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I det här arbetet har multipel linjär regression tillämpats för att analysera hur olika finansiella signaler 

påverkar marknadsjusterad avkastning. Analysen baserades på en observerad datamängd hämtad ur 

årsredovisningar och aktiekurser från åren 2006-2010. De finansiella signalernas undersöktes mot aktiers 

framtida marknasjusterade avkastning och mot fjolårets marknadsjusterade avkastning. De finansiella 

faktorer och marknadsfaktorer som undersökts i arbetet var F_SCORE, Book-to-Market-ratio, affärsår, 

marknadsvärde samt verksamhetsområde. 

OLS-regressioner har tillämpats för att analysera modellerna, vilka därefter successivt har reducerats 

med hjälp av BIC-test. För att undersöka OLS-skattningarnas noggrannhet har även Bootstrap-metoden 

tillämpats. Signifikansen av de ingående signalerna till F_SCORE granskades också med linjär regression. 

Vidare analys har utförts för att undersöka modellens prediktiva förmåga med hjälp av Logit-metoden.   

Statistiskt signifikanta resultat erhölls för F_SCORE på 10 % -signifikansnivå för historisk data, men 

visades icke-signifikant för prediktion av framtida marknadsjusterad avkastning. Book-to-Market-ratio 

blev signifikant positivt korrelerad med framtida marknadsjusterad avkastning på 1 % -signifikansnivå. 

 Studien visade att F_SCORE är positivt korrelerad med fjolårets marknadsjusterade avkastning, men 

inte med framtida marknadsjusterad avkastning. Detta ledde till slutsatsen att marknadens 

informationseffektivitet leder till att ny finansiell informations påverkan på aktiepriser absorberas 

omedelbart av marknaden, och att den fundamentala analys som använts i detta arbete inte kan tillämpas 

för att hitta högavkastande aktier på marknaden.        
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Multiple linear regression analysis has been applied in this project to examine the influence of different 

financial signals on market-adjusted return. The analysis is based on observed sets of data, gathered from 

annual reports and market prices from the years 2006-2010. The financial signals were analysed with 

share's future market-adjusted returns as well as historic adjusted return. F_SCORE, Book to Market ratio, 

year, business and market value were encompassed in the model as covariates, with market-adjusted 

return as the depended variable. 

To analyse the model, OLS regressions were implemented, and the model was subsequently reduced 

by BIC tests. To investigate the accuracy of the OLS estimates the Bootstrap method was implemented 

and the financial input signals to F_SCORE were also examined, with linear regressions. Moreover, the 

Logit method was utilized to test the predictive capacity of the model.  

Statistically significant results were obtained for F_SCORE at 10% significance level for historic 

returns, but insignificant for future adjusted returns. Book to Market ratio was found to be significantly 

correlated with future market adjusted return on 1% significance level. 

The study showed that F_SCORE is positively correlated with historic market adjusted returns, but 

insignificant in its effect on future returns. This led to the conclusion that the market's efficiency result to 

absorb new financial information in the pricing of stocks instantaneously, and that this fundamental 

analysis cannot be applied to find high-yielding stocks on the market. 
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En mängd studier inom den finansiella litteraturen ger belägg för antagandet att aktier med starka 

finansiella positioner genererar högre avkastning än aktier med svaga finansiella positioner. En studie av 

Piotroski [2000] baserad på lönsamhet, skuldsättning och operationell effektivitet ur företags finansiella 

bokslut har belyst att aktier med höga Book to Market-ratios och starka finansiella positioner (hög 

F_SCORE) i stor grad har högre marknadsjusterad framtida avkastning än aktier med svaga positioner. 

Måttet F_SCORE baseras på en rad faktorer hämtade ur företags bokslut, detta gör att tillgängligheten på 

information är hög och genom måttets uppbyggnad även informationsmässigt innehållsrikt. 

Tidiga studier inom området ger historiskt stöd för att starka fundamentala värden är korrelerat med 

framtida avkasting. Bland andra, Holthausen och Larcker [1992] använde en logitmodell för att prediktera 

tecknet på framtida aktieavkastningar med sextio finansiella nyckeltal som ingående data. Den senare och 

tidigare nämnda studien av Piotroski [2000] använde nio binära signaler baserade på ett företags 

finansiella bokslut för att undersöka aktiers avkastning, nackdelen med studien är att den endast behandlar 

aktier med hög Book-to-Market-ratio. Vilket utvidgas av Mohanram [2005] som visar att F_SCORE är 

applicerbar på även låga Book-to-Market-aktier, av vilket konsekvensen är att F_SCORE är applicerbar på 

hela marknaden. Vad dessa studier, med syfte att ta fram fundamentala analysmått för att hitta 

högavkastande aktier, har gemensamt är att de antar att marknadens effektivitet tillåter att finansiella 

signaler påverkar en akties framtida avkastning. 

En annan del av den finansiella litteraturen som var intressant för denna studie skapades under tidiga 

90-talet då Eugene Fama och Kenneth French [1993] utvidgade CAPM-modellen för att beskriva en akties 

avkastning. Detta gjordes genom en trefaktormodell som utöver aktiebeta innehöll både ett företags Book-

to-Market-ratio och börsstorlek.  

Syftet med denna studie var att använda Piotrokis F_SCORE för att undersöka hur företags 

finansiella positioner under ett år påverkar deras aktieutveckling, det utfördes genom att undersöka hur 

den finansiella positionen påverkar aktieutvecklingen i framtiden och under året som har varit. Genom 

undersöka hur publicerad finansiell information korreleras med aktieavkastning i tiden undersöks även hur 

effektiv marknaden är. Enligt den effektiva marknadshypotesen leder en halvstarkt effektiv marknad till 

att finansiella signaler omedelbart påverkar aktiers priser och fundamental analys inte kan användas för att 

hitta framtida högavkastande aktier. Det vill säga att finansiella signaler är korrelerade med den 

aktieavkastning som varit. Medan en svagt effektiv marknad tillåter finansiella positioner att påverka 

framtida aktieavkastning, vilket innebär att finansiella signaler är korrelerade med framtida 

aktieutveckling.    
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Det var även av intresse att försöka prediktera sannolikheterna att olika aktier kommer generera 

överavkastning genom att analysera deras finansiella positioner. För att undersöka möjligheterna att 

applicera F_SCORE på den svenska aktiemarknaden undersöktes även de ingående binära signalerna till 

F_SCORE och hur de är korrelerade med marknadsjusterad avkasting.  

Rapporten inleds med en beskrivning av relevanta finansiella begrepp och en kort översikt av den 

väsentliga matematiska bakgrund som fordrats. Därefter behandlas modellerna som används i arbetet, för 

att analysera dessa användes utöver OLS-regressioner fördelaktigtigen Bootstrap-simulering och den 

ickelinjära logitmodellen.          

Book-to-Market-begreppet syftar på att identifiera under- eller övervärderade aktier enligt 

 
Bokföringsvärde

Book-to-Market-ratio =
Börsvärde

 (1.1) 

där bokföringsvärdet definierats enligt 

 Bokföringsvärde=Tillgångar-Långfristiga skulder-Kortfristiga skulder-immateriella tillgångar  (1.2) 

där immateriella tillgångar avser förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremål, som 

exempelvis patent, goodwill och licensrättigheter.   

Piotroskis F_SCORE bygger på nio fundamentala nyckeltal ur företags årsredovisningar, kalkylerade 

efter företagets tillgångar, årsresultat, kassaflöde från den löpande verksamheten, långfristiga och 

kortfristiga skulder, intäkter, omsättningstillgångar och rörelsemarginal. Dessa nyckeltal användes för att 

beräkna företags årliga förändring och medelvärden av bokförda tillgångar och vinst, baserat på det 

gångna året och året dessförinnan. Piotroskis F_SCORE beräknas för respektive observation enligt 

 
_

_

F SCORE ROA CFO ROA ACCRUAL MARGIN TURN

LEVER LIQUID EQ OFFER

        

    
  (1.3) 

där variablerna definieras i Tabell 1.1. Faktorerna i högerledet utrycks som binära signaler vilka indikerar 

respektive variabels tillstånd som gynnsamt (1) respektive ogynnsamt (0). Därmed eftersom F_SCORE är 

summan av dessa nio binära signaler tillhör den mängden (0,1,...,9) .  
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Notera att gynnsamma nummeriska värden överlag är > 0 med undantag för  LEVER och 

ACCRUAL vilka per definition är gynnsamma då < 0. 

Variabeln EQ_OFFER avlästes separat för respektive företag hos Skatteverket och har ansetts 

gynnsam för observationer för vilka nyemissioner inte har gjorts under det undersökta året.    

Tabell 1.1: Definition av F_SCORE signaler 

Variabel    Definition 

ROA Vinst per tillgång; beräknat genom årets resultat dividerat med tillgångarna i 

början av året.  

ROA    Förändring i årligt ROA baserat på årets och förra årets vinster. 

CFO Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med tillgångarna i början av 

året 

 ACCRUAL Nettoinkomst per tillgångar subtraherat med kassaflödet per tillgångar,  

ROA-CFO.  

MARGIN   Förändring i rörelsemarginal mellan år t och år t-1.  

 TURN Skillnad i tillgångarnas omsättningshastighet mellan år t och år t-1. 

Omsättningshastighet för år t definieras enligt (intäkter år t)/(tillgångar år t-1).  

LEVER Förändring i långfristiga skulder mellan år t och t-1 dividerat med medelvärde av 

tillgångar mellan år t och år t-1. 

LIQUID   Förändring i balanslikviditet mellan år t och år t-1.  

 EQ_OFFER   Nyemissioner; 0 om nyemissioner har gjort 1 i övrigt   

 

I detta arbete har observerad data sorterats in i olika sektorer definierade enligt Global Industry 

Classification Standard (GICS), detta för att undersöka ifall bransch kan ha en viss påverkan på en akties 

justerade avkastning. Av samma anledning tas även hänsyn till företagsstorlek; observerad data 

klassificeras som Mid Cap respektive Large Cap baserat på respektive företagets börsvärde. GICS 

inkluderar sektorerna: Energi, Material, Industrivaror och -tjänster, Sällanköpsvaror och -tjänster, 

Dagligavaror, Hälsovård, Finans och fastighet, Informationsteknik, Telekomoperatörer och 

Kraftförsörjning [2010].  

En akties marknadsjusterade avkastning baseras på den procentuella kursförändringen hos separata aktier i 

förhållande till marknaden och beräknas enligt  
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i MarknadMarknadsjusterad avkastning Aktiekurs Index    (1.4) 

där 
iAktiekurs  

är den enskilda aktiens avkastning och beräknas enligt 

 
( ) ( 1)

( 1)

i i
i

i

Aktiekurs t Aktiekurs t
Aktiekurs

Aktiekurs t

 
 


 (1.5) 

vidare definierar 
MarknadIndex den procentuella förändringen av Stockholmsbörsens OMXSPI-index. 

OMXSPI-indexet är ett marknadsviktat index där de enskilda aktierna vägs in efter deras marknadsstorlek 

och är baserat på alla aktier noterade på börsen i Stockholm. Således påverkas indexet till största del av 

aktier i Large Cap efterföljt av Mid Cap. 

Den effektiva marknadshypotesen beskriver den finansiella marknaden i olika grader av effektivitet ur 

informationssynpunkt, för denna studie är definitionerna för den svagt effektiva och den halvstarkt 

effektiva marknaden relevanta. Den svagt effektiva marknadshypotesen visar att en akties prissättning 

reflekterar all historisk offentlig information som finns tillgänglig på marknaden, detta implicerar att 

framtida priser inte kan predikteras med historiska priser medan viss fundamental analys kan användas för 

att finna överavkastande aktier. På den halvstarkt effektiva marknaden reflekterar aktiepriser all historisk 

information och absorberar omedelbart ny offentlig information, denna typ av marknad implicerar att 

ingen handel grundad på publicerad finansiell information konsekvent kan ta fram framtida högavkastande 

aktier.         

Undersökningen gjordes dels med linjär regression. Vid linjär regression antas det finnas ett linjärt 

samband mellan faktorerna som undersöks, vilket tecknas  

 0 1 1 2 2 ... k ky x x x e          (1.6) 

där y är den beroende variabeln, xi är kovariater, βi är koefficienter och e är residualen. Residualen 

inkluderar allt som ej förklaras av kovariaterna och kan därför ses som den oförklarade delen, feltermen. 

Positiva (negativa) värden av ˆ
i  medför att den beroende variabeln ökar (minskar) om tillhörande 

kovariat xi ökar, ceteris paribus. Koefficienten β0 har ingen motsvarande kovariat, utan kan ses som ett 

startvärde, vanligen benämnt intercept. Koefficienterna βi skattas enligt 
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 0 1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ... k ky x x x e          (1.7) 

där ˆ
i  är det skattade värdet av koefficienten βi och ê är det skattade värdet av residualen, e. 

Koefficienterna skattats med OLS, Ordinary Least Squares (minsta kvadrat-metoden), så att det skattade 

värdet ˆ
i  av βi är det värde som minimerar summan av de kvadrerade residualerna,

2

1
ˆ

n

ii
e

 där ˆ
ie är den 

skattade feltermen för observation i.  

För att testa modellens förmåga att prediktera ifall en aktie överavkastar eller underavkastar över en 

tidsperiod har logitmetoden använts, med den beroende variabeln marknadsjusterad avkastning uttryckt 

som en binär variabel. Logit-metoden definieras enligt  

 ( )
1

i

i

x

i ix

e
y p x

e




 


 (1.8) 

vilket medför att 0 ( ) 1ip x   . Där skattningarna av koefficienterna sker med hjälp av maximum 

likelihood-metoden.    

I denna studie användes Bootstrap-metoden för att undersöka skattningarnas noggrannhet. Med denna 

metod formulerades n stickprovsobservationer från den ursprungliga uppsättningen av data 

 1 1( , ),..., ( , )n nx y x y genom att slumpmässigt plocka observationer från den ursprungliga datamängden 

med återföring. I detta arbete var n, antalet observationer, 268 vilka slumpmässigt valdes ut med 

återföring. Med dessa slumpmässiga stickprov skapades en ny datamängd * * * *

1 1( , ),..., ( , )n nx y x y . En ny 

regresson utfördes på den nya stickprovsdatamängden vilket genererade nya skattningar av 

regressionskoefficienterna vilket upprepades b gånger, således skapades b nya Bootstrap-skattningar av 

*ˆ
i , i = 1,...,b. I detta arbete sattes b till 2000, då det ansetts tillräckligt högt för att erhålla rimliga resultat.  

 För att undersöka noggrannheten hos den ursprungliga skattningen ̂  skapades sedan ett 

symmetriskt konfidensintervall som innehöll ett valt antal procent av mängden av Bootstrap-skattningarna 

*ˆ
i , i = 1,...,b, det gav således en vald konfidensgrad.  
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I undersökningen presenteras p-värdet för att bestämma om de skattade koefficienterna är statistiskt 

signifikanta, även om bootstrap-metoden kommer att föredras. Detta under nollhypotesen att 

koefficientens skattning är noll. Det som undersöktes var således om kovariaterna påverkar den beroende 

variabeln, p-värdet indikerar då sannolikheten att få likartat resultat under förutsättningen att 

nollhypotesen är sann. Lågt p-värde indikerar att kovariaten som testas under nollhypotesen påverkar den 

beroende variabeln. Detta görs under lämpligt vald statistisk signifikansnivå, α.  

Bayesean Information Criterion (BIC) implementerades i analysen för att avgöra vilka kovariater som var 

lämpliga att behålla i de slutgiltiga modellerna. Med BIC-test väljs den modell som minimerar  

 
2

ˆln( ) ln( )n e k n  (1.9) 

där k är antalet kovariater, inklusive interceptet, 
2

ê är summan av kvadrerade residualer och n är antalet 

observationer.  

För att reducera modellerna exkluderades succesivt kovariaten med lägst T-värde till absolutbelopp, 

därefter räknades BIC-värdet ut för denna modell. Detta upprepades tills modellen med lägst BIC-värde 

erhölls.  
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I detta avsnitt behandlas utförandet av arbetet, detta rörande insamling av data, formulering av modeller, 

OLS-regressioner på ursprungliga modeller vilka sedan kom att reduceras succesivt med BIC-test. Vidare 

analys utfördes med Bootstrap- och Logit-metoderna. Modellerna som ställs upp använder 

marknadsjusterad avkastning för året som F_SCOREs finansiella signaler tillhör (M_avk1) och den 

marknadsjusterade avkastningen för ett år framåt i tiden (M_avk2).  

Data samlades in från Dagens Industri, Skatteverket, NASDAQ OMX Nordic och bolagens 

årsredovisningar som underlag till denna statistiska analys. Observerad data hämtades för respektive 

företag inom Large Cap och Mid Cap i Sverige med undantag av företag som uteslöts på grund av 

ofullständig data. Totalt noterades 109 olika företag samt 266 observationer, detta inkluderade data från 

åren 2006-2010. Där specifika F_SCORE-värden räknades ut för åren 2007, 2008 och 2009. Viss data 

angavs i EUR, GBP eller USD vilket räknats om till svenska kronor med motsvarade växelkurs för 

respektive år
1
. 

Observationsmängden för fjolårets marknadsjusterade avkastning M_avk1, tillhör således åren 2007-

2009, och observationsmängden för framtida marknadsjusterad avkastning M_avk2 tillhör följaktligen 

åren 2008-2010.  

En granskning av observationsmängden marknadsjusterade avkastningar identifierade en outlier. 

Denna outlier kom från en av observationerna från år 2009 som visade en överavkastning på cirka 3500 

%. Då det observerades att denna outlier påverkade resultaten i tillräckligt hög grad för att generera icke-

trovärdiga skattningar exkluderades denna observation ur datamängden.   

Studien hade för avsikt att undersöka hur marknadsjusterad avkastning beror av F_SCORE, Book-to-

Market-ratios och börssegment. I modellen var det även av intresse att dela in observerad data i sektorer 

där varje sektor har definierats i rapporten enligt Global Industry Classification Standard (GICS), se 

avsnitt 1.2.3 [2010]. Hänsyn togs även till affärsår då tiden kan ha stor inverkan på marknaden.  Då inga 

observationer har inhämtats från sektorn Kraftförsörjning uteslöts denna sektor från modellerna. 

Dummyvariablerna för år 2009, Large Cap och sektorn Energi har eliminerats för att upphäva effekten av 

multikolinearitet. Vi ställer följaktligen upp en modell för marknadsjusterad avkastning enligt 

                                                      
1
 http://www.valuta.se/ 
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 (2.1) 

där Mid_Cap, år 2008, år 2007 och Sektor är dummyvariabler för företagsstorlek, affärsår samt 

företagsverksamhet. GICS-sektorerna som ingår i ekvationerna (2.1) och (2.2) är följande 

–

–

i

i= 3  Material

i= 4  Industrivaror och tjänster 

i= 5  Sällanköpsvaror och tjänster 

i= 6 Dagligvaror
Sektor=

i= 7 Hälsovård

i= 8 Telekomoperatörer

i= 9 Finans och fastighet 

i= 10      Informationsteknik

















. 

I ekvation (2.2) definieras den framtida marknadsjusterade avkastningen, M_avk2, vilken har samma 

högerled som ekvation (2.1) förutom att dummyvariabeln för år 2007 har bytts ut mot en dummy för år 

2009   
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 (2.2) 

För att utföra OLS-regressionerna på ekvation (2.1) och (2.2) enligt avsnitt 1.3.2 användes programmet 

Minitab där de insamlade observationerna registrerades. Resultaten som erhölls ur Minitab-regressionerna 

presenteras i Tabell 8.1, 8.2 [Bilaga 1]. För att reducera modellerna tillämpades BIC-test succesivt 

enligt avsnitt 1.3.6, och för att undersöka hur noggranna OLS-skattningen var användes Bootstrap-

metoden enligt avsnitt 1.3.4 tillämpat i MATLAB [Bilaga 4]. Följaktligen ställdes ett symetriskt 

konfidensintervall upp för de skattade koefficienterna. Resultaten av de reducerade modellerna 

presenteras i Tabell 3.1, 3.2.      

För att undersöka de ingående signalerna till F_SCORE på den svenska aktiemarknaden gjordes OLS-

regressioner enligt ekvationerna (2.3) och (2.4), där variablerna undersöktes mot fjolårets justerade 

avkastning och mot framtida justerad avkastning,  

         

       

0 1 2 2 4 5

6 7 8 9

_ 1

_ ,

M avk ROA CFO ROA ACCRUAL LEVER

LIQUID EQ OFFER TURN MARGIN

     

   

       

      
           (2.3) 
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 (2.4) 

modellernas reducerade resultat presenteras i Tabell 3.3, 3.4, se avsnitt 1.2.2 för definition av kovariater.   

I en statistisk analys för att prediktera sannolikheten att en aktie genererar framtida överavkastning 

användes regressionsekvation (2.5) vilket är samma ekvation som ekvation (2.2), som användes i det 

linjära avsnittet med F_SCORE, se tidigare definition av sektorer. Här var det således av intresse att 

använda marknadsjusterad avkastning ett år framåt i tiden (M_avk2). Modellen formuleras 
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 (2.5) 

där den beroende variabelen M_avk2 transformerades till en binär variabel (dummy) enligt  

 

 

vilket innebar att den beroende variabelen var ett vid överavkastning och noll vid underavkastning. 

Observera att den justerade avkastningen i outlier-observationen som togs bort för de linjära 

regressionerna transformerades till en etta vilket gjorde det naturligt att ta med den i observationsmängden 

igen. För att utföra logit-regressionen sammanställdes observerad data i programmet Minitab, erhållna 

resultat presenteras i Tabell 8.5. För att reducera ekvationen användes inte BIC-test, utan istället 

reducerades ekvationen succesivt genom att den kovariat med lägst Z-värde till absolutbelopp togs bort. 

Detta genomfördes tills alla Z-värden var över ett, dock utan att F_SCORE exkluderats. Resultaten av den 

reducerade modellen presenteras i Tabell 3.5.      

  

1 _ 2 0
_ 2

0 _ 2 0

då M avk
M avk

då M avk
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De resultat som genererats ur utförandet redovisas i detta avsnitt, tabellvis, där följande presenteras: 

skattade värden av β-koefficienter, skattade standardavvikelser, T-värde/Z-värde, p-värde samt 

konfidensintervall framtagna med Bootstrap-metoden.  

OLS-regressionen med BIC-reducering enligt ekvation (2.1) genererade nedanstående resultat. Kolumnen 

benämnd Boot. Int. i Tabell 3.1 redogör resultatet för det boostrapade konfidensintervall där nollhypotesen 

att den undersökta koefficienten skulle vara noll kan förkastas. Konfidensintervallen redogör således 

signifikansnivån för varje koefficient, utryckt i erhållen konfidensgrad. Den exakta konfidensgraden för 

koefficienten för F_SCORE togs alltid fram, medan konfidensgraden för de andra kovariaterna anges som 

mindre än 85 % ifall nollhypotesen inte kunde förkastas på 85 % -konfidensgrad.     

Genom att reducera den strukturella ekvationen med BIC-test enlig avsnitt 1.3.6 erhölls den slutliga 

modellen (3.1) vars resultat presenteras i Tabell 3.1. De ursprungliga resultaten innan BIC-reducering 

återfinns i Tabell 8.1 [Bilaga 1].  BIC-värdet kunde minimeras från 1301,2 för den ursprungliga modellen 

till 1264,0 för den reducerade modellen,  

 
0 1 2 3 4

5

_ 1 [ _ ] ( ) (  ) ( 2008)

( 2007) .

M avk F SCORE Informationsteknik Mid Cap år

år

    



    


 

(3.1) 

Tabell 3.1: Skattade parametrar till reducerad modell med M_avk1   

  Koefficient SD*   T-värde  p-värde   Boot. Int. 

 

intercept   -0,0436    0,1829    -0,24    0,812  < 85% 

_F SCORE   0,0472    0,0274     1,72   0,086                   90 % 

Informationsteknik  0,4288     0,1743     2,46    0,015  < 85% 

Mid cap   0,1478    0,0815     1,81    0,071     92% 

år 2008    -0,3719    0,0894   -4,16    0,000     99% 

år 2007    -0,2446    0,1062    -2,30    0,022     97% 

 

R
2
-värde (justerat): 9,6 % Standardfel: 0,6334    *SD = Standardavvikelse 

Ur tabellen ovan finnes F_SCORE signifikant och positivt korrelerad med marknadsjusterad avkastning 

med en signifikansnivå på 10 %. För koefficienten informationsteknik statistiskt säkerställer p-värdet 

koefficienten till positiv på 2 % -signifikansnivå, medan den ej blev positivt bestämd på ett 85 % 

Bootstrap-konfidensintervall. Koefficienten för Mid Cap blev positiv på ett 92 % -konfidensintervall, och 
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koefficienterna för år 2008 respektive år 2007 blev negativa på ett 99 % respektive 97 % -

konfidensintervall.  

 Nedan presenteras resultaten med M_avk2 som beroende variabel. Applicering av BIC-test 

minimerade BIC-värdet från 1288,1 till 1267,1 och reducerade modellen till 
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 (3.2) 

med sektorerna definierade enligt 

–

–

i

i= 3  Industrivaror och tjänster 

i= 4  Sällanköpsvaror och tjänster 

Sektor= i= 5  Dagligvaror 

i= 6 Hälsovård

i= 7 Informationsteknik









 

vars resultat presenteras i Tabell 3.2. De ursprungliga resultaten innan BIC-reducering återfinns i Tabell 

8.2 [Bilaga 1].   

 

Tabell 3.2: Skattade parametrar reducerad modell med M_avk2 

  Koefficient SD*   T-värde  p-värde   Boot. Int. 

 

intercept   -0,0454    0,1963    -0,23    0,817  < 85% 

_F SCORE   -0,0334    0,0270     -1,24   0,217                  72 % 

Book to Market
   

0,3148    0,0574    5,49    0,000     99 % 

Industri    0,1596     0,1023   1,56    0,120     94 % 

Dagligvaror     0,1704     0,1287     1,32    0,187     88 % 

Sällanköp.   0,2033     0,1515     1,34    0,181     87 % 

Hälsovård     0,2791     0,1259     2,22   0,028     87 % 

Informationsteknik   0,2498    0,1811     1,38    0,169  < 85 % 

år 2008    -0,4498    0,1023   -4,40    0,000     99 % 

år 2009    0,2611     0,0875    2,99    0,003     99 % 

 

R
2
-värde (justerat): 21,8%, Standardfel: 0,6157    *SD = Standardavvikelse 

 

Tabell 3.2 visar med Bootstrap-konfidensintevall och p-värde att det inte går att säga någonting om hur 

F_SCORE påverkar framtida justerad avkastning. Alla sektorer utom Industri blev inte tillräckligt 

signifikanta för att säga något säkert om deras inverkan på marknadsjusterad avkastning. Sektorn Industri 

blev positiv på 6 % -signifikansnivå. Koefficienterna för Book-to-Market och år 2009 blev positiva med 

hög signifikans och koefficienten för år 2008 blev negativ med hög signifikans.  
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Ur OLS-regressionen med F_SCOREs ingående variabler, ekvation (2.3), genererades följande resultat 

efter att ha reducerat modellen succesivt med hjälp av BIC-test, den slutliga modellen blev följande 

      0 1 2 3_ 1 .M avk ACCRUAL LEVER MARGIN                  (3.3) 

Resultaten till den reducerade modellen (3.3) presenteras i Tabell 3.3. Resultaten till den ursprungliga 

modellen (2.3) återfinns i Tabell 8.3 [Bilaga 1].  

 

Tabell 3.3: Skattade parametrar till reducerad ekvation med M_avk1  

 Koefficient SD*  T-värde  p-värde  Boot.int.                          

intercept  -0,2501  0,0975   -2,56  0,011  99% 

ACCRUAL   0,2323  0,0882  2,63  0,009  99% 

LEVER    0,2370  0,0813  2,90  0,004  99% 

MARGIN  0,1532  0,0810  1,89  0,060  91% 

 

R
2
-värde (justerat): 5,4 % Standardfel: 0,6483    *SD = Standardavvikelse 

 

Resultaten i Tabell 3.3 visar att koefficienterna för ACCRUAL och ΔLEVER är positiva med hög 

signifikans och att koefficienten för ΔMARGIN blev positiv på 9 % -signifikansnivå. Nu blev även 

ekvationens intercept negativt med hög signifikans.  

Resultaten med M_avk2 som beroende variabel, ekvation (2.4), presenteras i Tabell 3.4, den BIC-

reducerade modellen som erhölls var 

 

 0 1 2 3 4_ 2 ( ) ( ) ( ) ( _ ) .M avk ROA ACCRUAL LEVER EQ OFFER            (3.4) 

Tabell 3.4: Skattade parametrar till reducerad ekvation med M_avk2 

 Koefficient SD*  T-värde  p-värde  Boot.int.                          

intercept  0,9647     0,2235     4,32    0,000  97 % 

ROA    -0,17386   0,08828   -1,97    0,050  95 % 

ACCRUAL    -0,18000   0,09418   -1,91    0,057  89 % 

LEVER  -0,15701   0,08623   -1,82    0,070  92 % 

_EQ OFFER  -0,5630    0,1953    -2,88    0,004  85 % 

R
2
-värde (justerat): 4,2 % Standardfel: 0,6818    * SD = Standardavvikelse 
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Interceptet blev positivt korrelerad med marknadsjusterad avkastning på 3 % -signifikansnivå och 

koefficienterna för ΔROA och ΔLEVER blev negativa på 5 % respektive 8 % -signifikansnivå. 

Koefficienterna till ACCRUAL och EQ_OFFER erhöll också negativa skattning men blev inte bestämda 

förrän på 11 % respektive 15 % -signifikansnivå. Resultat till ursprunglig modell återfinns i Tabell 8.4 

[Bilaga 1]. 

För att undersöka hur starkt prediktionsvärde modellen har utfördes en Logit-regression. De resultaten 

som generaredes ur logit-regressionen på ekvation (2.5) redovisas i Tabell 8.5 [Bilaga 1] samt nedan i 

reducerad form,  

 

3 4

6

( )0 1 2

5

M_avk2 (binär)= β +[F_SCORE]β +[Book to Market]β +(Mid Cap)β + Industri β

(år2008)β +(år2009)β .
  (3.5) 

 

Tabell 3.5: Skattade parametrar med Logit-regression med M_avk2 (binär) 

  Koefficient SD*  Z-värde  p-värde  

 

intercept   -0,349820    0,675786  -0,52    0,605 

_F SCORE  0,0295036   0,0968568    0,30    0,761   

Book to Market  0,698150    0,252874    2,76    0,006   

Mid Cap     -0,308807    0,295744   -1,04    0,296 

Industri   0,590023    0,321149    1,84    0,066    

år2008     -1,89139    0,417576   -4,53    0,000    

år2009   0,917046    0,319004    2,87    0,004 

          * SD = Standardavvikelse 

 

Ur Tabell 3.5 utläses att p-värdet för koefficienten för Book-to-Market blev positiv på 1 % -

signifikansnivå, väldigt hög signifikans erhölls även för årskoefficienterna, år 2008 och år 2009. Sektorn 

industri blev positiv på 7 % -signifikansnivå. Mid Cap och framförallt F_SCORE erhöll för högt p-värde 

för att vara statistiskt signifikanta.  
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De modeller för marknadsjusterad avkastning som ställdes upp reducerades betydligt, tolkning av 

resultaten görs genom att jämföra de två modellerna. 

Ett stort problem med båda modellerna var att mycket information var tvunget att tas bort ur ekvationerna 

på grund av perfekt multikolliaritet. Då en observation alltid tillhörde Mid Cap eller Large Cap, alltid 

tillhörde någon av sektorerna och antingen kom från år 2007, 2008 eller 2009/2010 skapades med 

interceptet linjära samband mellan kovariaterna. Således valdes att kovariaterna Large Cap, år 2009/år 

2010 och sektorn Energi att togs bort. 

Outlier-observationen som exkluderades berör båda modellerna. Problemet var att den i regressionerna 

skapade heteroskedastiska residualer och således en möjlighet till felaktiga standardavvikelser till 

koefficienterna. Detta syns i en regression som utfördes med observationen kvar Tabell 8.6 [Bilaga 1], där 

flertalet koefficienter blev högst signifikanta med regressionens p-värden för att sedan bli obetydliga då 

Bootstrap tillämpades. Bootstrap-metoden innebär dock att problemet med heteroskedasticitet inte skapar 

några problem, medan observationens stora påverkan på koefficientskattningarna återstår. Detta syns då 

Tabell 8.1 jämförs med Tabell 8.6 [Bilaga 1], där de skattade värdena på koefficienterna ändras markant 

då outliern tas bort och dessutom sjunker naturligtvis även standardfelet markant. Outlierns stora inverkan 

på skattningarna av koefficienterna gjorde att dessa skattningar inte ansågs trovärdiga.  

Problemet med heteroskedasticitet försvinner dock inte helt då outliern tas bort. Detta framkommer 

dels då det visas med bootstrap att standardavvikelserna för vissa koefficienterna inte korrekta och deras 

noggrannhet ändras med Bootstrap. Dels visas det även på fördelningen av residualerna till de reducerade 

modellerna Figur 3-6  [Bilaga 2]. Dessa figurer visar delvis med hjälp av normalplottar av de empiriska 

fördelningsfunktionerna till residualerna att ingen av residualmängderna kan antas vara likafördelade och 

normalfördelade. De visar delvis även med predikterad respons plottad mot absolutbeloppet av 

residualvärdet att variationen hos residualerna ökar något med predikterad respons, vilket innebär att 

residualerna uppvisar viss heteroskedasticitet. Denna heteroskedasticitet antas komma från fördelningarna 

av justerad avkastning vilka visas vara något förskjutna med större positiva justerade avkastningar än 

negativa Figur 1 -2 [Bilaga 2]. Dessa fördelningar kan antas bero den finanskris och efterföljder som 

drabbade marknaden under de observerade åren, se avsnitt 6, och därmed skapa den förskjutna fördelning 
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av marknadsjusterad avkastning som observationsmängden erhöll. Det uppstår som nämnt däremot inget 

större problem då de bootstrapade konfidensintevallens trovärdighet inte påverkas av heteroskedasticitet.        

För regressionen med fjolårets justerade avkastning bestäms F_SCOREs påverkan till positiv på 10 % -

signifikansnivå, det innebär, ceteris paribus, att en aktie med 1 enhet högre (lägre) F_SCORE genererar 

4,7 % högre (lägre) marknadsjusterad avkastning än en jämförelseaktie. Med reservation för den relativt 

höga signifikansnivån bör emellertid koefficienten ses mer som en indikation att F_SCORE påverkar 

positivt. F_SCOREs inverkan på framtida avkastning visade sig dock vara påtagligt icke-signifikant.  

 Tillhörigheten till nästintill alla sektorer visades ej ha någon signifikant påverkan på en akties 

justerade avkastning i någon av modellerna. I modellen med fjolårets avkastning kunde alla exkluderas 

med hjälp av BIC-test med undantag för sektorn informationsteknik, men denna sektor visades likväl icke-

signifikant med Bootstrap-metoden. I den andra modellen reducerades antingen koefficienterna för 

sektorerna, alternativt så fick de en för hög signifikansnivå för att kunna antas signifikanta, detta gäller 

dock inte industrivaror och – tjänster-sektorn som blev signifikant. Att endast en sektor i båda modellerna 

blev signifikant antas dock bero på en statistik tillfällighet som observerats ur denna studies 

observationsmängd. Detta eftersom att olika sektorer ligger olika i konjunkturcykeln och att vissa sektorer 

kan gå starkt/svagt under vissa tidsperioder men går alltid tillbaka till genomsnittet efter en tid. Vilket 

innebär att över en längre tidsperiod får tillhörigheten till sektorer obetydlig inverkan på en akties 

justerade avkastning, vilket förklarar resultaten.  

 Ett grovt antagande som kan göras är att en högre justerad avkastning för mindre börsbolag ligger i 

linje med Fama och Frenchs [1993] antaganden i deras marknadsmodell, där så kallade ”value stocks” 

med hög Book-to-Market-ratio och mindre börsvärde antas vara högavkastande. Resultaten visar 

emellertid att koefficienten för Mid Cap är signifikant och positiv för fjolårets justerade avkastning medan 

den inte är signifikant för framtida avkastning. Från detta går det inte göra någon tolkning åt vilket håll 

Mid Cap påverkar en aktie eftersom en aktie väldigt sällan byter börssegment, och att kolla på 

avkastningen i framtiden eller för fjolåret spelar inte någon roll då en aktie med allra största sannolikhet 

befinner sig i samma börssegment. Detta gör att det inte går att dra någon slutsats rörande börssegmentets 

inverkan på marknadsjusterad avkastning från denna studie.   

Ett annat grovt antagande som, av samma resonemang som ovan, kan göras, är att en högre justerad 

avkastning för aktier med höga Book-to-Market-ratios också ligger i linje med Fama och Frenchs [1993] 

antaganden. Här visar resultaten att Book-to-Market-ratio påverkar framtida avkastning positivt men är 

icke-signifikant när det kommer till fjolårets avkastning. Tolkningen är att aktier med höga Book-to-

Market-ratios antas vara undervärderade vid den tidpunkt som värdet avläses, och eftersom kvoten 

innehåller aktiepriset har marknaden inte absorberad informationen. Vilket gör det naturligt att Book-to-
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Market-ratios påverkar framtida justerad avkastning, däremot så kan det finnas bakomliggande orsaker till 

höga Book-to-Market-ratios, så som finansiella problem, vilket gör nyckeltalet opålitligt utan jämförelse 

med andra nyckeltal.         

 Under finanskrisen år 2008 föll OMXSPI med 41%, under år 2007 föll indexet med 7%, under 2009 

steg index med 44 % och under 2010 steg indexet med 23 %, påverkan av koefficienterna för dessa år 

visades i båda modellerna vara högst signifikanta och av samma tecken som indexet rördes sig med. Detta 

är något märkligt då indexets årsrörelse tagits bort från den beroende variabeln eftersom den är 

marknadsjusterad. Den mest logiska tolkningen ur detta är att det finns brister i indexets uppbyggnad som 

gör att tidsaspekter missas.  

Även om F_SCORE visades vara positivt korrelerat med fjolårets justerade avkastning på 10 % -

signifikansnivå så blev endast tre av de ingående variablerna till F_SCORE av signifikanta på acceptabla 

signifikansnivåer. Att majoriteten av de finansiella signalerna enskilt ej får signifikant betydelse i deras 

påverkan på det gångna årets justerade avkastning är relativt naturligt då ett finansiellt mått enskilt ej 

påverkar marknadens bild av ett företags utveckling. Utan marknaden ser till en större helhet av finansiella 

signaler för att avgöra ett företags position. Det som kan antas om de koefficienterna som blev signifikanta 

ACCRUAL, ΔLEVER och ΔMARGIN, är att detta är nyckeltal som direkt eller indirekt påverkar 

marknaden.  

I modellen med framtida avkastning blev fyra koefficienter signifikanta men negativa, detta skulle 

innebära att finansiella signaler som tydligt visar på en positiv finansiell utveckling skulle innebära 

negativ inverkan på framtida justerad avkastning. Vilket inte är trovärdigt och därmed antas bero på 

modellen som ställts upp, där interceptet är signifikant, positivt och stort vilket gör att kovariaterna 

behöver kompensera med negativ inverkan i modellen. Att modellen inte är trovärdig ses även från det 

väldigt låga justerade R
2
-värdet på 4,2%.         

Ett problemantagande som kan göras för dessa modeller är att de olika finansiella signalerna är 

inbördes korrelerade. En korrelationskoefficientsmatris [Bilaga 3] för observationsmängden för 

kovariaterna som är samma i båda modellerna visar att viss korrelation uppvisas mellan ΔMARGIN och 

ΔROA dessutom mellan ΔTURN och ROA med korrelationskoefficienter strax över 0,4. Men utöver dessa 

korrelationer visade sig signalerna relativt okorrelerade. 

Figur 7-10 [Bilaga 2] visar precis på samma sätt som för modellerna med F_SCORE att dessa 

modeller lider av icke-likafördelade, icke-normalfördelade residualer som antas vara heteroskedastiska. 

För båda modellerna visar figurerna att variationen i residualvärde ökar väsentligt med predikterad 

respons.      
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Den enkla tolkningen som kan göras från logit-regressionen är att i denna modell har F_SCORE inte 

tillräckligt hög säkerhet för att tillämpas för prediktion av en akties årliga avkastning. Huruvida de andra 

koefficienterna lämpar sig för att prediktera marknadsjusterad avkastning är varken aktuellt eller relevant 

då det inte går på ett effektivt sätt att separera enskilda aktier från varandra genom dessa kovariater. 

Genom att endast använda Book-to-Market-ratio för att hitta högavkastande aktier förbises som nämnt 

viktig information som kan leda till fel investeringsbeslut.   

.                
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Tolkningen av tidigare studier som visar att F_SCORE påverkar aktiers framtida marknadsjusterade 

avkastning är att företag med stark finansiell position förväntas generera stora framtida vinster och en 

fortsatt stark finansiell position. Detta medför att höga F_SCORE-aktier kan korreleras med framtida goda 

finansiella resultat vilket ger en bra aktieutveckling. Detta innebär likväl, som nämnt i inledningen, att en 

svag marknadshypotes måste råda för att denna fundamentala analys skall kunna användas för att hitta 

högavkastande aktier.  

Denna studie visar att F_SCORE för ett visst år påverkar aktieutveckling under samma år men till 

skillnad från tidigare studier, att variabeln inte har någon signifikant inverkan på framtida avkastning. 

Konsekvensen av att finansiella signaler påverkar en akties avkastning samma år är en indikation att 

marknaden är informationsmässigt effektiv. Således är effekten av den finansiella information som 

presenteras för det gångna året enligt denna studie också absorberad av marknaden vid årets slut, bland 

annat genom att delar av informationen har presenterats i kvartalsrapporter. Förklaringen att starka 

kvartalsrapporter bygger en stark årsredovisning är given, och det innebär att marknaden tar del av och 

reagerar på denna typ av information effektivt, direkt och utan tidsfördröjning.  

Med den halvstarka effektiva marknadshypotesen reflekterar aktiepriser all historisk offentlig 

information och förändras omedelbart för även reflektera ny offentlig information. Denna studies resultat 

tyder på att marknaden under finanskrisen, året innan och åren efter var halvstarkt effektiv. Vilket innebär 

att studien indikerar att ny finansiell information inte påverkar framtida justerad avkastning, utan 

informationen reflekteras omedelbart i aktiepriset. Således kan slutsatsen dras att marknaden för de 

svenska börsegmenten för stora och medelstora bolag motiveras vara halvstarkt effektiv, och att 

prisförändringar från offentliga finansiella signaler reflekteras direkt i aktiers marknadspris och att denna 

typ av fundamentala analys kan inte användas för att skilja på vinnare och förlorare på aktiemarknaden.         
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Denna studie analyserar en liten mängd observationer ur en betydligt större population av observationer på 

den finansiella marknaden för att dra slutsatser om hur marknaden fungerar. Detta kan leda till data-

snooping Bias då de korrelationer och samband som hittas i denna studies observationsmängd möjligtvis 

enbart uppvisas i just denna observationsmängd, och således inte har någon statistisk signifikans i en 

observationsmängd som består utav hela marknaden, ett längre tidsspan och framförallt den aktuella 

marknaden. 

De förskjutna fördelningar [Bilaga 2] som de justerade avkastningarna får kan tänkas var en 

konsekvens ut av det marknadsklimat som rådde under finanskrisen 2008 och slutet av 2007, då denna kris 

medförde stora aktiemarknadsrörelser. Aktiemarknaden uppvisade under denna period stora rörelser 

grundade på osäkra signaler med psykologiskt krisartat flockbeteende, detta ledde till stora abnorma 

rörelser i många aktier. Den stora nedgången under krisen ledde även till abnorma återhämtningar under 

2009, från vilka förskjutningen av fördelingen av justerad avkastning antas komma. Normalt sett antags 

det att en akties avkastning är normal eller t-fördelad över en lång tidsperiod, även ett index förändring 

över en lång tidsperiod kan antas ha samma fördelning. Vilket gör att antagandet kan göras att även dess 

marknadsjusterade avkastning är fördelad likartat. Vilket kan innebära att de förskjutna fördelningarna 

[Bilaga 2] är specifika för dessa marknadsår på den svenska marknaden.    

Detta styrker att data-snooping bias finns närvarande, det vill säga att det är det onormala 

marknadsklimat under de observerade åren är det som lett fram till denna studies resultat, vilket gör 

antagandet att dessa resultat är mindre signifikanta på rådande marknaden betydande. Detta visar även på 

denna studies största begränsning; det relativt sett låga antalet observationer som denna studie använt som 

underlag.     
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Nedan följer de ursprungliga resultaten från regressionerna innan modellerna reducerats.  

Tabell 8.1: Skattade parametrar med linjär OLS-regression med M_avk1, ekv (2.1) 

  Koefficient SD*   T-värde  p-värde   Boot. Int. 

 

intercept   -0,0481    0,3034    -0,16    0,874  < 85% 

_F SCORE   0,0470    0,0283     1,66    0,099               = 85% 

Book to Market
   

-0,0723    0,0602    -1,20    0,230  < 85% 

Material   0,2721     0,2773     0,98    0,327  < 85% 

Industri    -0,060     0,2530   -0,24    0,810  < 85% 

Dagligvaror     0,1729     0,2661     0,65    0,516  < 85% 

Sällanköp.   0,0689     0,2638     0,26    0,794  < 85% 

Hälsovård     0,0573     0,2767     0,21   0,836  < 85% 

Telekomoperatörer  0,0896     0,3262     0,27    0,784  < 85% 

Finans och fastighet  -0,0091    0,2594    -0,04    0,972  < 85% 

Informationsteknik   0,4581    0,2961     1,55    0,123  < 85% 

Mid cap   0,15582   0,0850     1,83    0,068     94% 

år 2008    -0,3559    0,0903   -3,94    0,000     99% 

år 2007    -0,2148    0,1091    -1,97    0,050     94% 

R
2
-värde (justerat): 9,3 % Standardfel: 0,6344    *SD = Standardavvikelse 
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Tabell 8.2: Skattade parametrar med linjär OLS-regression med M_avk2, ekv (2.2) 

  Koefficient SD*   T-värde  p-värde   Boot. Int. 

 

intercept   -0,1682    0,3020    -0,56    0,578  < 85 % 

_F SCORE   -0,0360    0,0274     -1,31   0,191                  73 % 

Book to Market
   

-0,3164    0,0589    5,37    0,000     99 % 

Material   0,2134     0,2695     0,79    0,429  < 85% 

Industri    0,2968     0,2461   1,21    0,229     86 % 

Dagligvaror     0,3059   0,2586     1,18    0,238     85% 

Sällanköp.   0,3386     0,2706     1,25    0,212     87 % 

Hälsovård     0,4126     0,2580     1,60   0,111     89 % 

Telekomoperatörer  0,2744     0,3166     0,87    0,387  < 85 % 

Finans och fastighet  0,0897     0,2523    0,36    0,722  < 85 % 

Informationsteknik   0,3845    0,2886     1,33    0,184  < 85 % 

Mid cap   0,0063    0,0828     0,08    0,940  < 85 % 

år 2008    -0,4551    0,1065   -4,27    0,000     99 % 

år 2009    0,2582     0,0880    2,93    0,004     99 % 

R
2
-värde (justerat): 24,9%, Standardfel: 0,6189     *SD = Standardavvikelse 

 

 

Tabell 8.3: Skattade F_SCORE signaler med linjär OLS-regression på M_avk1, ekv (2.3) 

 Koefficient SD*  T-värde  p-värde  Boot.int.                          

intercept  -0,2231  0,2495   -0,89  0,372  < 85% 

ROA   0,0587  0,1219  0,48  0,630  < 85% 

CFO
   

-0,1208  0,1633  -0,74  0,460  < 85% 

ROA   0,0173   0,1042  0,17  0,868  < 85% 

ACCRUAL   0,2567  0,0953  2,96  0,008     99% 

LEVER    0,2303  0,0868  2,65  0,008     98% 

LIQUID  0,0009  0,0822  0,01  0,991  < 85% 

_EQ OFFER    0,0331  0,1919  0,17  0,863  < 85% 

TURN  -0,0398  0,0960  -0,41  0,679  < 85% 

MARGIN  0,1511  0,0931  1,62  0,106  < 85% 

R
2
-värde (justerat): 3,5 % Standardfel: 0,6547     *SD = Standardavvikelse 
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Tabell 8.4: Skattade F_SCORE signaler med linjär OLS-regression på M_avk2, ekv (2.4)

 Koefficient SD*  T-värde  p-värde  Boot.int.                          

intercept  0,9101  0,2621     3,47    0,001     95 % 

ROA   0,0610  0,1280  0,48  0,634  < 85 % 

CFO
   

0,0326  0,1715  0,19    0,849  < 85 % 

ROA   -0,1767  0,1095    -1,61    0,108     92 % 

ACCRUAL   -0,1786  0,1002    -1,78    0,076     89 % 

LEVER    -0,1530  0,09115   -1,68    0,094     89 % 

LIQUID  0,0029  0,08633    0,03    0,974  < 85 % 

_EQ OFFER    -0,5868  0,2016    -2,91    0,004  < 85 % 

TURN  -0,0204  0,1008     0,20    0,840  < 85 % 

MARGIN  -0,0407  0,09781   -0,42    0,677  < 85 % 

 

R
2
-värde (justerat): 2,5 % Standardfel: 0,6878     *SD = Standardavvikelse 

 

 

Tabell 8.5: Skattade parametrar med Logit-regression med M_avk2, ekv (2.5) 

  Koefficient SD*  Z-värde  p-värde  

 

intercept   -0,974390     1,12515   -0,87    0,386 

_F SCORE   0,0342122   0,0989319    0,35    0,729   

Book to Market   0,750419    0,286495    2,62    0,009 

Mid Cap     -0,343034    0,311207   -1,10    0,270 

Material   0,260512     1,02477    0,25    0,799   

Industri     1,17496    0,945879    1,24    0,214   

Dagligvaror   0,898903    0,992512    0,91    0,365   

Sällanköps.   0,914639     1,03363    0,88    0,376   

Hälsovård     0,597285    0,985459    0,61    0,544   

Telekomoperatörer  0,371028    1,18887    0,31    0,755    

Finans och fastighet
 

0,620740    0,964135    0,64    0,520    

Informationsteknik    0,0889061     1,07993    0,08    0,934   

år 2008   -1,92874    0,425352   -4,53    0,000    

år 2009   0,923602    0,321866    2,87    0,004   

          * SD = Standardavvikelse 
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I den ursprungliga datamängden erhölls en outlier; en mycket extrem observation vilken behölls i de 

ursprungliga regressionerna redovisade i Tabell 8.6. Denna outlier kom att uteslutas och de senare 

resultaten presenteras i Tabell 8.1 och Tabell 8.3, vilka ansågs mer trovärdiga, standardfelet minskade 

även oerhört då denna outlier togs bort. Liknade påverkan av outlierobservationen observerades 

naturligtvis även för de andra modellerna (2.2), (2.3) och (2.4) även om deras resultat inte presenteras.   

Tabell 8.6: Skattade parametrar med linjär OLS-regression med M_avk1 med Outlier, ekv. (2.1) 

  Koefficient SD*  T-värde  p-värde   Boot. int 

 

intercept  3,807     1,075  3,54  0,000  < 85%  

_F Score  0,2692     0,1022     2,63  0,009     91%  

Book to market
 
-0,0522  0,2192     -0,24  0,812  < 85%  

Råmaterial  -4,5326  0,9588     -4,73  0,000  < 85%  

Industri   -4,9313    0,8637    -5,71  0,000  < 85%   

kon. varor    -4,6599    0,9152    -5,09  0,000  < 85%  

kon. tjänster  -4,5783    0,9107    -5,03  0,000  < 85%   

Sjukvård    -4,6467    0,9587   -4,85  0,000  < 85%  

.Telekom  -5,064     1,138      -4,45  0,000  < 85%  

Finans   -4,7729  0,8911    -5,36  0,000  < 85%  

Teknik     -4,311     1,031    -4,18  0,000  < 85%  

Mid cap  -0,1643    0,3089    -0,53  0,595  < 85%  

år 2008   -0,5809    0,3284    -1,77  0,078     98%  

år 2007   -0,7168    0,3957    -1,81  0,071     92%  

 

R
2
-värde: 15,7%, Standardfel: 2,30899       * SD = Standardavvikelse 
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Figur 1: Fördelning av M_avk1 

 

Figur 2: Fördelning av M_avk2 
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Figur 3: Normalplot av residualerna till ekv. (3.1) 

 

Figur 4: Residualvariation av residualer till ekv. (3.1) 
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Figur 5: Normalplot av residualer till ekv. (3.2) 

 

Figur 6: Residualvariation till ekv. (3.2) 
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Figur 7: Normalplot av residualer till ekv. (3.3) 

 

Figur 8: Residualvariation till ekv. (3.3) 
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Figur 9: Normalplot av residualer till ekv. (3.4) 

 

Figur 10: Residualvariation till ekv. (3.4)  
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Korrelationskoefficientsmatirisen ställdes upp för de ingående signalerna till F_SCORE, signalerna 

formulerade i den ursprungliga datamatrisen i ordningen  

                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROA CFO ΔROA ACCRUAL ΔLEVER ΔLIQUID EQ_OFFER ΔTURN ΔMARGIN .

 

1 0,1592 0,2453 0,1497 0,0013 0,0484 0,1485 0,1153 0,2494

1 0,0196 0,2615 0,03 0,0328 0,0676 0,0233 0,1546

1 0,1687 0,0845 0,0964 0,0723 0,4277 0,4302

1 0,0219 0,0404 0,0276 0,0991 0,0554

1 0,0492 0,0777 0,2899 0,0119

1 0,





  

    

   

0906 0,066 0,0406

1 0,0116 0,0557

1 0,101

1
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X =[]; 

y =[]; 

 

[b bint r] = regress(y,X); 

[bootstat, bootsam] = bootstrp(2000,@ regress,y,X); 

 

figure(1) 

hist(r) 

title('Residualplot') 

xlabel('Värde') 

ylabel('Antal') 

 

[x, f] = ecdf(r); 

yest = X2*b; 

  

figure(2) 

normplot(f) 

  

figure (3) 

plot(yest,r,'r.') 

ylabel Residualvärde 

xlabel ('Predikterad respons') 

title Heteroskdastisitetsgraf  

 

 

N=length(bootstat(:,1)); 

alpha = 0.95 

x = bootstat(:,1); 

xbar = b(1) 

d = fminsearch(@(d) objective(d,x,xbar,N,alpha),0) 

 

figure(1) 

hist(x) 

hold on 

figure(2) 

plot(xbar,0,'r*') 

plot(xbar+d,0,'r.') 

plot(xbar-d,0,'r.') 

 

 

function f = objective( d, x, xbar, N, alpha) 

f = d-10000*abs(sum(abs(x-xbar)<d) - N*alpha); 

f = -f; 

end 


