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Sammanfattning

Ofta rör sig en aktie markant efter att företaget släppt en kvartalsrapport och ofta ser man notiser i 

dagspressen som denna:

”Byggbolaget Skanska rusade 7,5 procent efter en kvartalsrapport som 
var bättre än väntat” (Di.se 05-11-04)

Kan det vara möjligt att i förväg veta tidpunkten när aktiekursen kommer att röra sig mer än 

normalt? Kan det även finnas en indikator som visar på storleken hos hoppen i aktiekursen vid denna 

bestämda tidpunkt? Tidpunkten för när kvartalsrapporter släpps vet man i förväg och kunskap om 

sådana samband skulle kunna gå att utnyttja till ens fördel.

Syfte

Denna uppsats syftar till att närmare försöka förstå vad som händer med aktien när kvartalsrapporter 

släpps men även att försöka få klarhet i om det går att förutspå denna rörelse utifrån hur analytikerna 

värderat aktien innan kvartalsrapporten släpps.

Metod

Med hjälp av statistisk analys studeras USAs 100 största företag för att få klarhet i om ett samband 

föreligger mellan analytikers värdering och volatilitet i aktiekursen då kvartalsrapporter släppts. Vi 

sorterar även in de olika företagen efter bransch och ser hur de rör sig vid kvartalsrapporter samt hur 

svårvärderade företagen är i de olika branscherna.

Slutsats

Resultatet av studien visar på att aktiekursen har en högre volatilitet de dagar då kvartalsrapporter 

släpps i jämförelse med andra dagar. Studien finner samtidigt stöd för att företag i olika branscher rör 

sig olika mycket när deras kvartalsrapporter släpps. När vi studerat analytikernas värderingar av 

företag hittar vi även skillnader mellan olika branscher. Information & Technology är den bransch 

som rör sig överlägset mest vid kvartalsrapport och analytikerna har även svårast att värdera denna 

bransch. Det sökta sambandet mellan analytikernas oenighet vid värdering av företagen och 

förändring i aktiepriset kunde inte statistiskt bevisas.
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Inledning

Aktiemarknaden har länge studerats av forskare och spekulanter för att hitta överavkastning där 

jämvikt inte råder. Det finns många studier som analyserar historiskt datamaterial för att finna 

säsongseffekter, placeringsstrategier och så kallade anomalier.1 En av dessa investeringsstrategier 

ligger till grund för denna uppsats och den innefattar aktiens rörelse då företag släpper 

kvartalsrapport. I de dagliga ekonominyheterna rapporteras ofta om att ett bolags aktie har förändrats 

ett par procent då företaget utgivit sin kvartalsrapport.

Skanska steg på rapport:

”Byggbolaget Skanska rusade 7,5 procent efter en kvartalsrapport som var bättre 
än väntat” (Di.se 05-11-04)

Denna företeelse har vi för avsikt att undersöka närmare. Redovisningsrapporter är av intresse i och 

med att de tillför ny konkret information som kan påverka aktiekursen samt att man vet datum när 

rapporter släpps. Det finns flera studier som visar på att aktier tenderar till att vara extra volatila 

samma dag som kvartalsrapporter släpps, något som tyder på att aktiemarknaden kan vara i obalans 

under just denna dag. 

Sköldmark, Yazdi, Öst testar effektiviteten på optionsmarknaden i sin studie från 2002. De har under 

fem år simulerat vad som skulle hända om man hade köpt optionsstrutar (en köpt köpoption och en 

köpt säljoption) före offentliggörandet av kvartalsrapporter och sålt dem efter. Man studerade 6

Svenska stora börsnoterade företag och kom fram till att man lyckas nå en överavkastning i 4 av 

dessa om man bortser från transaktionskostnader. Man konstaterar härmed att optionsmarkanden inte 

är i jämvikt när kvartalsrapporter offentliggörs.

En tanke som slog oss när vi läste denna studie var:

Skulle det gå att förfina denna strategi och förbättra urvalet av vilka företag man köper optioner i 

för att nå en bättre överavkastning?

                                                     

1 Lakonishok, Smidt, Are seasonal anomalies real? A ninety year perspective
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Problem och Frågeställning

För att kunna förfina denna strategi vill vi undersöka om det är möjligt att få en indikator på när 

dessa reaktioner i aktiekursen kan komma att uppstå, men även försöka identifiera vilka branscher

som de ofta förekommer större hopp när kvartalsrapporter släpps. 

Att marknaden reagerar på kvartalsrapporter beror på om företaget klarar att leva upp till de ställda 

förväntningarna på företagets försäljning och vinst. Tillkännager företaget via sin kvartalsrapport en 

signifikant högre försäljning än vad som vad marknaden förväntat sig för kvartalet, bör marknaden 

reagera på denna positiva rapport. 

En av de vanligaste modellerna för att värdera företag är kassaflödesmodeller. De bygger på att 

företagets värde är lika med värdet för alla företagets framtida kassflöden och med hjälp av historiska 

värden försöker man finna den framtida trenden för företaget. Detta är svårare för vissa företag än 

andra och en positiv kvartalsrapport som tros vara ihållande kan ge en förskjutning i den skattade 

trenden och kommer då att påverka aktiekursen i samma riktning. 

Man vet att analytikers värdering delvis påverkar aktiekursen2, men det kan tänkas att om 

analytikerna är oense om prissättningen, kan man anta att de har svårigheter med att värdera 

företaget? Om nu analytikerna har svårt att värdera ett företag och därmed dess framtida kassaflöden,

kommer i så fall den konkreta information som resultatet från det gångna kvartalet är, påverka tron 

på framtida kassaflöden och därmed fluktuationerna bli större när kvartalsrapporter offentliggörs?

Det betyder att den indikator vi söker grundar sig i svårigheten att känna till företagets resultat, ett 

mått på osäkerhet. 

Detta leder oss till att använda oss av olika analytikers målkurser3 för att se om de har ett samband 

med fluktuationer i aktiekursen vid kvartalsrapporter. Målkurserna finns tillgängliga innan företag 

släpper sina kvartalsrapporter och om ett samband skulle påvisas skulle det vara till stor hjälp vid 

utnyttjandet för optionsstrategin beskriven ovan.

Vår ide bygger på att om det är stor skillnad i analytikers prognoser, är det större osäkerhet gällande 

företagets framtida kassaflöden och företagets värde. Råder det en stor oenighet på marknaden av 

                                                     

2 Bradshaw, Brown, Do Sell-Side Analysts Exhibit Differential Target Price Forecasting Ability?
3 Målkurs (eng. target price) är en analytikers värdering av en aktie idag
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företagsvärdet, då kommer aktien att reagera vid offentliggörandet av den nya information som en 

kvartalsrapport innehåller.

För att kunna förstå hur värdering och aktiepriserna fungerar i de olika branscherna frågar vi oss:

Råder högre fluktuation i aktiepriset vid kvartalsrapportssläpp än andra dagar?

I vilka branscher är det vanligast att aktien reagerar på kvartalsrapporters offentliggörande?

Är det svårare att värdera företag i vissa branscher?

Stödfrågorna hjälper oss i huvudfrågeställningen: 

Är det möjligt att förutspå aktiefluktuationer när kvartalsrapporter offentliggörs utifrån 

analytikernas värdering?

Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det går att förutspå aktiefluktuationer vid 

offentliggörande av kvartalsrapporter utifrån analytikers värdering av aktien. Vi vill också kartlägga 

aktiefluktuationerna på branschnivå samt undersöka vilka branscher som är svårast att värdera.
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Teori

Aktiekurser karaktäriseras av vissa underliggande teorier som är viktiga för studien, i detta avsnitt 

försöker vi förklara de relevanta teorierna för vår studie.

Teoretiskt finns det villkor som bör vara uppfyllda för att en marknad ska anses som väl fungerande,. 

Perfekta marknader är en term som ofta förekommer i både national och företagsekonomi, det 

innebär att:

 ingen enskild köpare eller säljare kan påverka prisnivån
 aktörerna är rationella och vinstmaximerande 
 alla aktörer innehar relevant information

Ovanstående punkter har finansiella marknaderna goda förutsättningar för att uppfylla, men för att en 

marknad ska vara perfekt måste den i alla avseenden också vara effektiv.4 En effektiv 

värdepappersmarknad har undersökts av många och under lång tid. Den mest etablerade teorin är den 

effektiva marknadshypotesen.

Effektiva marknadshypotesen

Kärnan i hypotesen är information, hur mycket av all relevant information är representerad i 

aktiepriset. Då vi beskriver en kapitalmarknad som effektiv avses för det mesta en konkurrensutsatt 

marknad där aktiepriset och avkastningen bestäms utifrån utbud och efterfrågan av rationella köpare 

och säljare. Rationella handlare upptar all information som är relevant för priset och avkastningen 

genast den är tillgänglig, och justerar priset därefter. Vid en sådan marknad, då alla har tillgång till 

all information samtidigt, har ingen individ komparativ fördel av mer information. Följden av en 

sådan värld gör det omöjligt att få en avkastning på en aktie som är högre än den specifika risken för 

just den aktien vilket betyder att all överavkastning genom handel är noll. Mäklare bearbetar 

nödvändig information effektivt och omedelbart inkluderar denna i aktiepriset. Kommer ingen ny 

information ligger priserna still. Om aktiepriset i sig representerar all tidigare och rådande 

information så är det endast nytillkommen information eller ”nyheter” som kan skapa en förändring i 

aktiepriset.  Eftersom nyheter per definition inte går att förutspå så är det även omöjligt att spå 

                                                     

4 Vinell, De Ridder, Aktiers avkastning och risk, s 82
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förändringar i aktiepriset om marknaden skulle vara 100 procent effektiv.5 För att empiriskt testa den 

effektiva marknadshypotesen på olika marknader har en gradering av effektivitet uppstått. Tre olika 

nivåer för hur mycket information aktiepriset reflekterar: den svaga formen, den halvstarka formen 

och den starka formen.6

Den svaga formen

En marknad är effektiv i den svaga formen om prisförändringar är oberoende av tidigare prisrörelser. 

Priset följer en random walk och innehåller all tidigare information, vilket betyder att all form av 

teknisk analys är onödig. Det går inte att använda sig av historiska data för att förutspå framtiden.

Random Walk

Studier har visat på att aktiekursen karaktäriseras av en random walk7. Vilket innebär en tidsserie 

utan återkommande cykler eller att det går att utläsa specifika mönster. Varje ny prisförändring i

tidsserien är oberoende av tidigare värden och omöjlig att förutspå, kan jämföras med en 

slantsingling. För varje nytt kast har de båda sidorna lika stora sannolikheter att uppkomma utan 

betydelse för det kast som var innan. 

Den halvstarka formen

Om priset inte bara återspeglar all historisk information utan också all publicerad information, tex 

som tillkännages genom finansiell media, är marknaden effektiv i den halvstarka formen. Priserna 

förutsätts att representera den bästa tolkningen av informationen och kommer att justeras direkt då 

publik information ges ut. Det kan vara offentliggörandet av fusion eller uppköp av företag, 

nyemission, eller det vi ska granska närmare; kvartalsrapportsläpp.

                                                     

5 Cuthbertson, Quantitative Financial economics, stocks bonds and foreign exchange, s 94
6 Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets, A review of theory and empirical work, s 383-417
7 Brealy, Myers, Principles of Corporate Finance, s 333
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Den starka formen

I den starka formen reflekterar priserna all information av betydelse, all information som kan erhållas 

genom noggrann analys av ekonomin och företaget. När marknaden har den egenskapen lönar det sig 

inte ens att vara en så kallad insider, dvs. en som handlar utifrån ej allmän tillgänglig information. På 

en sådan marknad finns det både investerare som lyckas och misslyckas med sina investeringar, 

däremot finns det inte ingen som hela tiden lyckas göra överavkastning.

Om marknaden karaktäriseras av den starka formen så gäller även den halvstarka och den svaga 

formen. För den halvstarka formen gäller den svaga.8

Till skillnad från många ekonomiska marknader har värdepappersmarknaden förhållandevis goda 

möjligheter att vara effektiva, för det första kan produkterna klassas med avseende på endast två 

dimensioner, avkastning och risk. Värdepappersmarknaden har homogena produkter som till skillnad 

från många andra marknader inte är beroende av smak. För det andra är värdepapper inte lokala 

tillgångar och priserna har endast undantagsvis en geografisk spridning. För det tredje är det fråga 

om en marknad där informationsteknologin är mycket hög.9

Statistisk teori

Stationäritet

Vid analys av tidsserier och för att kunna applicera en regressionsanalys på tidsserier bör de vara 

stationära10. En tidsserie är stationär om dennes medelvärde och varians är konstant över tiden och 

att korrelationen mellan två tidsperioder är endast beroende av tidsdifferensen och inte av den 

faktiska tid då samvariationen är beräknad. Om en tidsserie är icke-stationär begränsar det 

undersökningen till endast den perioden, resultaten och slutsatser kan inte generaliseras till andra 

tidsperioder.11 I praktiken är de flesta ekonomiska tidsserier icke-stationära,12 och för att använd sig 

av tex regressionsanalys krävs en transformering för att då göra dem stationära. För att påvisa att en 

tidsserie är stationär brukar man kontrollera om tidsserien har en enhetsrot (eng. unit root). Det kan 

                                                     

8 Vinell, De Ridder, Aktiers avkastning och risk, s 84
9 Vinell, De Ridder, Aktiers avkastning och risk, s 81
10 Henning, Att skriva kandidatuppsats i finansiering
11 Gujarati, Basic Econometrics s 830
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lämpligt göras genom ett så kallat Dickey-Fuller (DF) test, uppkallat efter upphovsmännen. DF-

testikan erhålls då regressionsanalysen görs i Eviews. Visar det sig att tidsserien har en enhetsrot, då 

är lösningen att transformera serien till sin förstadifferens. Ifall tidsserien innehar två enhetsrötter, i 

så fall kräver det en transformation till andradifferensen.13

Test för stationäritet: DF

stationärickeärtidsserienH 0

Linjär Regression

För att söka sambandet mellan analytikers prognoser och rörelsen i aktiepriset då företaget släpper 

sin kvartalsrapport använder vi oss utav en enkel linjär regression. Modellen används, som namnet 

avslöjar, för att mäta det linjära sambandet mellan två variabler. I och med att vi endast använder en 

förklarande variabel får vi en ”enkel” regressionsmodell. Utifrån urvalet av företag kan vi med hjälp 

av minsta kvadratmetoden skatta populationens regressionslinje.14 Regressionslinjen kan beskrivas 

som följande:15

iii XY   *                     ni ,....2,1

De skattade parametrarna kan definieras som16:

iY  är den beroende variabeln som vi vill förklara med variabeln iX , den oberoende eller förklarande 

variabeln.  

 är interceptet eller skärningspunkt.

  är riktningskoeffecienten, lutningen för regressionslinjen.

t  kallas för felterm eller residualterm och anger egentligen avvikelsen från regressionslinjen17.                                

                                                                                                                                                               

12 Gujarati, Basic Econometrics, s 830
13 Gujarati, Basic Econometrics, s 820
14 Körner, Wahlgren, Statistisk dataanalys s 334
15 Gujarati, Basic Econometrics, s 24
16 Gujarati, Basic Econometrics, s 41
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För att få en korrekt skattning av regressionslinjen och kunna dra slutsatser kring sambandet krävs 

det att vissa antaganden är uppfyllda. Regressionsmodellens antaganden:

1. Att regressionsmodellen är linjär i parametrarna, ( , )
2. Att X, den oberoende variabeln är icke stokastisk vid upprepande sampel.
3. Feltermen i  har medelvärdet noll.

4. Feltermen är samma varians för alla observationer. Så kallad homoscedasticitet.
5. Ingen autokorrelation mellan feltermen.
6. Ingen autokorrelation mellan feltermen och oberoende variabeln X.
7. Antalet observationer (n) ska vara fler än antalet skattade parametrar i regressionen.
8. Variabilitet i alla X värden.
9. Att regressionsmodellen är korrekt specificerad.
10. Ingen perfekt multikollinearitet.

Dessa underliggande antaganden om iX  och om i  är extremt avgörande för validiteten i 

tolkningen av den skattade regressionslinjen18. Därför bör dessa antaganden försäkras att gälla, vissa 

av de tio går omedelbart att undersökas för att stämma överens med urvalet, medan tex 

autokorrelation och homoskedasticitet kräver mer noggranna test. Vi kommer att ge en kort 

introduktion till begreppet och visa vilket hypotestest som är nödvändiga men för utförligare 

beskrivning hänvisar vi till referensen.

Regressionsanalys

I och med att regressionslinjen är skattad så genomförs en analys för att statistiskt säkerställa att det 

föreligger ett samband och att koefficienterna är signifikanta. Vid hypotesprövning är det mycket 

enkelt att titta på p-värdet (sannolikhetsvärdet) istället för att välja en signifikansnivå att förkasta 

nollhypotesen på. För det är precis vad p-värdet beskriver; på vilken signifikans nivå vi förkastar 

nollhypotesen.19 Är p-värdet under 0,05 förkastar vi på 95 procentig signifikansnivå, och är p-värdet 

under 0,01 förkastas nollhypotesen på 99 procentig signifikans nivå.20 Desto mindre 

sannolikhetsvärdet är desto mer stöd åt mothypotesen.21

                                                                                                                                                               

17 Körner, Wahlgren, Statistisk datanalys, s 334
18 Gujarati, Basic Econometrics, s 66
19 Gujarati, Basic Econometrics, s 137
20 Gujarati, Basic Econometrics, s 129
21 Körner Wahlgren, Statistisk datanalys, s 201
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I analysen är det lämpligt att utföra ett par hypotestest i olika skepnader tex. F-test och ett t-test. Båda 

prövningarna används för att kunna säkerställa om regressionslinjen är signifikant och utförs genom 

att studera de beräknade koefficienterna   och  .22

I ett F- testas båda koefficienterna samtidigt för att se om någon av dem skiljer sig från noll. 

Nollhypotesen säger att koefficienten är lika med noll, ( = = 0). Visar resultatet av testet att 

nollhypotesen förkastas så genomförs ett varsitt t-test på koefficienterna för att säkerställa vilken 

eller om båda koefficienterna är skilda från noll. 

Test för signifikant regession: 

F-test: 00  H

t-test: 0&0 00   HH

För att påvisa att sambandet inte har uppkommit av slumpen bör även sambandets styrka mätas, det 

gör vi genom förklaringsgraden som mäter styrkan i sambandet.

Förklaringsgrad

När vi har skattat en signifikant regressionslinje kan vi anta att det föreligger ett linjärt samband

mellan variablerna. Den oberoende variabeln Y kan förklaras med hjälp av variabeln X, men det 

beskriver inte hur starkt deras samband är. Ett mått på det linjära sambandets styrka är istället den så 

kallade determinationskoefficienten ( 2R ). Koefficienten förekommer ofta som termen 

förklaringsgrad vilket kanske är ett bättre ord för måttet. Alltså till vilken grad den totala variationen 

för den beroende variabeln förklaras av det linjära sambandet mellan variablerna.23 Rent tekniskt

beskriver förklaringsgraden hur väl den skattade regressionslinjen passar data. Är förklaringsgraden 

ett är sambandet perfekt, då förekommer det inga residualer utan urvalsdatat är placerat på den 

skattade regressionslinjen. Är däremot förklaringsgraden mycket nära noll kan sambandet 

uppkommit pga. av slumpen och vi kan inte säkerställa ett signifikant samband.

                                                     

22 Gujarati, Basic Econometrics, s 129
23 Körner, Wahlgren, Statistisk dataanalys, s 332
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Autokorrelation

Enligt den linjära regressionens antaganden får det inte förekomma autokorrelation i feltermen. 

Autokorrelation kan enkelt förklaras som att inte en enda av observationernas residualtermer får vara 

påverkad av någon tidigare observations residualterm.24 Skulle residualerna visa sig ha 

autokorrelation så är de skattade koefficienterna inte längre effektiva, vilket betyder att de inte har 

den minsta variansen. Detta gör att regressionsanalysen med hypotestesten, F och t-test inte längre är 

till användning. 

Hur kan vi då upptäcka autokorrelation? Här har vi valt att använda oss av ett Breusch-Godfrey (BG)

test. Nollhypotesen som testas är: att ingen seriell-korrelation förekommer i någon ordning.25 Utifall 

testet påvisat att autokorrelation förekommer krävs en justering för att åtgärda problemet.

Test för autokorrelation: BG

ordningnågoniationautokorrelingenH 0

Homoskedasticitet

Nästa viktiga antagande för regressionslinjen är att alla feltermerna ska ha samma varians, vilket 

kallas homoskedasticitet. Motsatsen är heteroskedasticitet och innebär att feltermen förändras 

beroende på variabeln X eller Y. T.ex. om en skattad regressionslinje utförs på det linjära sambandet 

mellan konsumtion och inkomst har vissa studier visat att residualtermens varians ökar med 

inkomsten.26 För att få en indikation på att heteroskedasticitet förekommer används Whites test. 

Ingen heteroskedasticitet säger nollhypotesen och innebär att vi i detta fall inte vill förkasta 

nollhypotesen. Vid fall av heteroskedasticitet är innebörden densamma som för autokorrelation, att vi 

kan inte längre förlita oss på F och t-testen.

Test för heteroskedasticitet: Whites test

asticitetheteroskedingenH 0

                                                     

24 Gujarati, Basic Econometrics, s 442
25 Gujarati, Basic Econometrics, s 473
26 Gujarati, Basic Econometrics, s 400
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Tidigare Studier

Optionsstrutar- är överavkastning möjlig?  Sköldmark, Yazdi, Öst

Uppsatsen undersöker om det är möjligt att erhålla en överavkastning genom att systematiskt 

spekulera i optionsstrutar vid tidpunkten för kvartalsrapportssläpp. En optionsstrut är en kombination 

av optioner som på lösendagen har formen av en strut och ger positivt värde om den underliggande 

tillgången antingen ökar eller minskar mycket i värde. Huvudantagandet för att spekulera i en 

optionsstrut är att investeraren spekulerar i den framtida volatiliteten istället för att spekulera i 

aktiepriset. Metoden kan tillämpas vid offentliggörandet av en kvartalsrapport med tron att den 

innehåller kursdrivande information men inte vet säkert om den kommer att vara positiv eller 

negativ. Detta prövar författarna empiriskt genom att simulera ett köp av optionsstrutar ett par dagar 

innan en kvartalsrapport släpps för att sedan sälja av optionsportföljen två dagar efter publicerandet. 

Simulationen utförs på sex av Stockholmsbörsens för tillfället största bolag under de senaste fem 

åren. Resultatet visar en framgång för strategin i fyra av sex bolag, inkluderat transaktionskostnader. 

På företaget där strategin var lönsammast, uppnådde man en genomsnittlig avkastning på över 20 

procent. Det tyder på att optionsmarknaden har under perioden för undersökningen misslyckats med 

att förutspå volatiliteten för fyra bolag i samband med kvartalsrapporter.

Studier om effektiva marknadshypotesen

Efficient Capital Markets, A review of theory and empirical work, Fama, Eugene F.,1970

Givetvis har den effektiva marknadshypotesen prövats empiriskt, Fama har utfört en av de kändaste 

studierna om marknadseffektivitet. Hans summerande studie påvisar entydiga resultat för 

marknadseffektivitet i den svaga formen men även att det finns många empiriska bevis på att 

marknaden reagerar snabbt vid nytillkommen information, alltså att den halvstarka formen gäller. 

Den starka formen är däremot så extrem att den istället bör tolkas som en riktlinje för 

marknadseffektivitet, vilken man sedan kan studera avvikelser från. Det har dock påvisats ett par 

empiriska resultat av att vara effektiv i den starka formen.27

                                                     

27 Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets, A review of theory and empirical work, s 383-417
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Are seasonal anomalies real? A ninety year perspective., Lakonishok, Smidt, 1988

Det är många som har följt Famas spår med att undersöka marknadseffektiviteten och satt den svaga 

och halvstarka formen på prov. I denna studie undersöker författarna om det funnits säsongsbaserade 

mönster hos aktiekursen. De använder sig av data från Dow Jones Industrial Average under 90 år för 

att undersöka om det förekommer olika avkastning beroende på månad, halvmånadsvis, veckovis, 

före helgdagar eller om det är i slutet av december. Resultatet tyder på att så kallade anomalier 

förekommer; en prisökning kring månadsskifte överstiger den totala prisökningen för månaden och 

måndagar specificeras av en negativ avkastning. Författarna poängterar att det är viktigt att känna till 

storleken på dessa anomaliteter. Den minsta registrerade aktiekursförändringen är 12,5 cent och 

kallas ett ”tick”. Medelaktiepriset på NYSE är ca 40 dollar vilket innebär att ett tick förändring ger 

en procentuell förändring på 0,313 procent, vilket är en större förändring än många av 

säsongseffekterna som beskrivits. Vilket betyder att de flesta anomaliteter som påvisades av studien 

inte registreras som kursförändringar på börsen. 28

Do Sell-Side Analysts Exhibit Differential Target Price Forecasting Ability? Bradshaw, Brown, 2005

Rapporten studerar hur väl analytiker kan prognostisera aktiekursen och om det finns utmärkande 

egenskaper för analytiker som har tillförlitlighet. Studien undersöker analytikers förmåga att pricka 

rätt i 12 månaders prognoser. Man undersöker gemensam prognos hos analytikerna och individuellt. 

Resultatet visar på att i medel så uppnås 24-45 procent av analytikers målkurser, men det går inte att 

finna en ihållande skillnad i olika analytikers förmåga att prognostisera målkurserna. Författarna 

påvisar att marknaden reagerar då analytiker ändrar sina målkurser och drar slutsatserna att 

målkurserna har större chans att uppnås när

 Den riktiga marknadsavkastningen är hög över de 12 månader som prognosen sträcker sig 
över. 

 Analytikern besitter större erfarenhet.

 När analytikern är anställd av någon av de största analytikerfirmorna. 

                                                     

28 Lakonishok, Smidt, Are seasonal anomalies real? A ninety year perspective, s 403-425
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The Intraday Speed of Adjustment of Stock Prices to Earnings and Dividend Announcements, Patell, 

Wolfson, 1984

Patell och Wolfson (1984) studerar marknadseffektiviteten på New York Stock Exchange (NYSE) 

och American Stock Exchange (AMEX). Patell och Wolfson visar att det finns möjlighet till 

överavkastning efter det att ny information tillkommit. Den varar mellan fem till tio minuter efter att 

informationen tillkännagivits. Volatiliteten är däremot hög ända in på nästa handelsdag. Detta visar 

att marknaden tar in ny information mycket snabbt och att marknaden beter sig enligt den halvstarka 

formen.

Kommentarer kring tidigare studier

Vi bygger vår studie delvis på de resultat Sköldmark, Yazdi, Öst kommer fram till i sin uppsats om 

optionsstrutar vid kvartalsrapporter. Vi fortsätter där deras uppsats tar slut genom att förfina urvalet 

av företag.

I vår studie förutsätter vi att marknaden är effektiv i den halvstarka formen enligt Fama.

Metod

Tillvägagångssättet för uppsatsen har varit en modifierad eventstudie29, vilken går ut på att studera 

sambandet mellan olika händelser. Vi utgår från empirin och med hjälp av statistiska resonemang 

och teori prövar vi våra idéer.

                                                     

29 En eventstudie är en effektiv metod för att studera marknadens reaktion vid olika typer av händelser.
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Tillvägagångssätt

Första steget blir att klargöra om aktiepriset rör sig annorlunda då kvartalsrapporter släpps än i 

övrigt. För detta krävs att vi 

1. Hittar ett sätt att mäta kursförändringar mellan börsdagar

2. Identifierar de dagar då kvartalsrapporter släppts och andra dagar

3. Gör en statistisk jämförelse mellan de två typerna av dagar

Hittar vi en skillnad mellan rapportdagar och andra dagar går vi vidare och undersöker de olika 

branscherna och försöker identifiera vilka som gör störst hopp när kvartalsrapporter offentliggörs.

För att kunna undersöka om det finns något samband mellan oenigheten bland analytikerna och

hoppen i aktiekursen på rapportdagar använder vi oss av en linjär regressionsmodell. För att kunna 

genomföra regressionen krävs att vi

1. Hittar ett sätt att mäta oenighet bland analytikerna

2. Hittar ett sätt att mäta hopp i aktiekursen som är linjärt jämförbart mot måttet på 

kursförändringarna

När vi genomfört regressionen undersöker vi också om det är någon skillnad i oenighet bland 

analytikernas målkurser i olika branscher.

Avslutningsvis undersöker vi om storleken i hoppen vid kvartalsrapporter kan förklaras av om 

analytikerna, under alternativt övervärderar aktien. För detta krävs att vi

1. Hittar ett sätt att mäta hur mycket analytikernas gemensamma värdering avviker från det 

faktiska priset

2. Hittar ett sätt att mäta hopp i aktiekursen som är linjärt jämförbart mot måttet på 

kursförändringarna
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Mått på förändring i aktiekurs

Vi har endast tillgång till de datum för kvartalsrapporterna offentliggjorts, inte vilken tid på dygnet, 

detta leder till att vi inte kan bestämma vilken börsdag som aktiekursen påverkas av

kvartalsrapporten. Det finns två möjliga scenarion:

1. Kvartalsrapporten offentliggörs på morgonen innan börsen har öppnat eller under börsdagen

2. Kvartalsrapporten offentliggörs efter att börsen har stängt eller väldigt nära stängningstid, 

vilket leder till att effekten på aktiekursen av kvartalsrapporten hamnar på nästföljande 

börsdag.

Det hela innebär att vi måste ta hänsyn till två dagar i måttet för att vara säkra på att effekten av 

kvartalsrapporten är med. Vi har valt att använda oss av den procentuella andradifferensen mellan 

stängningskursen dagen efter och dagen före kvartalsrapporten släppts. Andradifferensen som 

sträcker sig över offentliggörandet av kvartalsrapporten dateras därför till dagen efter 

offentliggörandet av kvartalsrapporten. 

Vi antar också att effekten på aktiekursen av att kvartalsrapporten offentliggjorts har stabiliserats 

inom 5-10 minuter30 och därmed att prisförändringen av att kvartalsrapporten offentliggjorts 

innefattas av andradifferensen. 

För att vi ska kunna få med förändringarna i aktiekursen har vi valt att definiera den som procentuell 

förändring mellan idag och igår.

2

2






t

tt
t P

PP
R

Där

tP = Priset vid tidpunkten t

tR = Procentuell prisförändring mellan tidpunkten t och t-2

                                                     

30 Patell, Wolfson, The Intraday Speed of Adjustment of Stock Prices to Earnings and Dividend Announcements
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Detta mått ger ju högre tR , desto större är förändringen från föregående dag. Måttet har förmågan 

att inte vara beroende av vad aktien står i idag eftersom den är relativ till aktiekursen.

Identifikation av olika typer av dagar

Vi söker två typer av dagar

 Dagar då kvartalsrapporter offentliggjorts (rapportdagar)

 Andra dagar

I data finns för varje företag, de datum då händelser inträffat som berör aktiemarknaden. Vi har valt 

att se de händelser som medfört resultat från kvartal 1, kvartal 2, kvartal 3 samt helårsresultat som 

rapportdagar.                   

Vi stöter här på ett problem eftersom andradifferensen av par om två dagar leder till ”dagar som blir 

över” ifall antalet dagar i en period ej är jämt delbara med 2. Detta drabbar endast populationen 

andra dagar och uppstår i följande tidsperioder

 Kvartalsrapport till kvartalsrapport

 Början på året till första kvartalsrapporten

 Sista kvartalsrapporten till slutet på året

För att denna ”dag som blir över” ska vara så icke representativ som möjligt för populationen andra 

dagar har vi sett till att det är den dag som skulle kunna påverkas mest av kvartalsrapporten, alltså 

första dagen efter att kvartalsrapporten släppts. Eftersom det endast rör sig om 5 perioder per företag 

och år kan detta bortfall av slaskdagar, max utgöra 5 dagar på en ettårsperiod och vi anser att det 

påverkar utfallet av regressionen minimalt. Slaskdagarna uppstår endast i populationen andra dagar.

Undersökning av hopp i aktiekurser i olika branscher

Vi räknar fram medelvärdet av de procentuella prisförändringarna mellan tidpunkten t och t-2 per 

GICS-kod (branschkod).
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Mått på oenighet mellan analytiker

Vi har 5-27 analytiker som gett sina målkurser per företag och dag. För att vi ska kunna få en 

uppfattning om hur oeniga analytikerna är har vi tagit hjälp av den absoluta medelavvikelsen per dag 

(MA).





n

i
i TPTP

n
MA

1

1

Där

n = Antal analytiker

nTP = Målkurs för analytiker n

TP = Medelvärdet av alla analytikers målkurser

För att vi ska få ett mått som inte växer med målpriserna och är jämförbart med procentuell ökning i 

aktiekursen, har vi använt oss av absolut procentuell medelavvikelse (PMA) istället.

TP

TPTP
n

PMA

n

i
i




 1

1

Måttet har förmågan att ju mer de individuella analytikerna avviker från medelvärdet så ökar den 

procentuella medelavvikelsen. Måttet har också förmågan att inte vara beroende av vad aktien står i 

idag eftersom den är relativ till aktiekursen.

Oenighet kring målkurser i olika branscher

Vi räknar fram medelvärdet av den absolut procentuella medelavvikelsen per GICS-kod 

(branschkod) och ordnar dem fallande.
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Mått på analytikers värdering jämfört med noterat pris

För att vi ska kunna få en uppfattning om analytikerna övervärderar alternativt undervärderar aktien 

har vi tagit hjälp av den absolut procentuella spreaden31 mellan medelvärdet hos målkurserna och det 

faktiska priset (APS).

P

PTP
APS




Där

TP = Medelvärdet av alla analytikers målkurser för aktien

P = Dagspriset på aktien

Måttet har förmågan att ju mer de analytikernas medelvärde avviker från det faktiska priset så ökar 

den absoluta procentuella spreaden. Måttet har också förmågan att inte vara beroende av vad aktien 

står i idag eftersom den är relativ till aktiekursen.

Mått på absolut förändring i aktiekursen för regressionsmodellerna

För att vi ska kunna jämföra förändringarna i aktiekursen med den absoluta procentuella 

medelavvikelsen och absoluta procentuella spreaden har vi valt att definiera den som absolut 

procentuell förändring mellan idag och i förrgår.

2

2






t

tt
tt P

PP
RAR

Där

tP = Priset vid tidpunkten t

tR = Procentuell prisförändring mellan tidpunkten t och t-2

                                                     

31 Spread brukar ofta användas när man talar om avståndet mellan två värden i en och samma tidpunkt (motsvarande Svensk 
term saknas)
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Eftersom vi har som mål att ta en position i en optionsstrut där man spekulerar i avvikelsen från 

dagens värde och inte i upp eller nergång, är vi intresserade av ett mått som ökar ju mer aktien 

avviker från sin dagskurs, oberoende av om det är uppgång eller nergång. tR ökar därför ju mer 

prisförändringen avviker från 0. Måttet har också förmågan att inte vara beroende av vad aktien står i 

idag eftersom den är relativ till aktiekursen.

Urval

Avgränsningar

Standard & Poor 500 skapades 1957 och ca 70 % av det Amerikanska egna kapitalet finns 

representerat. Standard & Poor 500 indexet är viktat utifrån marknadsvärde och har en prestanda som 

anses vara representativt för den Amerikanska aktiemarknaden som helhet.

Vi har valt att avgränsa oss till Standard and Poor’s 100 (går under beteckningen S&P 100), vilka är 

de 100 största företagen från S&P 500 om man ser till storlek på företagets utomstående kapital32.

Utomstående kapital speglar det totala värdet av ett företags egna kapital tillgängligt på marknaden.33

Utomstående kapital = Totalt antal aktier företaget har utomstående * Aktiepris

Vi har avgränsat oss till att endast studera de dagar då det varit minst 5 målkurser tillgängliga från 

analytikerna.

Tidsperiod

Vi avgränsar oss till tidsperioden 2004-01-01 till 2004-12-31. Vi valde en kort tidsperiod för att få en 

aktuell studie och ökade urvalsstorleken genom att studera desto fler företag. Det medför att vi har 

möjligheten att lokalisera i vilken bransch fluktuationen är vanligast.

                                                     

32 Se bilaga 2 för översikt av branscher representerade i S&P100
33 wikipedia.org, 2005-12-16
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Datakälla

Som datakälla för vår studie har vi valt att använda oss av information från JCF Group. JCF 

sammanställer prognoser från de största börsanalysföretagen men tillhandahåller även historiska 

börsdata och företagshändelser. JCF har som huvudverksamhet att sälja börsinformation till mäklare, 

investerare och anses vara en sekundärkälla av hög tillförlitlighet. För att få tillgång till historiska 

data i S&P 100 har vi använt oss av JCF 5.0 som är den officiella programvaran för att komma åt 

data från JCF Group. 

Datainnehåll

För de företag vi studerat har vi hämtat in följande data:

Företagsnamn och aktieförkortning

Det långa namnet på företaget samt förkortningen på aktien som normalt sett används på börsen.

Målkurser

Målkurs (eng. Target Price) är en analytikers subjektiva värdering av en aktie och beskriver vad 

analytikern anser att aktien bör kosta vid värderingstillfället. Analytikernas målkurser kommer med 

ojämna intervall och gäller tills en ny målkurs släpps från samma analytiker. I våra data är det från 0 

till 27 målkurser per företag och börsdag.

Dagskurser

Dagskurs (eng. Spot Price) är den noterade slutkursen på marknaden, dvs. alla dagar som börsen 

varit öppen.

Information om händelser

Händelser vi är intresserade av är kvartalsrapporter och tidpunkten för offentligörandet.

Bransch

Vilken bransch företaget befinner sig i. För att kunna specificera vilken bransch företaget är 

verksamma inom utgår vi från den standardiserade sifferkoden GICS.
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GICS

The Global Industry Classification Standard utvecklades av ett samarbete mellan Morgan Stanley 

Capital International och Standard & Poors. GICS innefattar en standardiserad åttasiffrig kod där vi 

använder oss det första talparet (GICS©1) som beskiver vilken av följande tio huvudbranscher som 

företaget tillhör.34 Energy 10, Materials 15, Industrials 20, Consumer Discretionary 25, Consumer 

staples 30, Health Care 35, Financials 40, Information Technology 45, Telecommunication services 

50, Utilities 55. 35

Reliabilitet och Validitet

Reliabiliteten anser vi vara hög och några argument för detta är

 Statistiskt är det en relativt enkel studie och bör därför inte kunna göras på så många andra 

sätt.

 JCF anses vara en datakälla av hög kvalité.

Det som kan påverka validiteten i vår studie är

 De datatransformationer vi har gjort för att kunna genomföra den statistiska analysen kan ha 

buggar i sig. Vi har dock gjort stickprov i slutdata för att validera transformationerna var vi 

inte hittat några fel.

 JCF som datakälla kan ha enstaka fel, men vid så stora populationer som över 300 

samplingar bör inte några enstaka fel påverka utfallet. 

 Aktiekurserna på den amerikanska börsen går i så kallade ”ticks”36 så riktigt små 

förändringar i aktiekursen kan man inte mäta.

                                                     

34 Morgan Stanley: http://www.msci.com/equity/gics.html , 2005-12-16
35 Standard & Poor: http://mi.compustat.com/docs-mi/help/gics_info.htm#condis , 2005-12-18
36

Lakonishok, Smidt, Are seasonal anomalies real? A ninety year perspective.
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Analys

Skiljer sig rapportdagar från andra dagar?

Till att börja med vill vi undersöka om de procentuella prisförändringarna för dagar då 

kvartalsrapporter släppts skiljer sig från andra dagar. Vi har valt att dela in dessa två grupper i två 

separata populationer, rapportdagar och andra dagar. Vi finner ett bortfall i form av slaskdagar på 

240 samplingar. Populationen andra dagar är totalt 12084 samplingar stort och ett bortfall på 240 

samplingar anser vi försumbart och påverkar inte resultatet märkbart.

Genom ett F-test på de båda populationernas varians får vi reda på om de skiljer sig åt. 

F-test: två sampel för varianser

% Andradifferens (Andra dagar) % Andradifferens (Rapportdag)
Medelvärde 0,00039757 0,000390834
Varians 0,000504777 0,002064176
Observationer 12084 396
Fg 12083 395
F 0,244541579
P(F>F-obs) 0
F-kritisk 0,891169228

Ser vi på varianserna är den 4 gånger så hög under rapportdagar jämfört med andra dagar. Däremot 

är medelavkastningen (medelvärde) väldigt lika för rapportdagar och andra dagar.

Genom ett hypotestest testar vi om stickprovsvarianserna är lika eller ej:

Hypotes

dagAnnanRapportdag ssH  
22

0  :                      dagAnnanRapportdag ssH  
22

1  : 

Ett F-test på signifikansnivå 1% visar att vi kan förkasta nollhypotesen. Rapportdagar och Andra 

dagar har därmed inte samma stickprovsvarians. Vi konstaterar härmed också att marknaden inte är i 

fullständig jämvikt och att vi kan anta att marknaden beter sig enligt Famas halvstarka form.
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Hopp i aktiekursen i olika branscher

Vi grupperade alla företag efter sina branscher och räknade fram medelvärdena för varje bransch.

Medelvärde i absolut procentuell andradifferens, 2004
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Andra dagar

Ovanstående stapeldiagram ser till medelvärdena i absolut procentuell medelavvikelse hos de olika 

branscherna representerade i S&P 100. Hos Andra dagar är värdena ganska så lika över alla 

branscher. Ser man till rapportdagar har däremot Information Technology de största hoppen, även 

Materials och Consumer Discretionary visar på stora hopp.

Vi undersökte också de 25 % största hoppen37 på rapportdagar och jämförde dessa med hur 

branschfördelningen i S&P100 normalt ser ut. Vi kom fram till att Information Technology mer än 

fördubblat sin andel samt står för den största delen av hoppen samt att Health Care och Financials 

minskat markant.

Detta är mycket intressant, skulle vi ta en position med optionsstrutar kommer vi ha störst framgång i 

branschen Information Technology där hoppen i aktiekursen är mycket större än normalt.

                                                     

37 Se bilaga 3
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Råder ett samband mellan oenighet bland analytiker och hopp i aktiekursen?

Är kraven för att få utföra enkel regression uppfyllda?

Vi börjar med att undersöka om antagandena för att få utföra enkel regression är uppfyllda utifrån 

nedanstående modell. Vi kommer fram till att de är uppfyllda, därmed får vi utföra vår linjära 

regression med pålitliga resultat.38

Regressionsmodell

Vi använder oss av enkel linjär regression och vår modell ser ut enligt följande

ttt PMAAR   *                                                         nt ,....2,1

Där

tAR = Absolut procentuell avkastning i tidpunkten t

 = Intercept eller skärningspunkt

 = Riktningskoeffecient

tPMA = Procentuell medelavvikelse

t = Felterm eller residualterm                                    ~  2,ON

För att testa ifall riktningskoeffecienten  är signifikant ställer vi upp följande hypotes

0 :0 H                                          0 :1 H

Dependent Variable: Absolut procentuell andradifferens i pris
Method: Least Squares
Sample: 1 341
Included observations: 341

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

c 0.021151 0.002875 7.357181 0.0000

                                                     

38 Se bilaga 4 för utförliga residualtest
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Procentuell 
medelavvikelse

0.094464 0.027397 3.448033 0.0006

R-squared 0.033882     Mean dependent var 0.029686
Adjusted R-squared 0.031032     S.D. dependent var 0.027430
S.E. of regression 0.027001     Akaike info criterion -4.380051
Sum squared resid 0.247146     Schwarz criterion -4.357577
Log likelihood 748.7987     F-statistic 11.88893
Durbin-Watson stat 1.815906     Prob(F-statistic) 0.000636

P-värdet indikerar på att vi kan förkasta nollhypotesen på 1 % nivån, alltså är riktningskoeffecienten 

 signifikant.

Resultatet av vår linjära regression visar däremot på en väldigt låg förklaringsgrad (R-kvadrat), 

knappt 4 %, något som vi tolkar som att det sambandet mellan analytikernas medelavvikelse mot den 

absoluta procentuella andradifferensen i pris lika gärna kan vara slumpmässig.

Vi vill också påpeka att vi provat regressionsmodeller med variansen och standardavvikelse hos 

målkurserna mot den absoluta procentuella andradifferensen i pris men vi fick extremt låga 

förklaringsgrader varför vi valde att redovisa medelavvikelsen istället.
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Oenighet kring målkurser i olika branscher

Medelvärden i absolut procentuell medelavvikelse i analytikers målkurs dagen före kvartalsrapporter släppts 
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Vi studerar här medelvärdet av absolut procentuell medelavvikelse i målkurser, dagen före 

kvartalsrapporter släppts. Skall man försöka tolka detta diagram i klartext så visar ju högre värden 

desto mer spridda är analytikerna i sina prissättningar. Man visar härmed att företag inom 

Information Technology verkar vara svårare att värdera tätt följt av Health Care, Consumer Durables

och Materials. Energy och Utilities verkar vara de branscher som är lättare att värdera.

Råder ett samband mellan analytikers värdering, noterat pris och hopp i 

aktiekursen?

Är kraven för att få utföra enkel regression uppfyllda?

Vi kommer fram till att de är uppfyllda utifrån nedanstående modell och därmed får vi utföra vår 

linjära regression och resultaten bör vara pålitliga.39

Regressionsmodell

Vi använder oss av enkel linjär regression och vår modell ser ut enligt följande

                                                     

39 Se bilaga 5 för utförliga residualtest
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ttt PMSAR   *                                                         nt ,....2,1

Där

tAR = Absolut procentuell avkastning i tidpunkten t

 = Intercept eller skärningspunkt

 = Riktningskoeffecient

tPMS = Absolut procentuell spread mellan medelvärdet hos analytikernas målkurs och noterat pris

t = Felterm eller residualterm                                    ~  2,ON

För att testa ifall riktningskoeffecienten  är signifikant ställer vi upp följande hypotes

0 :0 H                                          0 :1 H

Dependent Variable: Absolut procentuell andradifferens i pris
Method: Least Squares
Date: 01/10/06   Time: 01:39
Sample: 1 341
Included observations: 341

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.019540 0.002150 9.087470 0.0000
Absolut procentuell 

spread i målkurs och 
noterat pris

0.068352 0.010944 6.245788 0.0000

R-squared 0.103198     Mean dependent var 0.029686
Adjusted R-squared 0.100553     S.D. dependent var 0.027430
S.E. of regression 0.026014     Akaike info criterion -4.454502
Sum squared resid 0.229414     Schwarz criterion -4.432027
Log likelihood 761.4925     F-statistic 39.00987
Durbin-Watson stat 1.837990     Prob(F-statistic) 0.000000

P-värdet indikerar på att vi kan förkasta nollhypotesen på 1% nivån, alltså är riktningskoeffecienten 

 signifikant.

Resultatet av regressionen visar också på en väldigt låg förklaringsgrad (R-kvadrat), knappt 10 %, 

vilket är något bättre än när vi testade medelavvikelsen. Vi tolkar även i detta fall att sambandet 

mellan spreaden mellan analytikernas värdering och noterat pris mot den absoluta procentuella 

andradifferensen i pris lika gärna kan vara slumpmässigt.
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Slutsats

Vår studie visar att de dagar då kvartalsrapporter offentliggjorts så är rör sig aktiekurserna mer än på 

andra dagar, något som Sköldmark, Yazdi, Öst, tidigare konstaterar i sin uppsats. Den skillnad vi gör 

är att de undersöker 6 svenska företag under 5 år och vi de 100 största i USA under 2004. 

Vi undersöker också hur rörelserna i aktiekurserna ser ut i de olika branscherna och vi upptäcker att 

det i vissa av branscherna är det betydligt högre fluktuationer vid de dagar kvartalsrapporter släppts. 

Vi konstaterar härmed att branschen Information Technology som utgör 16 % av företagen i S&P

100 i snitt gör hopp på 5,3 %40 under rapportdagar jämfört med andra dagar gör i samma bransch 

endast hopp i snitt på 1,92 %. Detta indikerar att de har en kraftigt ökad volatilitet under rapportdagar 

som kan medföra att optioner är undervärderade under denna dag. 

Normalt sett värderas optioner med hjälp av någon variant av Black-Scholes formel41 som kräver en 

volatilitet för att kunna beräkna priset på optionen. Priset på optionen ökar i förhållande till 

volatiliteten. Med volatilitet menar man variansen hos en aktie och denna skattas utifrån en 

periodlängd som ska vara lång nog för att få variabilitet i variansen samtidigt som den skall vara kort 

nog för att vara snabbrörlig och följa företagets förändringar så snabbt som möjligt. En periodlängd 

som verkar vara normal i optionssammanhang är 20 dagar.42 Man förstår snabbt att en dag med extra 

hög volatilitet utgör ca 5 % av en population på 20 normala dagar påverkar volatiliteten samt priset 

på optionen minimalt. 

Eftersom vi vet vilka dagar kvartalsrapporterna offentliggörs och också har information om vilka

branscher som är extra volatila på rapportdagarna, skulle vi utifrån detta kunna välja en portfölj med 

strutar i de mest undervärderade optionerna? Vi behåller strutarna under rapportdagen och säljer 

tillbaka de till marknaden dagen efter. Ifall avkastningen på strutarna överstiger 

transaktionskostnaderna har vi hittat ett sätt att erhålla överavkastning.

Vi undersökte också svårigheten i att värdera olika branscher och konstaterade att företag inom 

Information Technology verkar vara svåra att värdera tätt följt av Health Care, Consumer Durables 

och Utilities. Dessa branscher visar också på större hopp vid rapportdagar. Energy och Materials 

verkar vara de branscher som är lättare att värdera. 

                                                     

40 I absolut mått mätt 
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Vår regression visar att det inte föreligger något starkt samband mellan analytikers oenighet och 

hopp i aktiekursen vid offentliggörande av kvartalsrapporter. Vi provar även sambandet mellan 

analytikernas avvikelser från det verkliga priset aktiepriset mot hopp i aktiekursen vid 

offentliggörande av kvartalsrapporter och finner här inte heller något starkt samband. 

Avslutande funderingar

Möjliga förklaringar till varför våra modeller har låg förklaringsgrad

 Vinstvarningar kommer en tid före kvartalsrapporter och ger en indikation på hur 

kvartalsrapporten kommer att se ut. Detta görs för att minska osäkerheten på marknaden och 

minskar troligtvis också hoppet när väl kvartalsrapporten släpps.

 Värderingsmodeller tar hänsyn till historiska data för att kunna skatta framtida vinster. 

Frågan är hur mycket en kvartalsrapport påverkar de skattade framtida kassaflödena och 

därmed det totala värdet på företaget. Det är möjligt att kvartalsrapporter påverkar 

svårvärderade företag mer.

 Målkurserna från analytikerna är inte tillräckligt aktuella när kvartalsrapporten släppts och 

gör målkurserna icke representativa.

                                                                                                                                                               

41 J. Hull, Options Futures & Other Derivatives, s 246
42 CRB Trader: http://www.crbtrader.com/support/options.asp, 2006-01-09
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Bilagor

Bilaga 1 – Företag representerade i vår studie

S&P 100  (2005-11-10) 43

Symbol Företag GICS©1 Bransch
MMM 3M Company 20 Industrials
ABT Abbott Labs 35 Health Care
AES AES Corp. 55 Utilities
AA Alcoa Inc 15 Materials
ATI Allegheny Technologies Inc 15 Materials
ALL Allstate Corp. 40 Financials
MO Altria Group, Inc. 30 Consumer Staples
AEP American Electric Power 55 Utilities
AXP American Express 40 Financials
AIG American Int'l. Group 40 Financials

AMGN Amgen 35 Health Care
BUD Anheuser-Busch 30 Consumer Staples

T AT&T Corp. (New) 50 Telecommunications Services
AVP Avon Products 30 Consumer Staples
BHI Baker Hughes 10 Energy
BAC Bank of America Corp. 40 Financials
BAX Baxter International Inc. 35 Health Care
BDK Black & Decker Corp. 25 Consumer Discretionary
BA Boeing Company 20 Industrials

BMY Bristol-Myers Squibb 35 Health Care
BNI Burlington Northern Santa Fe C 20 Industrials
CPB Campbell Soup 30 Consumer Staples
CAT Caterpillar Inc. 20 Industrials
CVX Chevron Corp. 10 Energy
CI CIGNA Corp. 35 Health Care

CSCO Cisco Systems 45 Information Technology
C Citigroup Inc. 40 Financials

CCU Clear Channel Communications 25 Consumer Discretionary
KO Coca Cola Co. 30 Consumer Staples
CL Colgate-Palmolive 30 Consumer Staples

CMCSA Comcast Corp. 25 Consumer Discretionary
CSC Computer Sciences Corp. 45 Information Technology
DELL Dell Inc. 45 Information Technology
DOW Dow Chemical 15 Materials
DD Du Pont (E.I.) 15 Materials
EK Eastman Kodak 25 Consumer Discretionary
EP El Paso Corp. 10 Energy

EMC EMC Corp. 45 Information Technology
ETR Entergy Corp. 55 Utilities
EXC Exelon Corp. 55 Utilities
XOM Exxon Mobil Corp. 10 Energy
FDX FedEx Corporation 20 Industrials

F Ford Motor 25 Consumer Discretionary
GD General Dynamics 20 Industrials
GE General Electric 20 Industrials
GM General Motors 25 Consumer Discretionary
GS Goldman Sachs Group 40 Financials
HAL Halliburton Co. 10 Energy
HET Harrah's Entertainment 25 Consumer Discretionary
HIG Hartford Financial Svc.Gp. 40 Financials
HCA HCA Inc. 35 Health Care

                                                     

43 JCF 5.0 Software, 2005-01-02
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HNZ Heinz (H.J.) 30 Consumer Staples
HPQ Hewlett-Packard 45 Information Technology
HD Home Depot 25 Consumer Discretionary

HON Honeywell Int'l Inc. 20 Industrials
INTC Intel Corp. 45 Information Technology
IBM International Bus. Machines 45 Information Technology
IP International Paper 15 Materials

JNJ Johnson & Johnson 35 Health Care
JPM JPMorgan Chase & Co. 40 Financials
LEH Lehman Bros. 40 Financials
LTD Limited Brands, Inc. 25 Consumer Discretionary
LU Lucent Technologies 45 Information Technology

MCD McDonald's Corp. 25 Consumer Discretionary
MEDI MedImmune Inc. 35 Health Care
MDT Medtronic Inc. 35 Health Care
MRK Merck & Co. 35 Health Care
MER Merrill Lynch 40 Financials
MSFT Microsoft Corp. 45 Information Technology
MWD Morgan Stanley 40 Financials
NSM National Semiconductor 45 Information Technology
NSC Norfolk Southern Corp. 20 Industrials
OMX OfficeMax Inc. 25 Consumer Discretionary
ORCL Oracle Corp. 45 Information Technology
PEP PepsiCo Inc. 30 Consumer Staples
PFE Pfizer, Inc. 35 Health Care
PG Procter & Gamble 30 Consumer Staples

RSH RadioShack Corp 25 Consumer Discretionary
RTN Raytheon Co. (New) 20 Industrials
ROK Rockwell Automation, Inc. 20 Industrials
SLE Sara Lee Corp. 30 Consumer Staples
SBT AT&T Inc 7% Pines 50 Telecommunications Services
SLB Schlumberger Ltd. 10 Energy
SO Southern Co. 55 Utilities
S Sprint Nextel Corp. 50 Telecommunications Services

TGT Target Corp. 25 Consumer Discretionary
TXN Texas Instruments 45 Information Technology
TWX Time Warner Inc. 25 Consumer Discretionary
TYC Tyco International 20 Industrials
USB U.S. Bancorp 40 Financials
UIS Unisys Corp. 45 Information Technology
UTX United Technologies 20 Industrials
VZ Verizon Communications 50 Telecommunications Services

VIA.B Viacom Inc. 25 Consumer Discretionary
WMT Wal-Mart Stores 30 Consumer Staples
DIS Walt Disney Co. 25 Consumer Discretionary

WFC Wells Fargo 40 Financials
WY Weyerhaeuser Corp. 15 Materials

WMB Williams Cos. 10 Energy
XRX Xerox Corp. 45 Information Technology
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Bilaga 2 – Branscher på rapportdagar

Rapportdagar fördelade efter branscher (Standard & Poor 100), 2004
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Urval : 396 samplingarMedelvärde på andradifferens i price : 3,186%

Ovanstående diagram baserar sig på tAR (Absolut procentuell andradifferens) och representerar alla 

tidpunkter då kvartalsrapporter släppts under 2004. Detta diagram representerar också 

branschfördelningen för S&P 100 i sin helhet.
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Bilaga 3 – Branscher på rapportdagar (25% största hoppen)

Rapportdagar fördelade efter branscher (Standard & Poor 100), 2004
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Urval : 99 samplingar

De 25% största hoppen i aktiekursen då kvartalsrapporter släppts

Medelvärde på andradifferens i price: 7,136%

Ovanstående fördelning är hämtad baserad på urvalet i Bilaga 1 men med tillägget att vi endast har 

tagit med de 25% största. Man ser tydligt att Information Technology står för de största hoppen.
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Bilaga 4 – Residualtest inför linjär regression av medelavvikelse

Alla test utförda i eviews.

Stationäritet

Vi provar om våra residualer är stationära med hjälp av ett Dickey-Fuller test

Null Hypothesis: Residuals has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=16)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.68157  0.0000
Test critical values: 1% level -3.449447

5% level -2.869850
10% level -2.571266

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

:0H Våra residualer har en enhetsrot                         :1H  Våra residualer har ej någon enhetsrot

Vi förkastar nollhypotesen på 1% nivån och antar att de är stationära. Vi slipper härmed transformera 

serien ytterligare.

Autokorrelation

Vi utför ett Breuch-Godfrey Serial Correlation LM Test med 10 laggar för att se om autokorrelation 

föreligger.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.796585    Probability 0.060175
Obs*R-squared 17.65694    Probability 0.061034

:0H Ingen Autokorrelation (upp till 10e ordningen)     :1H  Autokorrelation i någon av laggarna

Vi kan ej förkasta nollhypotesen på 5% nivån, vi antar att autokorrelation ej föreligger.
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Heteroskedasticitetstest

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 3.196622 Probability 0.042140
Obs*R-squared 6.330252 Probability 0.042209

:0H Ingen Heteroskedastisitet                                   :1H  Heteroskedasticitet

Vi förkastar nollhypotesen på 5 % nivå och konstaterar att heteroskedasticitet föreligger.
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Bilaga 5 – Residualtest inför linjär regression av speads i målkurs och pris

Alla test utförda i eviews.

Stationäritet

Vi provar om våra residualer är stationära med hjälp av ett Dickey-Fuller test

Null Hypothesis: Residuals has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=16)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.97552  0.0000
Test critical values: 1% level -3.449389

5% level -2.869825
10% level -2.571253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

:0H Våra residualer har en enhetsrot                         :1H  Våra residualer har ej någon enhetsrot

Vi förkastar nollhypotesen på 1 % nivån och antar att de är stationära. Vi slipper härmed 

transformera serien ytterligare.

Autokorrelation

Vi utför ett Breuch-Godfrey Serial Correlation LM Test med 10 laggar för att se om autokorrelation 

föreligger.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.753508 Probability 0.068190
Obs*R-squared 17.25500 Probability 0.068909

:0H Ingen Autokorrelation (upp till 10e ordningen)     :1H  Autokorrelation i någon av laggarna

Vi kan ej förkasta nollhypotesen på 5 % nivån, vi antar att autokorrelation ej föreligger.
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Heteroskedasticitetstest

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 15.54873     Probability 0.000000
Obs*R-squared 28.73018     Probability 0.000001

:0H Ingen Heteroskedastisitet                                   :1H  Heteroskedasticitet

Vi förkastar nollhypotesen på 5 % nivå och konstaterar att heteroskedasticitet föreligger.
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