OBS > Z'KRIT då förkastar vi H0 

D. Beslutsfattande
Eftersom Z'OBS  > Z'KRIT därför förkastas H0

Konfidensintervall för medelvärdet
0,57 1,00 k.i. 95,0%

alfa/2 2,5%
krit 1,9600

0,51 1,06 99,0%
0,5%

2,5758

Dvs med 95% säkerhet kan vi säga att medel kommer ligga mellan 0,57-1
Eftersom detta intervall inte innehåller värdet 0 därför kan man avvisa EMH.
WDH är signifikant, vinsten uppkommer inte pga slump.

Är WD fenomenet signifikant?



David Grünstein, magisteruppsats, 060113 Fr 36  < 36

7.5 Hypotestest för modell 3

Test av EMH
Modell 3 Hypotestest Test av 

medel-värdet

Observerad avkastning
Medelavkastning (x) 0,8679 %         Hypotetisk medelavk (µ) 0,1659

Standardavvikelse (s) 3,33
Antalet obs (n) 856 P(typ-II-fel) (b) 0,00%
Medelfelet (se) 0,11 Kritiskt Z-värde (b) 0,3528

Observerat Z-värde 6,1768 Kritiskt Z-värde (a) 1,6449
p värde 0,0000 Signifikansnivå (a) 5,00%

Test av medelvärdet
A. Hypotesformulering

Nollhypotes         H0: µ = 0,1659 ty hypotetiskt medel = 0,1659
Alternativhypotes  H1: µ > 0,1659 ty observerat medel = 0,8679

B. Testvariabel
Normalfördelningstest

Z'OBS 6,1768
Z'KRIT 1,6449

C. Beslutsregel
om Z'OBS > Z'KRIT då förkastar vi H0 

D. Beslutsfattande
Eftersom Z'OBS  > Z'KRIT därför förkastas H0

Konfidensintervall för medelvärdet
0,65 1,09 k.i. 95,0%

alfa/2 2,5%
krit 1,9600

0,58 1,16 99,0%
0,5%

2,5758

Dvs med 95% säkerhet kan vi säga att medel kommer ligga mellan 0,65-1,09
Eftersom detta intervall inte innehåller värdet 0 därför kan man avvisa EMH.
WDH är signifikant, vinsten uppkommer inte pga slump.

Är WD fenomenet signifikant?


