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Abstract 

This study investigates mean reversion in publicly traded property stocks with respect to the company’s extraordinary 

discounts to the net asset value; furthermore, to what extent this knowledge can be applied to investment strategies. 

The result of the empirical survey shows that there is a relationship between the stock prices and the net asset value, 

also, that an investment strategy utilizing mean reversion in these two variables works. Of the three dynamic 

portfolios, aiming to allocate the largest portfolio weight to the fundamentally cheapest stocks, based on their current 

discounts and premiums to the net asset value with respect to the company average, all three outperform an index of 

the same companies. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka de medelvärdesåtervändande egenskaperna i aktiekursen för noterade 

fastighetsbolag med utgångspunkt för bolagets extraordinära substansvärde, samt hur väl information kan användas 

för investeringsbeslut. 

Resultatet av den empiriska utfallsstudien som utförts visar på att det finns ett samband mellan aktiekurs och 

substansvärden, samt att en investeringsstrategi baserat på medelvärdesåtervändande egenskaper i dessa variabler 

fungerar. Av de tre dynamiska portföljerna som tagits fram och som strävat efter att allokera störst vikt till de bolag 

som fundamentalt framstått som billigast jämfört med sitt genomsnittliga substansvärde, överträffar samtliga 

portföljer ett aktieindex av samma bolag. 
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Definitioner 

EPRA NAV: en modell framtagen av organisationen EPRA för att beräkna fastighetsbolags 

långsiktiga substansvärde. 

Free-float: aktier tillgängliga för handel på en publik börs. 

IFRS: International Financial reporting Standards som stiftas och regleras av International 

Accounting Standards Board. 

Hedge: en finansiell position med syfte att mitigera risken med en annan investering. 

Mean reversion: medelvärdesåtervändande, bygger på existerandet av ett viss mått av 

seriekorrelation. 

Net asset value: substansvärdet beräknat som företagets totala tillgångar minskat med företagets 

skulder. 

Sharpe-kvot: ett riskmått som anger hur väl portföljen har presterat i relation till tagen risk mätt 

som standardavvikelse. 

Verkligt värde: marknadspris 

Värdeförändring av verkligt värde, EPRA: marknadsvärde minskat med anskaffningsvärde 

Överavkastning: avkastning som överstiger ett vist jämförelseindex. 
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Inledning 

Bakgrund 

A blindfolded monkey throwing darts at a newspaper’s financial pages could select a portfolio that would do just as 

well as one carefully selected by experts – Burton Malkiel, A Radom Walk Down Wall Street 1973. 

 

Den svenska fastighetsmarknaden har under det senaste årtiondet växt explosionsartat med 

fastigheter som sålts till rekordpriser. Detta har lockat både professionella så väl som icke 

professionella investerare till marknaden. Net asset value, NAV, även refererat till som substansvärde 

har sedan länge varit ett nyckeltal som haft vida användning vid värderingen av fastighetsbolag 

(EPRA, 2016). 

För att nyckeltalet skall vara jämförbart fordras att det beräknas på ett enhetligt sätt för samtliga 

fastighetsbolag. Historiskt har detta varit problematiskt för exempelvis internationella företag som 

omfattas av flera olika redovisningsprinciper (Deloitte, 2008). 

 

Som en direkt följd av Sveriges EU-medlemskap och att unionen 2002 beslutade om att alla publika 

företag skulle redovisa enligt IFRS-standard redovisar svenska börsnoterade företag sedan 2005 

enligt IFRS-standard (IFRS, 2018). För att göra framförallt de europeiska fastighetsbolagens 

redovisningen mer transparent har en ny branschstandard tagits fram av organisationen EPRA, 

European Public Real Estate Association. Denna nya standard antas nu successivt av allt fler och 

fler svenska fastighetsbolag och inte minst europeiska (EPRA; Deloitte, 2017). Definitionerna som 

EPRA rekommenderar de noterade fastighetsbolagen att följa är flera. Den i sammanhanget 

viktigaste definitionen är det så kallade EPRA NAV som stipulerar hur fastighetsbolagen skall 

redovisa sitt substansvärde. 

 

Denna studie har utförts med bakgrund av EPRA:s definition av substansvärde, därför kommer 

studien att bidra med en uppdaterad lägesbild kring hur sambandet mellan börsvärdet och 

substansvärdet förhåller sig under rådande marknadsförutsättningar (Gustafsson och Peng, 2016). 

Utöver detta strävar studien efter att bidra med ny konkretiserad kunskap genom applicerandet av 

teorin på en investeringsstrategi, för professionella så väl som icke professionella investerare.   
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Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka de medelvärdesåtervändande egenskaperna i aktiekursen 

för noterade fastighetsbolag med utgångspunkt för bolagets extraordinära substansvärde, samt hur 

väl information kan användas för investeringsbeslut. 

 

 

Frågeställning 

Denna rapport har för avsikt att besvara och testa en primär frågeställning:  

• Kan en investerare som placerar i fastighetsbolagsportfölj med den största substansrabatten 

jämfört med dess historiskt genomsnittliga substansrabatt uppnå högre avkastning än en 

investerare med en likaviktad portfölj? 

 

 

Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till svenska fastighetsbolag som är noterade på en svensk börs.  

Vidare gäller följande kriterier för de utvalda fastighetsbolagen: 

• Fastighetsbolaget är noterat på en svensk börs och 

• Fastighetsbolaget tillhör ett av de idag tio största fastighetsbolagen som 

• Redovisar substansvärde enligt EPRA:s riktlinjer. 
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Disposition 

I den inledande delen av rapporten “Grundkoncept” presenteras läsaren till sådan kunskap som är 

essentiell för förståelsen av den övriga rapporten. Denna del innehåller grundläggande koncept 

som: vad är substansvärde, hur beräknas det och hur det kan användas för att avgöra om ett bolag 

handlas till en så kallad rabatt eller premie.  

 

Den avdelningen följs sedan av en djupdykning inom befintlig teori på området för 

undersökningsfrågan. Här introduceras läsaren till relevant forskning, koncept och teorier 

relaterade till random walk och mean reversion. Därutöver utvecklas den grundläggande teorin kring 

substansvärden, exempelvis diskuteras bakomliggande faktorer som enligt tidigare studier sagts 

påverka om ett bolag handlas till rabatt eller premie.  

 

Med utgångspunkt i teorin behandlas därefter den metodik som valts för att undersöka 

frågeställningarna. Motivering av den valda metodiken kommer att presenteras och jämte 

identifierade fördelar och kritik mot densamma.   
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Grundkoncept 

Substansvärde - Net Asset Value 

Vanligen handlas fastighetsbolag till så kallad substansrabatt, (Barkham och Ward, 1999). Detta 

innebär att värdet av alla utestående aktier är lägre än bolagets tillgångar på skuldfri basis, (Ke, 

2014). 

 

𝑁𝑒𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 −  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

 

Det är även vanligt att företagen väljer att rapportera sitt substansvärde per aktie vilket vanligen 

beräknas enligt nedan: 

 

𝑁𝑒𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 −  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
 

 

Qiulin Ke lyfter fram i sin studie ifrån 2014 finns det ett centralt argument på fundamental nivå 

angående substansvärdet och aktiekursen. Detta argument lyder att fastighetsbolagens aktier borde 

värderas i linje med sina underliggande tillgångar. Som noterats av såväl Qiulin (2014) som 

Barkham och Ward (1999) är detta inte alltid fallet. Qiulin (2014) poängterar att detta innebär att 

ett fastighetsbolag som värderas till substansrabatt implicit innebär att fastigheterna genom indirekt 

ägande blir mindre värda. Motsatsvis, innebär en substanspremie att fastigheterna blir mer värde. 

Således är det inte alltid givet att ett fastighetsbolag alltid är värderat i linje med dess underliggande 

tillgångar. Vanligen kan dock en nära korrelation mellan de underliggande fastighetsvärdena och 

börsvärdet noteras.  
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EPRA NAV - Långsiktigt substansvärde enligt EPRA 

EPRA NAV definieras som totalt eget kapital med återläggning av derivat, uppskjuten skatt och 

skatterabatt som erhållits vid förvärv i relation de vid periodens utgång alla utestående aktierna 

efter utspädningseffekter.  

Tanken med ett till viss del anpassat tillvägagångssätt för att beräkna substansvärdet för 

fastighetsbolag är, enligt EPRA, att det på ett mer korrekt sätt skall återspegla det verkliga värdet 

av de underliggande tillgångarna. Exempelvis exkluderas det verkliga värdet av finansiella derivat 

som fastighetsbolagen kan använda som hedge. Vilket följer av att fastighetsbolaget vanligen 

behåller derivatet under hela löptiden. Av den anledningen kommer inte heller den till derivatet 

relaterade värdeförändring att realiseras, varför det inte heller tillåts påverka företagets långsiktiga 

substansvärde. Beträffande uppskjuten skatt och skatterabatter som uppkommer i samband med 

långsiktiga investeringar för man ett likvärdigt resonemang. Detta grundas på att eventuella 

skatteeffekter uteblir om inte investeringen likvideras. Således är det befogat att hävda att 

nyckeltalet har en, som EPRA menar på, väldigt långsiktig prägel. Den lämpar sig därför särskilt 

för fastighetsbolag som har en långsiktig investerings och affärsmodell. I tabell 1, appendix 1, följer 

en fullständig redogörelse för vad som bör inkluderas i och vad som exkluderas från substansvärdet 

enligt EPRA:s beräkningsmodell (EPRA, 2016). 

 

Då fastighetspriser ständigt varierar samt att dessa skall vara upptagna till verkligt värde i företagens 

balansräkningar, fordras att löpande värdering av fastighetsportföljen ombesörjes. Denna värdering 

utförs vanligen årligen av oberoende professionella fastighetsvärderare (IFRS, 2017). Fastighetens 

utformning och beskaffenhet kan dock försvåra arbetet att göra en korrekt bedömning av 

fastighetsvärdet. Värderingen av en enskild fastighet kan således påverkas av systematiska dels 

osystematiska fel. Dessa fel tenderar dock att mitigeras vid värderingen av större fastighetsbestånd, 

detta har bland annat visats av David Geltner i en undersökning gjord 1993.  
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Teori 

Mean Reversion 

Mean reversion, även kallat medelvärdesåtervändande, bygger på att det finns ett långsiktigt 

riktvärde som är fundamentalt förankrad. Till följd av att prisnivåer ständigt fluktuerar är det 

naturligt att vissa kortsiktiga avvikelser från det långsiktiga riktvärdet förekommer, (Spierdijk och 

Bikker, 2012). Dessa förändringar kan inträffa både i större och mindre negativa eller positiva pris-

fluktuationer till följd av bland annat irrationellt beteende (Poterba och Summers, 1988), trender 

(Summers, 1986; McQueen, 1992) och finansiella nyheter (De Bondt och Thaler, 1985; De Bondt, 

1991) eller opportunism (Poterba och Summers, 1988).  Över tid tenderar dock prisnivåerna att 

återvända till det fundamentalt förankrade riktvärdet, (Fidelity International, 2016). Tiden det tar 

innan den nya prisnivån konvergerar med den långsiktiga prisnivån brukar refereras till som time to 

reversion. Durationen för tiden som åsyftas med time to reversion är dock inte konsistent utan 

varierar från ett datasett till ett annat. (Campbell, 2011) 

 

Teorin kring det statistiska fenomenet medelvärdesåtervändande egenskaper har en historia som 

går tillbaka till 1800-talet och då främst förknippas med botanik, Sir Francis Galton och eugenik, 

(Waller, 2015; Fidelity International, 2016). Galton upptäckte i dennes växtodlingsförsök att 

okontrollerbara och slumpmässiga faktorer som gav upphov till avvikelser från medelvärdet, 

extremer, vid upprepade försök tenderade att producera resultat med mindre avvikelser ifrån 

medelvärdet, (Galton, 1886). Varpå han myntade begreppet coefficient of reversion, vilket i denna 

uppsats i linje med annan modern forskning benämner som medelvärdesåtervändande egenskaper, 

(Gillham, 2002). 

 

I modern forskning och i flertalet studier relaterade till det makroekonomiska området av 

internationella växlingskurser har man funnit vida tillämpning av medelvärdesåtervändande 

egenskaper, se (Taylor et al., 2001), (Jorion och Sweeney, 1996), (Sollis, Leybourne och Newbold, 

2007) och (Frankel och Rose, 1996). Vid studerandet av medelvärdesåtervändande utgår man 

många gånger ifrån begreppet köpkraftsparitet som det långsiktiga och fundamentalt grundade 

medelvärdet, (Taylor et al., 2001), (Frankel och Rose, 1996). Med den utgångspunkten kan man 

förklara avvikelser som snedvridningar, vilka många gånger följs av lämplig ekonomisk policy som 

har till syfte att korrigera för avvikelsen. Resultatet av detta blir således att den kortsiktiga avvikelsen 
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balanseras och växelkursräntan återvänder till sitt långsiktiga medelvärde, varpå köpkraften 

återintar sitt normalläge.  

 

Poterba och Summers framhöll redan 1988 att ett identifierande av medelvärdesåtervändande 

egenskaper i aktiepriser skulle kunna vara av väsentlig betydelse för finansiell teori så väl som 

praktiserande, (Poterba och Summers, 1988). Detta exemplifieras i att kunskapen skulle kunna 

implementeras i investeringsstrategier och på modeller för att beräkna förväntad avkastning. Det 

är därför inte förvånande att det finns flertalet nyligen utförda studier som tar sikte på predicerandet 

av aktiekurser (Ang och Bekaert, 2001; Boudoukh, Richardson och Whitelaw, 2008; Welch och 

Goyal, 2008; Pástor och Stambaugh, 2009, 2012). För att utföra predikteringar tar studierna sikte 

på fundamentala faktorer så som utdelningar. Dessa faktorer kan i sin tur ge upphov till negativ 

seriekorrelation i aktiernas avkastning eller med andra ord, medelvärdesåtervändande egenskaper. 

Spierdijk och Bikker (2012), Summer (1986) finner att medelvärdesåtervändande aktiekurser är ett 

resultat av medelvärdesåtervändande aktieavkastningar men att inversen sällan är given. 

 

Samtidigt har det sedan de tidiga studierna av Summers (1986), Fama och French (1988),  Poterba 

och Summers (1988) pågått en debatt kring huruvida aktiepriser överhuvudtaget är 

medelvärdesåtervändande eller inte. Vilket är ett resultat av de svårigheter som är förknippade med 

att statistiskt säkerhetsställt mäta och testa för de efterfrågade egenskaperna. Svårigheter som har 

sin grund i bristen på historiska aktierelaterade data; vilket blir särskilt tydligt vid förställandet av 

en aktie som har en time to reversion på 20 år och således skulle kräva en tidsserie på 1000 till 2000 år 

för att producera övertygande resultat, (Spierdijk och Bikker, 2012). Cecchetti et al. (1988) lyfter 

också fram vikten av att använda en stor databas. Deras bedömning är att studie bör göras över en 

tidsperiod på minst fem till tio år och med mellan 500-1000 datapunkter. Detsamma poängteras av 

Poterba och Summers (1987) som menar på seriekorrelation mellan aktiepriserna i mindre dataset 

kan innehålla bias även om den uppmätta avkastningen är oberoende. 

 

I fotspåren av de undersökningar som, trots de inneboende svårigheterna med 

undersökningsområdet, genomförts har ytterligare frågor lyfts kring huruvida 

medelvärdesåtervändande egenskaper är förenliga med hypotesen om effektiva marknader (EMH), 

(Spierdijk och Bikker, 2012). Hypotesen om effektiva marknader slår fast att all tillgänglig 

information reflekteras i aktiepriset, (Fama, 1991). Spierdijk och Bikker (2012) menar på att 

medelvärdesåtervändande egenskaper skulle kunna peka på marknadsineffektivitet. Medans Fama 

och French (1988) menar på att så inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Under förutsättning att 
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aktiepriset reflekterar all tillgänglig information så bestäms aktiepriset av den förväntade 

avkastningen. Således kan medelvärdesvärdesåtervändande aktiekurser härledas till 

medelvärdesåtervändande förväntningar, vilket faktiskt påvisats i en empirisk studie Conrad och 

Kaul (1988). Som en förklaring till fenomenet har det av olika författare presenterats flera 

förklaringar: osäkerheter på grund av krig (Kim, Nelson och Startz, 1991), prisbubblor eller osäkra 

framtidsutsikter (McQueen, 1992), se även (Ball och Kothari, 1980; Chan, 1988; Zarowin, 1990; 

Conrad och Kaul, 1993; Ball, Kothari och Shanken, 1995) 

 

Random Walk eller Mean reversion 

Random walk, att prisfluktuationer sker slumpmässigt och är omöjliga att predicera var något som 

Paul Samuelson förslog redan 1965. Redan 1973 kom Samuelson att elaborera de tidiga studierna 

och Random walk vilket sedan dess har varit underlag för både vidare studier och debatter. Vilket 

följer av dennes hypotes, att prisfluktuationer är slumpvisa och omöjliga predicera, får en tämligen 

intressant innebörd. Nämligen att historiska prisnivåer eller trender inte kan användas för att 

förutsäga framtida prisnivåer eftersom de inträffar helt oberoende av varandra.   

 

Hypotesen som visserligen först presenterats av Samuelsson fick vid publicerandet av författaren  

Burton G. Malkiels bok A Random Walk Down Wall Street (1973) stor uppmärksamhet. I boken 

lyfter författaren fram exempel på hur professionella investerare som hävdade sig kunna slå index 

praktiskt taget alltid misslyckades med detta. Malkiels framhåller visserligen att det absolut går att 

prestera en överavkastning kontra index över enskilda år, men att detta vanligen efterföljs av år där 

portföljen underpresterar jämte samma index. Boken, som framförallt är fokuserad på den 

amerikanska aktiemarknaden, presenterar starkt kritik mot kollektivet för professionella investerare 

i det att deras modeller och analyser är värdelösa då aktiepriserna är helt oförutsägbara (Burton, 

1988).  

 

Efter bokens publicering har ett stort antal undersökning och forskningsprojekt gjorts. 

I dessa undersökningar har det bland annat påvisats att avkastningen relaterade till aktiemarknaden 

är negativt serie-korrelerad i relation till månatliga och årsvisa jämförelser,  Poterba och Summers 

(1987). Poterba och Summers kunde även, genom att studera varianserna, förkasta random walk 

hypotesen. En annan undersökning gjordes av Lo och MacKinley (1988) och i den studien 

presenterades ytterligare underlag för att förkasta random walk hypotesen. Lo och MacKinley 

(1988) kunde nämligen påvisa att avkastningen på aktiemarknaden var positivt korrelerade vid 
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tillämpandet av veckovisa observationer. Likväl drog de även samma slutsatser som Poterba och 

Summers (1987) angående den långsiktiga korrelationen, det vill säga att de var negativt korrelerade. 

 

Precis som Malkiels undersökning omfattade Lo och MacKinleys studie (1988) den amerikanska 

aktiemarknaden men under perioden 1962-1985. Vilket den uppmärksamme läsaren noterat och 

som skiljer de två studierna åt. Lo och MacKinley (1988) drar baserat resultatet av sin studie 

framförallt en slutsats som är av särskild relevans för denna studien. Nämligen att de följda 

aktiernas veckovisa avkastning inte är förenlig med, eller kan på ett korrekt sätt, beskrivas av 

Random walk hypotesen.  

 

Poterba och Summers undersöker vidare i vilken utsträckning som aktiepriser uppvisar 

medelvärdesåtervändande karaktäristiska. Av den data de analyserar i sin studie lyckas de med 

varierande framgång påvisa att aktiekurserna influeras av ett medelvärdesåtervändande egenskaper. 

De konstateras att effekten tar särskilt starkt uttryck i särskilda tidsperioder. Det ter sig dock inte 

som att någon direkt ansats har gjorts för att utröna vad dessa perioder kan sägas kännetecknas av. 

Detsamma kan sägas om de perioder där ett motsatt förhållande observerats, det vill säga i perioder 

där styrkan i de medelvärdesåtervändande egenskaperna uppfattats som svaga. Ett exempel på en 

sådan period där effekten identifieras som särskilt svag är för amerikanska aktiekurser under åren 

1975-1985 (Poterba och Summers, 1987). 

 

En studie som och andra sidan gör ett försök att isolera orsaken till att medelvärdesåtervändande 

egenskaper kan framträda olika starkt under olika tidsperioder är den av Cecchetti, Liam och Mark 

(1988). Studiens arbetshypotes är att marknadssentiment kan utgöra en avgörande faktor. Genom 

att skatta den relativ riskaversionen i marknaden finner de att aktiepriserna uppvisar starkast 

seriekorrelation under normala marknadsförutsättningar. En slutsats de kan dra genom att studera 

simulerad förväntad avkastning. Cecchetti et al. (1988) menar dock på att det finns en 

underliggande svårighet vid studerandet av medelvärdesåtervändande effekter i det att de 

underliggande förväntningarna i marknaden ständigt förändras. De anser dock att en sådan 

justering av de underliggande variablerna skulle kunna ha en negativ inverkan på studiens 

trovärdighet. Detta då en justering förväntas leda till att sambandet relaterat till de 

medelvärdesåtervändande egenskaperna skulle bli mer utpräglat och således inducera bias i deras 

modell.   
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Substansrabatt vs. Substanspremie 

Huruvida en aktie handlas till substansrabatt eller substanspremie kan bero av flera faktorer vilka 

en genomgång följer i efterföljande avsnitt. För att få en så korrekt bild av substansrabatten 

kommer fastighetsbolagens substansvärden att beräknas enligt EPRA-modellen. För att sedan 

avgöra hur substansvärdet varierar i förhållande till börskursen kommer följande beräkningsmodell 

att användas: 

 

𝑅𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 =
𝑁𝐴𝑉𝑖𝑡 −  𝑀𝐶𝑖𝑡

𝑁𝐴𝑉𝑖𝑡
 

𝑁𝐴𝑉 = 𝑁𝑒𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

𝑀𝐶 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝 = 𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑖 = 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 

 

En beräkningsmodell för substansrabatt som tidigare använts i andra studier, (Barkham och Ward, 

1999). 

 

Bakomliggande faktorer 

Att fastighetsbolag handlas till ett marknadsvärde som precis motsvarar substansvärdet inträffar 

väldigt sällan. Detta medför att de antingen handlas till en rabatt eller premie.  

Historiskt har det gjorts studier på amerikanska, engelska och europeiska fastighetsbolag i ett 

försök att avgöra vad som påverkar förhållandet med marknadsvärdet och substansvärdet. En av 

dessa studier gjordes 2012 av Rehkugler et al., studien påvisade att 76,3 % av variationen i 

substansvärdet i förhållande till marknadsvärdet kan förklaras av ekonomiska icke-rationella 

förklaringsvariabler. De icke-rationella förklaringsvariablerna som visade sig vara mest 

betydelsefulla var de kopplade till marknadssentiment.  

 

Samtidigt finns det andra studier av europeiska fastighetsbolag som istället har försökt att förklara 

samma samband men med utgångspunkt i ekonomiska rationella förklaringsvariabler. Bond och 

Shilling (2004) samt Brounen och Laak (2005) med 50 respektive 72 observationer och variabler 

som free-float, skuldsättning, aktievolatilitet och diversifiering kunde redovisa en förklaringsgrad 

på 41 % respektive 51 %. Studierna är i viss mån inte jämförbara och de respektive 
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förklaringsgraderna bör således inte ställas i relation till varandra. Detta eftersom att de sistnämnda 

enkom redovisar sitt resultat som den icke-justerade förklaringsgraden. 

 

Rehkugler et al. (2012) och deras undersökningar pekar dock på att rationella variabler som 

skuldsättning, free float, geografisk spridning samt diviersifiering inte var statistiskt signifikanta i 

deras studier. Vidare framhåller de att adderandet av icke-rationella förklaringsvariabler som 

marknadssentiment bidrar till att justera för kortsiktiga kursrörelser drivna av impulsiva och 

irrationella investerare under påverkan av girighet och rädsla, s.k. noise traders. I studien finner de 

även stöd för att marknadssentiment är högt korrelerade med fluktuationer i substans-

rabatter/premier. Där den iakttagna korrelationen förhåller sig på så vis att positivt 

marknadssentiment tenderar att leda till premier och negativt marknadssentiment renderar rabatter. 

 

En enligt Qiulin Ke vedertagen uppfattning kring de brittiska fastighetsbolagen och deras vanligen 

förekommande substansrabatt är att den varit ett resultat av skatter. Vilket följer av att 

fastighetsbolagen tvingas ta upp sina investeringfastighet relaterade värdeförändringar på sin 

resultaträkning och således beskattas för dessa (Ke, 2014). Fenomenet benämns i studien som tax 

leakage. Tax leakage har i sin tur varit ett av huvudargumenten för att omvandla fastighetsbolag till 

en så kallad REIT:s, fastighetsinvesteringsfond. På så vis har fastighetsbolagen försökt undgå 

”beskattningspremiens” negativa inverkan på substansvärdet, intressant nog har detta inte bidragit 

till att fastighetsbolagen värderats upp. Således fortsätter förfarandet med substansrabatter och 

substanspremier att intressera ekonomer då det strider mot lagen om ett pris (Ke, 2014). 
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Metod 

Val av metod 

På området kring huruvida tillgångspriser på något vis går att predicera, eller om dess fluktuationer 

sker slumpmässigt och således helt oberoende, finns det mycket skrivet. Avsikten med detta arbete 

är att genom en empirisk utfallsstudie försöka applicera teorin gällande mean reversion på en 

faktisk investeringsstrategi. Idén till studien introducerades av Poterba och Summers (1987), det 

kan därför sägas vara ifrån deras arbete som metodvalet är sprunget. Författarna själva, går dock 

inte i någon närmare utsträckning in på hur bäst en sådan studie bör utföras, inte heller under vilka 

omständigheter en sådan studie bör utföras under.  

 

I denna studie kommer utvecklingen av 10 fastighetsbolag och deras respektive börskurser och 

substansvärden att observeras. Tidsperioden för detta förfarande är individuellt för varje bolag och 

framgår av tabell 2. De enskilda fastighetsbolagen kommer att studeras för att avgöra om det finns 

ett liknande samband mellan kursutveckling och substansvärde som identifierats i tidigare studier, 

(Poterba och Summers, 1987; Cecchetti, Lam och Mark, 1988; Lo och MacKinlay, 1988). 

Undersökningens tonvikt kommer dock att ligga på att studera i vilken utsträckning detta samband 

kan nyttjas i en fundamental investeringsstrategi. Vid framtagandet av de olika portföljstrategierna 

kommer underlag från teorin att spela en essentiell roll då strategierna kommer baseras på och 

försöka inkorporera tidigare observationer och slutsatser. Exempelvis har marknadssentiment 

identifierats som en avgörande variabel, (Rehkugler, Schindler och Zajonz, 2012), varför detta 

kommer att kontrolleras för. Denna anpassning kommer att ske genom att ta hänsyn till ett 

egenframtaget nyckeltal, extraordinär substansrabatt. Detta kommer att säkerhetsställa att varje 

investeringsbeslut tas på fundamental nivå och inte påverkas av marknadssentiment. 

 

Avslutningsvis kommer en komparativ analys att utföras på resultatet av de olika portföljerna i den 

empiriska utfallsstudien. Baserat på dels en statistisk undersökning men framförallt genom 

empiriskt testande av mean reversion på historiska data kommer resultatet utvärderas och slutsatser 

dras. Analysen kommer att utföras dels på bolagsnivå men även på aggregerad nivå de tio 

fastighetsbolagen emellan. Ambitionen och målsättningen är att utveckla en investeringsstrategi 

genom vilken en investerare kan uppnå högre portföljavkastning än om ingen hänsyn tagits till 

strategin och placeraren istället haft en likaviktad portfölj.  
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MRS - Mean Reversion Strategy 

Strategins utgångspunkt är nyckeltalet som jag valt att benämna extraordinära substansrabatten: 

substansrabatt i förhållande till fastighetsbolagets historiskt genomsnittliga substansvärde per aktie.  

 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡 =
𝑁𝐴𝑉𝑖𝑡 −  𝑀𝐶𝑖𝑡

𝑁𝐴𝑉𝑖𝑡
− 𝑎𝑣𝑔.

𝑁𝐴𝑉𝑖 −  𝑀𝐶𝑖

𝑁𝐴𝑉𝑖
 

 

Störst portföljvikt kommer att allokeras till portföljbolagen med störst extraordinär substansrabatt, 

alternativt dito bolag med minst extraordinär premie. Målsättningen är att den halvan aktier som 

framstår som mest attraktiva tillsammans skall väga tyngst, närmare bestämt 68 ± 3 % av portföljen 

fram till nästa viktningstillfälle. Denna fördelning kan garanteras då algoritmen alltid tvingas 

allokera den billigaste aktien en förutbestämd position rent storleksmässigt. Allokering kan således 

sägas följa en numerisk nummerordning som baseras på de aktier som är billigast utifrån vårt 

nyckeltal, varvid varje bolag tilldelas en statisk och förutbestämd position.  Strategin följer av att 

dessa extraordinära substansrabatter, med stöd av mean reversion (Poterba och Summers, 1987), 

(Lo och MacKinley, 1988), (Cecchetti et al., 1988), torde, ceteris paribus, mitigeras med en 

resulterande kursuppgång som följd.  

 

Utfallsstudien kommer att pröva resultatet utifrån kvartalsvis, årsvis och fyrårig viktning av 

portföljen. Valet av de olika tidsperioderna baseras på dels på de undersökningar och de slutsatser 

som gjorts tidigare. Men även på en hypotes att portföljen, genom att ha längre viktningsintervall, 

förväntas förvalta de perioder av kursuppgång som många gånger följer kursjusteringar av 

undervärderade bolag bättre. 
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Urvalet av fastighetsbolagen har gjorts utifrån dess storlek och ett högre börsvärde har prioriterats 

framför ett mindre. Detta för att minimera risken att studiens trovärdighet påverkas negativt av 

underliggande fastighetsvärderings relaterade brister. Resonemanget baseras på David Geltners 

undersökning från 1993. I studien kunde nämligen Geltner påvisa att systematiska så väl som 

osystematiska värderingsfel tenderar att jämna ut sig i större fastighetsbestånd. Urvalet av de tio 

börsnoterade fastighetsbolagen som ingår i studien är därför baserat på deras aktuella börsvärde 

per 2018-12-31. Som tidigare nämnts under avgränsningar är ett krav för studien dels att de 

undersökta fastighetsbolagen redovisar enligt EPRA:s rekommendation samt att aktören är 

börsnoterad. Detta har gjort att aktörer som det statliga Akademiska Hus och kommunala Svenska 

Bostäder exkluderats då de inte mött dessa rekvisit, (Akademiska Hus, 2018; Svenska Bostäder, 

2018). De bolag som valts och under vilken period varje bolag har följts framgår av tabell 2. 

 

Den för studien valda observationsperioden har bestämts till 2012-03-28 till 2018-09-30, en period 

på 5,5 år. Som framgår av tabell 1 varierar observationsperioden mellan bolagen. Detta beror på 

att det inte alltid funnits tillgänglig data för att möta den rekommenderade tidsperioden för varje 

individuellt bolag.   

 

Den data som används i studien har samlats in via en Thomas Reuters Eikon terminal samt en 

Bloomberg terminal, slumpmässiga kontroller av data har sedan gjorts jämte information från 

bolagens egna hemsidor. I mån av behov har även data från de två terminalerna kompletterats med 

uppgifter direkt hämtade från respektive bolags kvartalsvisa och årliga rapporter. Dessa finns 

tillgängliga på varje bolags respektive hemsida och har av praktiska skäl inte inkluderats i 

källhänvisningen.  

Urval fastighetsaktier 

Företag  Observationsperiod Börsvärde (Mdkr) 
Atrium Ljungberg  Q1-2014  Q3-2018 21,901 

Balder  Q1-2012 Q3-2018 51,192 

Castellum  Q1-2012 Q3-2018 46,28 

Fabege  Q4-2014 Q3-2018 41,056 

Hufvudstaden  Q4-2015 Q3-2018 36,405 

Kungsleden  Q4-2014 Q3-2018 15,102 

Pandox  Q2-2015 Q3-2018 27,604 

Sagax  Q2-2013 Q3-2018 24,627 

Wallenstam  Q1-2012 Q3-2018 28,842 

Wihlborg  Q4-2013 Q3-2018 18,925 

Tabell 1: Urval av och observationsperiod för de studerade fastighetsbolagsaktierna. 
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Index 

För att kunna utvärdera resultatet av den undersökta portföljstrategin har ett index konstruerats av 

samma data som använts till algoritmen. Index representeras således av de studerade bolagen och 

inga övriga bolag ingår. Varje enskilt bolag har tilldelats en vikt ekvivalent med ett dividerat med 

antalet bolag som finns representerade vid tidpunkten. Vikterna har därför justerats i takt med att 

data erhållits på fler bolag.  

𝑊 =  
1

(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛)
 

 

Detta medför att index vid varje tillfälle varit likaviktad i alla portföljinnehav som kunnat väljas av 

algoritmen. Detta medför att index inte har påverkats av de undersökta bolagens börsvärde.  

 

Då syftet varit att empirisk testa mean reversion teorin har inte någon hänsyn tagits till de 

individuella bolagens eventuella direktavkastning. Utvecklingen är således enbart beräknad på 

kursutvecklingen och inte justeringar har gjorts för eventuella utdelningar.  

Metodkritik 

Omfattning av data 

Cecchetti et al. (1988) menar på att undersökt data inte bör innehålla färre än 500-1000 

observationer. Utan att ge en likt Cecchetti et al. (1988) allmän rekommendation menar även 

Poterba och Summers (1987) på att datasetets storlek är av relevans. Anledningen till detta är enligt 

författarna att mindre dataset kan innehålla bias även om uppmätt avkastning är oberoende. Då 

studien avsett att undersöka just substansvärden redovisat enligt EPRA:s modell har omfattningen 

av data influerats negativt. 
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Observationsperioden 

Cecchetti et al. (1988) belyser även att ett samband som mean reversion med fördel bör studeras 

under period som sträcker över minst 5-10 år. Hänsyn till detta har tagits i största mån. Det skall 

dock nämnas att det finns en inneboende restriktion i den studerade datan. En begränsning som 

följer av att de svenska fastighetsbolagen endast under en begränsad period tillämpat EPRAs 

rekommendationer för fastighetsbolag. Bolagsdata har därför samlats in i mån av tillgänglighet och 

inga estimeringar har gjorts för de år då EPRA NAV ej redovisats.  Detaljerad information om 

observationsperioden följer av tabell 1, sida 14. 
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Analys 

Bolagsanalyser 

Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungberg hade en under observationsperioden Q1 2014 till Q3 2018 en genomsnittlig 

substansrabatt på 7,1 %. Samtidigt utvecklades aktien med 64 %. Av de studerade fastighetsbolagen 

var Atrium Ljungberg det tredje minsta fastighetsbolaget sett till dess börsvärde. Vidare var 

företaget det som hade näst högst genomsnittlig substansrabatt med sina 7,1 %.  

 

Under observationsperioden varierade bolagets substansvärde i relation till börsvärdet med 44,6 

procentenheter. Som högst var rabatten 31,1 % vilket under perioden inträffade i första kvartalet 

2018. Som mest fick en investerare betala en premie på 13,6 % i relation till bolagets tillgångar på 

skuldfri basis. Detta inträffade under första kvartalet 2015. 
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Diagram 1: Visar utvecklingen av Atrium Ljungberg-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt 

den aktuella substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2014-2018. 
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Balder 

Fastighetsbolaget Balder observerades under perioden Q1 2012 till och med Q3 2018. Under den 

perioden steg aktien med 671 % och var därmed den aktie som utvecklades bäst under 

observationsperioden. Under perioden fick en aktieinvesterare i genomsnitt betala en premie på 

6,3 % vilket innebär att aktien var den, relativt sett, tredje dyraste aktien under perioden.  

 

Sett till substansrabatten var Balder som billigast under Q2 2012 då det kunde handlas till en 

substansrabatt på 30,2 %. Från dessa nivåer har sedan substansrabatten vänt till en premie mellan 

Q4 2013 och Q3 2016. Maximalt under observationsperioden uppgick premien till 60,9 % vilket 

inträffade i Q1 2015.  

 

Med hänsyn till börsvärde är Balder det största fastighetsbolaget som ingår i studien. Detta kan 

delvis förklaras av att börsvärdet är noterat efter observationsperiodens utgång och kursuppgången 

således haft en stor inverkan på detta. 
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Diagram 2: Visar utvecklingen av Balder-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den aktuella 
substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2012-2018. 



 19 

Castellum 

Med ett börsvärde på 46,3 Mdkr är Castellum det bolag som har det näst högsta börsvärdet av de 

i studien inkluderade bolagen. Under observationsperioden, Q1 2012 till Q3 2018, utvecklades 

Castellum aktien med 121 % vilket placerar dem i mittenskicket med avseende på den totala 

kursutvecklingen under studiens gång.  

 

Aktiens genomsnittliga substansrabatt uppgick till 4,1 %. Substanspremien var som störst i Q1 

2015 och uppgick då till 15,5 %, som lägst handlades aktien till en substansrabatt på 12,8 %, detta 

inföll under Q1 2012, vilket innebär att substansvärdet i relation till aktiekursen rörde sig 28,3 

procentenheter.  

 

 

Diagram 3: Visar utvecklingen av Castellum-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den aktuella 
substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2012-2018. 
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Fabege 

Observationsperioden under vilken Fabege studerats sträcker sig mellan Q4 2014 och Q3 2018. 

Under den perioden har aktien haft en tillväxt på 145 % och vid periodens utgång var Fabege det 

tredje största bolaget i studien.  

 

Under den perioden har Fabege i genomsnitt handlats till en premie på 3 % vilket gör det till en av 

de relativt sett dyrare bolagen. Baserat på substanspremien var aktien som dyrast i Q3 2015 och 

som billigast i Q1 2018. Vid dessa tidpunkter handlades aktien till en substanspremie på 31,9 % 

respektive en substansrabatt på 17,7 %. Detta medför att substansvärdet i relation till aktiekursen 

varierade med 49,7 %. 

 

 

Diagram 4: Visar utvecklingen av Fabege-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den aktuella 
substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2015-2018. 
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Hufvudstaden 

Hufvudstaden har observerats under perioden Q4 2015 till Q3 2018 och är därför den aktie som 

observerats under kortast tidsperiod. Med en genomsnittlig substansrabatt på 9,4 % är 

Hufvudstaden det sett till substansrabatten billigaste bolaget som ingår i studien. Under 

observationsperioden utvecklades aktien med 13 % vilket också gör att bolagets aktie är den som 

haft den minsta kursmässiga utvecklingen.  

 

Bolagets substansrabatt var som störst i Q2 2018 och uppgick då till 25,3 %. Motsattvis var premien 

som störst i Q3 2016 då den uppmätte 8,4 % vilket renderar en differens på 33,7 procentenheter. 

Storleksmässigt är Hufvudstaden studiens fjärde största bolag. 

 

 

Diagram 5: Visar utvecklingen av Hufvudstaden-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den 
aktuella substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2015-2018. 
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Kungsleden 

Kungsleden har observerats under perioden Q4 2014 och Q3 2018 och har under den perioden 

handlats till en genomsnittlig substansrabatt på 6,2 %. Med hänsyn till dess börsvärde på 15,1 Mdkr 

är det Kungsleden det minsta bolaget som ingår i studien. 

 

Med 16 % i kursuppgång är Kungsleden den aktie som efter Hufvudstaden utvecklats minst under 

observationsperioden. Vidare kan det sägas att aktien var som dyrast i Q1 2015 då bolaget 

handlades till en premie på 52,3 %. Detta kan jämföras med Q1 2018 då aktien handlades till en 

substansrabatt på 26,1 %. 

 

 

Diagram 6: Visar utvecklingen av Kungsleden-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den 
aktuella substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2014-2018. 
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Pandox 

Kursutvecklingen för Pandox observerades mellan Q2 2015 och Q3 2018, vilket medför att Pandox 

är det bolag som studerats under näst kortast tidperiod. Under denna perioden utvecklades aktien 

med 31 % och handlades i genomsnitt till en substanspremie på 12,9 %.  

 

Av de studerade bolagen var Pandox det bolaget som aktieinvesteraren fick betala näst mest för, 

sett till den genomsnittliga substanspremien. Premien var som störst i Q4 2015 och uppgick då till 

44,7 %, att jämföra med Q3 2018 då rabatten uppgick till 4,5 % och var som högst. Storleksmässigt 

placerar sig Pandox med ett börsvärde på 27,6 Mdkr i mellanskicket av de studerade bolagen. 

 

 

Diagram 7: Visar utvecklingen av Pandox-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den aktuella 
substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2015-2018. 
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Sagax 

Sagax observerades under perioden Q2 2013 till Q3 2018. Under den perioden handlades Sagax till 

en genomsnittlig substanspremie på 80 % och är såldes det bolaget som en aktieinvesterare har fått 

betala mest för. Under perioden är även Sagax det bolag som efter Balder haft den största 

kursmässiga utvecklingen med en uppgång på 432 %. Beträffande substanspremier var aktien som 

billigast i Q4 2013 då den handlades till premien 30 %, att jämföra med när den var som dyrast i 

Q3 2018 och då handlades till en premie på 142,3 %.  

 

 

Diagram 8: Visar utvecklingen av Sagax-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den aktuella 

substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2013-2018. 

Den till bolaget hänförliga och från undersökningsgruppen avvikande substanspremie beror delvis 

på bolagets kapitalstruktur. Inga särskilda åtgärder har gjorts för att justera för detta. 
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Wallenstam 

Wallenstam har observerats under perioden Q1 2012 till Q3 2018. Med en genomsnittlig 

substanspremie på 6,2 % är bolaget det fjärde dyraste bolaget. Av de i studien inkluderade bolagen 

placerar sig Wallenstam i mitten med ett börsvärde på 28,8 Mdkr. Sett till den kursmässiga 

utvecklingen på 164 % är Wallenstam ett av de studerade bolag som utvecklats bäst under perioden. 

 

Wallenstam var som billigast i Q1 2012 och handlades då till en substansrabatt på 23 %. Aktien var 

som dyrast i Q1 2015 då premien uppgick till 39,4 %. Differensen mellan de två kritiska värdena 

uppgår till 62,4 procentenheter. Vid studerandet av substansvärdets maximipunkt i Q 2012 kan 

man utröna ett väldigt intressant mönster; från den tidpunkten och i relation till substansvärdet har 

aktien haft en närmast perfekt utveckling under efterföljande period. Vid kursuppgång minskar 

substansrabatten per aktie eller ökar i proportion med aktiens kursutveckling.  

 

Diagram 9: Visar utvecklingen av Wallenstam-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den 

aktuella substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2012-2018. 
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Wihlborg 

Wihlborgaktien har observerats under perioden Q4 2013 till Q3 2018. Under den perioden 

handlades aktien i genomsnitt till en substansrabatt på 0,3 % och avkastade 86 %. Både i termer av 

genomsnittlig substansrabatt och periodens avkastning placerar sig Wihlborg i mitten av gruppen.  

 

Aktien var som billigast i Q1 2018 då den handlades till en substansrabatt på 16,9 %, att jämföra 

med Q1 2015 då aktien handlades till en premie på 23,7 % och var som dyrast. 

 

Diagram 10: Visar utvecklingen av Wihlborg-aktien i pris per aktie, vänstra lodräta axeln, samt bolagets genomsnittliga substansrabatt samt den 
aktuella substansrabatten i procent per aktie. Källa: Årsredovisningar 2013-2018. 
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Portföljanalys 

Q-Q 

Q-Q benämns den portfölj som viktades om kvartalsvis och således 

vid utgången av varje kvartal handlade de billigaste efter en given 

balans. Under studieperioden avkastade portföljen 279 %, vilket 

alltjämt placerar portföljen i botten av de dynamiska portföljerna. 

Jämfört mot index överavkastade portföljen 10 procentenheter. Den 

framräknade Sharpe-kvoten indikerar att portföljen presterat en god 

riskjusterad avkastning.   

Genom att studera portföljens innehavsfördelning, tabell 2, framgår 

det vilka bolag som allokerats störst vikt med hänsyn till det antal 

perioder varje aktie varit tillgängligt för köp. Det bolag som 

utvecklades bäst under perioden var Balder, även det bolag som fått 

störst vikt i portföljen. Det näst största innehavet var Wallenstam 

som också placerar sig i avkastningstoppen. På andra sidan av 

spektrumet, bland de underviktade bolagen finns Hufvudstaden, 

Pandox, Kungsleden, Fabege och Wihlborg. Av de fem bolagen är 

det bara Fabege som avkastningsmässigt tillhör den halvan aktier 

som utvecklats bäst under perioden. Vidare kan det konstateras att 

den enda bolaget som varit överviktad och som inte presterat därefter 

är Atrium Ljungberg, AJ. Med hänsyn till avkastningen placerar sig Atrium Ljungberg på plats sju.   

Summering 
Avkastning 279% 

Årsavkastning 17,1% 

Överavkastning* 10,2% 

Sharpe-kvot 1,13 

Standardavvikelse 14,4% 

AJ 10,3% 

Balder 13,2% 

Castellum 11,4% 

Fabege 9,5% 

Hufvudstaden 6,7% 

Kungsleden 9,0% 

Pandox 8,1% 

Sagax 10,1% 

Wallenstam 12,0% 

Wihlborg 9,6% 
Tabell 2: Visar portföljdata för Q-Q 
samt de individuella aktiernas 
genomsnittliga allokering under perioden 
Q1 2012 till Q3 2018. Källa: Egen 

sammanställning. 
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Diagram 11: Visar utvecklingen av portföljen Q-Q samt egenkonstruerat jämförelseindex.  
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Y-Y 

Y-Y benämns den portfölj som viktades om årsvis. Med undantag 

från första året då portföljvikterna antogs i Q1 2012, skedde 

omfördelningen i mitten av året under Q2. Justeringen att utöka 

första perioden till att innefatta 5 kvartal gjordes för att inkludera så 

många bolag som möjligt. Under studieperioden avkastade 

portföljen 310 %, vilket innebär än överavkastning mot index med 

41 % och att det var den dynamiska portföljen med högst avkastning. 

Om man även i detta fall studerar innehavsfördelningen, tabell 3, ser 

man att de aktier som utvecklats mest: Balder, Wallenstam och Sagax, 

är de aktier som väger tyngst i portföljen. Samtidigt har de aktierna 

som utvecklats minst, Hufvudstaden och Kungsleden allokerats en 

väldigt liten vikt, 2,8 % och 6,1 % att jämföra med Q-Q där de 

allokerades en vikt på 6,7 % respektive 9,0 %. Detta har bidragit till 

att de största portföljinnehaven har kunnat få en större allokering, 

likaså att mellansegmentet blivit större med 6 aktier som haft en 

genomsnittlig allokering på över 10 %, att jämföra med Q-Q 

portföljen där nästan 6 aktier understeg 10 %. Precis som i Q-Q letar 

sig Atrium Ljungberg upp på de tyngst allokerade bolagen även i 

denna portfölj visavi Fabege som minskar, önskvärt vore givetvis ett motsatt förhållande då Fabege 

avkastat 81 procentenheter mer än Atrium Ljungberg. Studeras de sju aktierna i allokeringstoppen 

visar det sig dock att sex av sju aktier tillhör de sju aktier som utvecklats bäst och att de totalt 

utgjort 83 % av portföljen.  

Summering 

Avkastning 310% 

Årsavkastning 19,0% 

Överavkastning* 41% 

Sharpe-kvot 1,15 

Standardavvikelse 14,9% 

AJ 11,6% 

Balder 13,7% 

Castellum 10,9% 

Fabege 8,2% 

Hufvudstaden 2,8% 

Kungsleden 6,1% 

Pandox 10,9% 

Sagax 12,8% 

Wallenstam 13,9% 

Wihlborg 9,0% 
Tabell 3: Visar portföljdata för Y-Y 
samt de individuella aktiernas 
genomsnittliga allokering under perioden 
Q1 2012 till Q3 2018. Källa: Egen 
sammanställning. 
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Diagram 12: Visar utvecklingen av portföljen Y-Y samt egenkonstruerat jämförelseindex. 
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4Y 

4Y benämns den portfölj som viktats om med fyra års mellanrum. 

Under studieperioden har portföljen viktats om två gånger varav en 

gång då alla aktier varit tillgängliga för investering. Detta har bidragit 

till en snedvridning av portföljen där den genomsnittliga allokeringen 

i Balder, Castellum och Wallenstam tillsammans utgjort 55,9 % av 

portföljen. Vilket i sin tur har medfört att standardavvikelsen i 

portföljen är betydligt högre än i de två övriga portföljerna. Ett 

resultat av detta är att måttet på den riskjusterade avkastningen, 

Sharpe-kvoten, visar en betydligt lägre siffra, 0,42. Detta till trots att 

portföljen avkastat 305 % under perioden.  

Ytterligare en effekt av den långa allokeringsperioden syns i att Sagax 

enbart utgjort 0,4 % av den genomsnittliga portföljen. En kraftig 

avvikelse ifrån Q-Q och Y-Y där aktien i genomsnitt utgjorde 10,1 

respektive 12,8 %.  

Den bakomliggande anledningen till portföljens snedvridning har 

inte isolerats till men påverkas till viss del av urvalet aktier som varit 

tillgängliga för portföljen att handla ifrån starten. Orsaken till 

portföljens snedvridning bedöms dock inte ligga i den fyråriga 

viktningen utan alltjämt vara en effekt utav den. Problematiken anses 

istället vara att en sådan strategi kräver en längre observationsperiod för att flera faktiska viktningar 

skall hinna ske.   

Summering 

Avkastning 305% 

Årlig avkastning 18,7% 

Överavkastning* 36% 

Sharpe-kvot 0,42 

Standardavvikelse 40,4% 

AJ 4,7% 

Balder 20,9% 

Castellum 16,6% 

Fabege 9,0% 

Hufvudstaden 8,3% 

Kungsleden 9,6% 

Pandox 5,8% 

Sagax 0,4% 

Wallenstam 18,3% 

Wihlborg 6,3% 

Tabell 4: Visar portföljdata för 4Y samt 
de individuella aktiernas genomsnittliga 
allokering under perioden Q1 2012 till 
Q3 2018. Källa: Egen 
sammanställning. 
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Diagram 13: Visar utvecklingen av portföljen 4Y samt egenkonstruerat jämförelseindex.  
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Resultat 

Av de individuella portföljanalyserna som föranlett denna summering kan det konstateras att 

samtliga portföljer har presterat en överavkastning mot jämförelseindex. Den portföljen som 

presterade den lägsta överavkastningen var Q-Q, 10,2 procentenheter. På grundval av de två andra 

portföljerna Y-Y och 4Y:s resultat, 41 respektive 36 procentenheter, är en tänkbar anledning till 

detta att viktningen av Q-Q har skett allt för frekvent. Detta då en rabatt i förhållande till det 

genomsnittliga substansvärdet ofta renderat att aktien utvecklats positivt under efterföljande 

kvartal. En utveckling som stundtals resulterat i att aktien till och med handlats till en premie 

jämfört med dess genomsnitt. I Q-Q har detta resulterat i att portföljen i efterföljande kvartal viktat 

ned ett sådant innehav till förmån för ett billigare bolag. Således argumenterar resultaten för att en 

kvartalsvis viktning inte tar hänsyn till sentimentet kring det enskilda bolaget och såldes går miste 

om aktiens momentum. Vidare pekar resultaten på att en årsvis viktning är det mest optimala. 

 

Det bör även nämnas att tillgänglig data under observationsperioden har influerats negativt av 

tidpunkten för de individuella bolagens övergång till EPRA:s beräkningsmodell för 

substansvärden. Detta har medfört att observationsperioden för de individuella bolagen varierar. 

En trolig effekt av detta kan skönjas i innehavsfördelningen i den portfölj som viktas om vart fjärde 

år, 4Y. I de två övriga portföljerna, Q-Q och Y-Y, har viktningsintervallet bidragit till att denna 

effekt är mindre framträdande eller icke existerande.  
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Diagram 14: Visar utvecklingen av portföljerna Q-Q, Y-Y & 4Y samt egenkonstruerat jämförelseindex.  
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Nedan följer en summerande tabell av respektive portfölj. 
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AJ 11,6% 

Balder 13,7% 

Castellum 10,9% 

Fabege 8,2% 

Hufvudstaden 2,8% 

Kungsleden 6,1% 

Pandox 10,9% 

Sagax 12,8% 

Wallenstam 13,9% 

Wihlborg 9,0% 
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Slutsats 

Syftet med denna rapport var att undersöka sambandet mellan aktiekurser och substansvärden, 

vidare genomfördes ett försök att implementera denna kunskap i en investeringsstrategi och således 

besvara rapportens frågeställning: kan sambandet nyttjas för att prestera en överavkastning jämte 

index?  

 

Denna undersökning har framgångsrikt lyckats implementera ovan samband med utgångspunkt i 

befintlig teori kring mean reversion i en investeringsstrategi. Med stöd av ett enhetligt resultat i den 

empiriska utfallsstudien pekar resultaten på att det de facto finns en samband, samt att detta präglas 

av medelvärdesåtervändande egenskaper.  

 

Med bakgrund av studiens resultat är förhoppningen att inspirera till nya empiriska undersökningar 

och vidareutvecklandet av den strategi som tagits fram.  

 

Förslag på vidareutvecklandet av strategin: 

• Utforska sambandet utifrån totalavkastningen: kursutveckling samt utdelningar. 

• En närmare utredning kring optimerade portföljvikter 

• Utöka undersökningsperioden till att omfatta fullständig aktie- och bolagsdata från minst 

5 men med fördel upp till 10 år. 

 

I denna studie har direktavkastning inte tagits hänsyn till. En ny studie av sambandet med dess 

inkluderandet skulle därför kunna addera till kunskapsområdet och bidra till en än mer 

verklighetstrogen modell. 

 

Denna modell har antagit vissa standardiserade portföljvikter baserade på bolagens numeriska 

prisordning. Detta gör att modellen inte har tagit någon hänsyn till den faktiska prisskillnader 

mellan två bolagen. Med andra ord har två bolag inte tilldelats lika allokering även om deras aktuella 

pris i förhållande till genomsnittet varit väldigt lika, istället har de erhållit allokering enbart på vilken 

av de två som varit billigast. Att införa en dynamisk viktfördelning baserade på bolagens faktiska 

prisskillnader skulle kunna förbättra resultatet ytterligare.  

 



 33 

Som lyfts fram i tidigare rapporter bör forskning inriktat på medelvärdesåtervändande aktiekurser 

studeras under en längre tidsperiod (Cecchetti, Lam och Mark, 1988). Detta skulle i sig självt bidra 

till att öka modellens trovärdighet men även genom testandet av sambandet på en ny tidsperiod 

och under andra marknadsförutsättningar.  
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