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Nyckelord: Effektiva Marknadshypotesen, Behavioral Finance, Teknisk 

Analys, Riskjusterad Överavkastning, Sharpekvot, Glidande 
Medelvärde. 
 

Syfte: Uppsatsens syfte är att testa den svaga formen av 
marknadseffektivitet på ett antal aktiemarknader genom teknisk 
analys i form av system med glidande medelvärden. 
 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgår ifrån den effektiva 
marknadshypotesen men omfattar även behavioral finance och 
teknisk analys. 
 

Metod: Uppsatsen är av förklarande karaktär med ett positivistiskt 
synsätt och ett deduktivt angreppssätt. Testen av 
marknadseffektivitetens svaga form sker genom en kvantitativ 
undersökning av sekundärdata. I undersökningen genomförs en 
hypotesprövning där en passiv investeringsstrategi jämförs mot 
aktiva investeringsstrategier byggda på system med glidande 
medelvärden. Undersökningen omfattar åren 2002-2009 och sker 
på tio väletablerade aktieindex, i Norden samt på 
tillväxtmarknader och på etablerade marknader, vilket ger cirka 
17 500 observationer.  
  

Empiri: Hypotesprövningen visar att system med glidande medelvärden 
har kunnat skapa riskjusterad överavkastning samt kunnat förutse 
framtida kursrörelser på aktiemarknaderna i Danmark, Norge, 
Sverige och Hong Kong. På aktiemarknaderna i Finland, 
Brasilien, Indien, Japan, Tyskland och USA har systemen som 
testats inte kunnat skapa riskjusterad överavkastning och/eller 
inte kunnat förutse framtida kursrörelser. 
 

Analys: Det finns flera faktorer som påverkat resultaten i olika grad vilket 
gör att endast indikationer om grad av effektivitet på de olika 
marknaderna ges i slutsatsen.  
 

Slutsatser: På aktiemarknaderna i Danmark, Norge, Sverige och Hong Kong 
ges indikationer om att kraven för svag marknadseffektivitet inte 
uppnåtts. Medan det på aktiemarknaderna i Finland, Brasilien, 
Indien, Japan, Tyskland och USA ges indikationer om att kraven 
för svag marknadseffektivitet varit uppfyllda. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande avsnitt ges en bakgrund och en presentation av uppsatsens ämnesval. 

Vidare presenteras en problemdiskussion och frågeställningar som leder fram till studiens 

syfte samt dess avgränsningar. Avsnittet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 

målgrupp, uppsatsens betydelse samt en övergripande disposition av uppsatsen.
 

1.1 Bakgrund 
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) slog igenom inom vetenskapliga kretsar med Fama 
(1970) och har sedan dess haft en dominant ställning inom akademin. EMH är idag en central 
sats inom ämnet finansiell ekonomi och har legat till grund för stora delar av 
teoriutvecklingen på området (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Enligt Fama (1970) är en 
marknad där all tillgänglig information alltid avspeglas i priserna effektiv. På grund av 
aktiemarknadens stora tillgång på information, som granskas av en stor mängd 
marknadsaktörer, anses det vara en av marknaderna som har störst förutsättningar för att vara 
effektiv (Claesson, 1987). Men EMH och frågan om aktiemarknadernas effektivitet har alltid 
varit omstridd. Ämnet har diskuterats ända sedan Fama (1970) både inom och utanför 
akademin. Bland finansfolket på Wall Street har EMH och effektiviteten på marknaderna 
alltid varit ifrågasatt och aldrig accepterats till fullo. Inom den akademiska värden har EMH 
däremot haft en dominant ställning. Motstånd har dock funnits och effektiviteten på 
aktiemarknaderna har därför studerats och diskuterats flitigt. Studiernas resultat har varit 
blandade men EMH har alltjämt upprätthålligt sin dominanta ställning. EMH är därför idag 
fortsatt en av grunderna som lärs ut på universitet runt om i välden inom ämnet finansiell 
ekonomi (Bodie et al., 2009). 
 
Sedan 1970 då Fama publicerade sin artikel har vi sett en massiv IT-utveckling i världen. 
Information som det förr kunde ta dagar eller timmar för investerare att få kännedom om 
sprids idag blixtsnabbt världen över via Internet och mobiltelefoner. Vi har även sett andra 
stora förändringar i form av massiva finansiella avregleringarna och en ökande globalisering. 
Detta har sammantaget lett till att investerare idag granskar globala aktiemarknader. 
Enkelheten med att göra sina aktieaffärer på Internet har även lockat många nya investerare 
till världens aktiemarknader. Internet har gjort att privatpersoner idag kan sitta hemma i sina 
lägenheter i exempelvis Östersund och handla aktier på marknader över hela världen 24 
timmar om dygnet, vilket på 1970-talet endast var möjligt för några få professionella aktörer 
(Shiller, 2005).  
 
Enligt Fama (1970) är effektiviteten på en marknad stark kopplad till marknadsaktörernas 
tillgänglighet till information. IT-utvecklingen, avregleringarna och globaliseringen som 
världen sett sedan 1970-talet borde därför rimligtvis ha gett aktiemarknaden bättre 
förutsättningar för effektivitet. De globala aktiemarknaderna vi ser idag bör vara mer effektiv 
än vad aktiemarknaderna var 1970. Därmed borde EMH också stärkt sin ställning både inom 
och utanför akademin. Men kritiken mot EMH och ifrågasättandet av aktiemarknadernas 
effektivitet har istället successivt växt sedan slutet av 1970-talet. Detta har lett till att EMH 
idag är mer ifrågasatt än någonsin tidigare (Schleifer, 2000). 
 
För att bättre förstå varför EMH idag är så ifrågasatt måste vi börja med att titta på vad 
hypotesen säger och vad det får effekter. Enligt Fama (1970) är en marknad där en tillgångs 
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pris bestäms av rationella investerare och alltid till fullo reflekterar all tillgänglig information 
effektiv. På en effektiv marknad är det därför omöjligt att förutspå framtida prisförändringar 
då dessa enbart reflekteras av ny information som i sig inte går att förutspå (Fama, 1970). Om 
aktiemarknaderna är effektiva får det en mängd följder. Det går inte att förutspå utvecklingen 
för aktiekurser eller aktieindex då de rör sig slumpmässigt allt eftersom ny information 
tillkommer och prissätts. Morgondagens aktiekurser har inget samband med dagens 
aktiekurser och det finns heller inga mönster eller trender på marknaden. Sammantaget leder 
detta till att ingen kan slå marknaden i längden, hur välinformerad investeraren än må vara 
(Bäckström, 2000). All tid och alla resurser som småsparare, aktieanalytiker och 
fondförvaltare lägger ned på att analysera och välja aktier är då i princip meningslös. 
Marknaden vet alltid bäst och går därför inte att slå i längden (Schleifer, 2000). 
 
Om det nu inte går att slå marknaden i längden varför försöker då så många göra det? Varför 
läggs så mycket resurser på att analysera aktier? Varför förvaltas stora delar av våra framtida 
pensioner aktivt? Varför ges så många råd från analytiker på banker, i tidningar och i tv? Hur 
går allt detta att förklara? EMH är som sagt långtifrån accepterad av alla. Det beror delvis på 
att en mängd olika studier dokumenterat så kallad anomalier inom EMH. Anomalierna är 
avvikelser från EMH som visar att marknaden inte alltid är effektiv. Bland anomalierna kan 
exempelvis årsskifteseffekten nämnas. Den visar att ett flertal aktiemarknader värden över 
haft en högre medelavkastning under januari månad i jämförelse med de andra månaderna. 
Enligt EMH bör månadernas medelavkastning över längre perioder vara densamma. Således 
strider detta faktum mot EMH och ses därför som en anomali (Claesson, 1987). Enligt 
Cochrane (1999) visar anomalier likt denna att det faktiskt finns möjligheter för investerare 
att slå marknaden. 
 
En relativt ny skola inom finansiell ekonomi som bland annat stödjer sig på dessa anomalier 
och uppmärksammats mycket de senaste åren är behavioral finance. Inom denna skola är de 
skarpt kritiska till EMH. De anser att det finns grundläggande fel i hypotesen eftersom den 
inte tar hänsyn till hur människor fattar sina beslut. Behavioral finance förklarar anomalierna 
inom EMH med att det är psykologiska faktorer som styr investerares bedömningar och 
beslut, därmed styrs också hela marknaden av psykologiska faktorer. Olika psykologiska 
faktorer leder till att investerare handlar irrationellt istället för rationellt och således blir 
priserna på aktiemarknaderna irrationella. Om priserna på aktiemarknaderna är irrationella 
och inte enbart styrs av ny information kan det finnas möjligheter för mönster och trender att 
bildas vilket investerare då skulle kunna utnyttja (Bodie et al., 2009).  
 
Behavioral finance ger dock ingen vägledning för hur investerare ska utnyttja irrationaliteten 
på marknaden men skolan ger stöd till det närbesläktade ämnet teknisk analys (Bodie et al., 
2009). Teknisk analys anser precis som behavioral finance att så länge det är människor som 
handlar på marknaden kommer priserna alltid i första hand att spegla det mänskliga psyket. 
Teknisk analys är ett samlingsnamn för att med olika metoder, modeller och verktyg 
undersöka beteende på marknader. Genom att studera historisk pris- och volymformation 
försöker man förutsäga framtida priser (Bernhardsson, 2007). Enligt Bodie et al. (2009) 
handlar stora delar av den tekniska analysen om att identifiera mönster och trender på en 
marknad och sedan utnyttja dessa för att skapa överavkastning jämfört med marknaden.  
 
Vem har då rätt anhängarna av EMH eller anhängarna behavioral finance och tekniska 
analys? Inom den akademiska världen har EMH fortsatt en dominant ställning men den är 
idag mer omdiskuterad än tidigare och det kan inte sägas finnas någon slutgiltig konsensus i 
frågan (Bernhardsson, 2007; Bodie et al. 2009). Grunden till att EMH är så omstridd och att 
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det inte finns någon konsensus beror till stor del på att frågan i sig är så komplex. Frågan 
handlar om att bevisa eller motbevisa att all tillgänglig information avspeglas till fullo i ett 
pris på en marknad som ständigt är under rörelse. En studie som konstaterar en anomali på en 
aktiemarknad kan visa att aktiemarknaden är ineffektiv. Men anomalin kan även sägas gälla 
enbart den studerade aktiemarknaden under den studerade tidsperioden. I övrigt kan 
aktiemarknaden ha varit effektiv. Vilket av svaren som är det rätta går dock inte att säga med 
någon större säkerhet. Studier som pekar mot att aktiemarknaden är effektiv har samma 
problem. De kan peka mot effektivitet på grund av att aktiemarknaden som studeras är 
effektiv eller för att fel metoder använts för att mäta effektiviteten på. På grund frågans 
komplexa natur går det aldrig att bekräfta eller förkasta EMH helt utan reservationer 
(Claesson, 1987) 
 
Fama (1970) var medveten om detta problem och ansåg själv att frågan om effektivitet var 
väldigt komplex. Fama (1970, s. 383) definierar en effektiv marknad som: ”A market in wich 

prices always ”fully reflect” available information”. Definition”fully reflect” som Fama 
(1970) använder är en extrem nollhypotes som i princip skulle vara omöjlig att testa 
empiriskt. För att möjliggöra empiriska studier av EMH samt kunna undersöka olika 
marknaders grad av effektivitet delar Fama (1970) därför in EMH i tre olika former. Beroende 
på informationens omfattning delas effektiviteten i in formerna; svag-, halvstark- och stark 
form. Vid den starka formen är en marknad fullständigt effektiv, den halvstarka formens 
effektivitet är något mindre och den svaga formens effektivitet är ännu något mindre. Genom 
denna indelning kan sedan EMH och olika marknaders grad av effektivitet testas empiriskt 
(Fama, 1970).  
 
Det finns idag anomalier som strider mot alla dessa former av effektivitet. De flesta forskare 
inom finansiell ekonomi torde därför idag vara tämligen eniga om att aktiemarknadernas 
effektivitet inte är svart eller vit utan snarare en gråskala. Aktiemarknaderna är inte helt 
effektiva, det finns för många bekräftade anomalier för att någon ska kunna hävda det. Men 
det finns även många studier som stödjer EMH på aktiemarknaderna, så aktiemarknaderna 
kan heller inte säga vara helt ineffektiva (Shiller, 2005). Bodie et al. (2009) sammanfattar det 
bra genom att omformulera frågan om effektivitet. Frågan vi ska ställa oss är inte om 
aktiemarknaderna är effektiva eller inte. Frågan vi ska ställa oss är: Hur effektiva är 
aktiemarknaderna?  
 

1.2 Problemdiskussion 
Spelar då aktiemarknadernas grad av effektivitet någon roll egentligen? Kan vi inte nöja oss 
med att likt Bodie et al. (2009) konstatera att aktiemarknaderna vare sig är helt effektiva eller 
helt ineffektiva? På grund av effekterna som följer beroende på vilken grad av effektivitet 
som råder tycker jag inte att det svaret är tillfredställande. Graden av effektivitet ger upphov 
till en mängd olika slutsatser, både för investerare men även för marknadsekonomin som 
system. Är aktiemarknaderna helt effektiva innebär det för investerare att det inte går att 
förutsäga eller prognostisera aktiekursers utveckling. Kurserna rör sig slumpmässigt och 
prissätts allteftersom ny information tillkommer. Det finns då inga trender eller mönster i 
aktiekurserna som investerare kan utnyttja. Både teknisk analys och fundamental analys kan 
därmed ses som bortkastade resurser (Bodie et al., 2009). Detta skulle sammantaget leda till 
en rättvis marknad. 
 
Är aktiemarknaderna däremot ineffektiv skulle investerare istället systematisk kunna utnyttja 
detta för att slå marknaden. Resurser som läggs ner på analys och aktievärdering skulle då 
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fylla ett syfte för marknadsaktörerna. Ju större resurser för att identifiera och dra nytta av 
ineffektiviteterna på marknaden desto större avkastning skulle investerare kunna räkna med. 
Aktiemarknaden skulle då inte vara rättvis eftersom marknadsaktörer med stora resurser för 
analys och aktievärdering skulle ha ett övertag gentemot aktörer med mindre resurser. 
Kapitalet på aktiemarknaderna skulle med stor sannolikhet omfördelas från de med små 
resurser till de med stora resurser (Shiller, 2005). 
 
Enligt Claesson (1987) kan ineffektivitet på aktiemarknaden även leda till mindre likvida 
marknader. Marknadsaktörers intresse för aktiemarknaderna kan komma att minska om de 
förstår att marknaderna är ineffektiv och att de inte kan räkna med att kunna omsätta sina 
aktier till priser som avspeglar all information (Claesson, 1987).  
 
För marknadsekonomin och samhället i stort har effektiviteten på olika marknader även en 
stor betydelse. Priserna på tillgångar och resurser i en marknadsekonomi bestäms av köp och 
försäljningar. Dessa priser ger signaler om hur utbudet ser ut och vilken efterfrågan som finns 
(Magnusson, 2006). Signalerna styr sedan varor, investeringar och produktionsfaktorer till de 
områden där efterfrågan är stor enligt marknaden. Ju bättre dessa signaler fungerar desto 
bättre fungerar den reala ekonomin. Därför är förtroendet för marknader och deras förmåga av 
yttersta vikt för samhället i stort. Är samhällets marknader effektiva är även samhällets 
resursallokering och ekonomiska utveckling effektiv (Vinell & De Ridder, 1990). Skulle 
samhällets marknader istället vara ineffektiva skulle det kunna innebära att samhällets 
resurser styrs mot fel områden och fel investeringar. Detta skulle medföra stora kostnader för 
samhället som inte medför någon nytta och samhällets ekonomiska utveckling skulle då 
kunna anses vara ineffektiv (Bodie et al., 2009). 
 
Nu kanske någon invänder och hävdar att aktiemarknader är andrahandsmarknader som inte 
tillför samhället några större värden. Investerare köper och säljer aktier till varandra och inget 
nytt kapital flödar in i företagen. En fungerande aktiemarknad är dock en förutsättning för att 
företag ska kunna få in nytt kapital genom nyemissioner och börsintroduktioner. Utan en 
fungerande aktiemarknad skulle företag ha mycket svårare att få in kapital. Därför fyller 
aktiemarknaderna en viktig samhällsekonomisk funktion (Claesson, 1987).  
 
Mot bakgrund av detta resonemang anser jag gränsen mellan effektivitet och ineffektivitet 
väldigt viktig och intressant att undersöka. Gränsen är som tidigare nämnts ingen klar linje 
mellan dessa två motsatsförhållanden utan den kan definieras på olika sätt. Att definiera 
gränsen mellan effektivitet och ineffektivitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anser jag 
kopplat till det nationalekonomiska ämnet. Jag kommer därför i denna uppsats istället utgå 
från en investerares perspektiv och nöja mig med slutsatsen som Claesson (1987, s 210-211) 
drar angående aktiemarknadens samhällsekonomiska betydelse:  
 

”Så länge som placerarna betraktar aktiemarknaden som en fullgod 

andrahandsmarknad för aktier bör deras benägenhet att delta i nyemissioner inte 

påverkas. Fördelningen av nytt kapital påverkas då inte heller.” 

 
Var går då gränsen mellan effektivitet och ineffektivitet ur en investerares perspektiv? Det 
finns många tolkningar i denna fråga. En tolkning som enligt Claesson (1987) ofta 
förekommer i olika former vid empiriska tester av EMH är en definition från Jensen (1978). 
Enligt honom bör en marknad ses som effektiv om det är omöjligt för investerare att med 
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känd information skapa riskjusterad överavkastning1 efter att alla kostnader är betalda. 
Definitionen innebär att bara för att det finns anomalier på aktiemarknaden så behöver det inte 
betyda att marknaden inte fungerar effektivt. Så länge anomalierna inte kan utnyttjas av 
investerare så kan aktiemarknaden ses som tillräckligt effektiv. Men kan marknadsaktörer 
systematiskt utnyttja anomalierna och därigenom skapa riskjusterad överavkastning kan 
aktiemarknaden inte ses som effektiv.  
 
Studier av bland Brock, Lakonishok och LeBaron (1992), Bessembinder och Chan (1995), 
Hudson, Dempsey och Keasey (1996), Fifield, Power och Knipe (2008) har visat att en 
anomali kallad momentumeffekten gått att utnyttja för investerare. Med momentumeffekten 
menas att det finns uppåtgående respektive neråtgående trender på aktiemarknaden. De 
nämnda studierna har visat att investerare kunnat utnyttja dessa trender och därigenom skapa 
riskjusterad överavkastning med hjälp av teknisk analys i form av trendföljande indikatorer. 
De metoder som använts är system med så kallade glidande medelvärden, vilka kunnat 
identifiera och utnyttja trender på ett flertal aktiemarknader. Dessa studier strider mot den 
svagaste formen av marknadseffektivitet på aktiemarknaden och således även mot den 
halvstarka- och starka formen.  
 
Min avsikt med denna uppsats är att likt Brock et al. (1992), Bessembinder och Chan (1995), 
Hudson et al. (1996) samt Fifield et al. (2008) testa den svaga formen av marknadseffektivitet 
på ett antal aktiemarknader. Jag kommer inte att replikera någon av de tidigare studierna utan 
istället använda dem för att hämta idéer och inspiration. Min undersökning kommer likt dessa 
tidigare studier att undersöka om trendföljande indikatorer kan förutse framtida kursrörelser 
och skapa riskjusterad överavkastning.  
 
Min uppsats har som främsta syfte att testa den svaga formen av marknadseffektivitet på de 
nordiska aktiemarknaderna (Danmark, Finland, Sverige, Norge) under åren 2002-2009. 
System med glidande medelvärden kommer att användas för att undersöka om de kunnat 
identifiera och utnyttja trender på de nordiska marknaderna. Jag kommer även att genomföra 
samma tester på etablerade aktiemarknader (Japan, Tyskland, USA) och på tillväxtmarknader 
(Brasilien, Hong Kong, Indien). Sammanlagt kommer ca 17 500 indexobservationer ingå i 
undersökningen.  
 
Jag har tagit med de etablerade marknaderna och tillväxtmarknaderna på grund av två 
anledningar. Den första andledningen är för att jag vill jämföra resultaten från de nordiska 
marknaderna med resultaten från de etablerade marknaderna och tillväxtmarknaderna. Genom 
denna jämförelse hoppas jag kunna undersöka om effektiviteten på de nordiska marknaderna 
skiljt sig från effektiviteten på de andra marknaderna. Den andra anledningen är att jag har för 
avsikt att jämföra mina resultat med tidigare studiers resultat. De tidigare, ovan nämnda, 
studierna jag avser jämföra mina resultat mot har samtliga gjorts på etablerade marknaderna 
och/eller på tillväxtmarknaderna. Jag anser därför att det underlättar jämförelsen och ger en 
mer rättvisande bild och om min undersökning även omfattar dessa marknader. 
 
Frågeställningar som jag kommer att behandlas i denna uppsats är följande: 
 

• Håller den svaga formen av EMH på de nordiska aktiemarknaderna? 

                                                
1 Med riskjusterad avkastning menas avkastning justerad för risk, begreppet presenteras närmare i avsnitt 2.1.7. 
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• Kan teknisk analys i form av trendföljande indikatorer förutse framtida kursrörelser 
och skapa riskjusterad överavkastning på de nordiska aktiemarknaderna? 

• Skiljer sig resultaten från användandet av dessa indikatorer i Norden mot resultat från 
etablerade marknader och tillväxtmarknader? 

 

1.3 Syfte 
Testa den svaga formen av marknadseffektivitet genom teknisk analys i form av system med 
glidande medelvärden. 
 

1.4 Avgränsningar 
Studien har begränsats till att undersöka stängningskurser för tio aktieindex under en 
tidsperiod på sju år, från 2002-06-28 till 2009-06-30. De index som kommer att undersökas i 
studien är följande: 
 

• OMX Stockholm 30 (Sverige) 
• OMX Helsinki 25 (Finland) 
• OMX Copenhagen 20 (Danmark) 
• OSEBX Oslo (Norge) 
• S&P 500 (USA) 
• DAX (Tyskland) 
• Nikkei 225 (Japan) 
• Hang Seng index (Hong Kong) 
• BSE Sensex (Indien) 
• Bovespa (Brasilien) 

 
Om de systemen jag avser testa kunnat förutse framtida kursrörelser och skapa riskjusterad 
överavkastning kan det indikera på att marknaden inte har varit effektiv men resultatet kan 
även bero på slumpen eller andra faktorer. En diskussion om dessa faktorer kommer att föras 
både i metod- och analysavsnittet. Om systemen inte har kunnat förutse framtida kursrörelser 
och/eller skapa riskjusterad överavkastning, kan det tyda på att marknaden har varit effektiv 
men även på att systemen som testats har varit ineffektiva. Testen kan alltså resultera i två 
olika utfall och dessa två utfall kan vardera ha tre olika förklaringar enligt följande: 
 
Systemen fungerar, vilket beror på a) och/eller b): 

a) Marknaden har inte varit effektiv. 
b) Slumpen eller andra faktorer har gjort att systemen fungerat. 

 
Systemen fungerar inte, vilket beror på att a) och/eller b):  

a) Marknaden har varit effektiv. 
b) Systemen som testats har varit ineffektiva. 

 
Vilken av förklaringarna som är den rätta kommer jag med denna studie inte att kunna bevisa. 
Jag kommer dock att analyseras, tolka och jämföra mina resultat både mot varandra och mot 
tidigare studiers resultat på området. Genom detta förfarande hoppas jag i min analys och 
slutsatsen kunna ge en antydan om de studerade aktiemarknadernas grad av effektivitet. 
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Att försöka besvara frågan om aktiemarknader som helhet är effektiva eller inte kommer jag i 
denna studie inte att göra. Jag anser att frågan är alltför stor och komplex för det. Att försöka 
ge ett slutgiltigt svar i frågan byggd på en undersöknings resultat anser jag omöjligt och 
ovärdigt tidigare studier på området. Resultaten som presenteras i denna uppsats kommer 
därför endast att kunna ge en indikation över effektiviteten på de utvalda aktiemarknaderna 
under den undersökta tidsperioden. Mina resultat kan alltså inte generaliseras till andra 
aktiemarknader eller andra tidsperioder än de som ingått i studien. Denna försiktighet och 
uppfattning om generaliserbarhet användes även av Claesson (1987). 
 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är främst studenter och akademiker inom finansiell ekonomi 
med intresse för aktiemarknader, EMH, behavioral finance och teknisk analys. Personer och 
organisationer utanför akademin med intressen inom dessa områden kan även sägas höra till 
målgruppen. 
 

1.6 Uppsatsens betydelse 
Eftersom det redan finns en mängd studier riktade mot EMH och aktiemarknadernas 
effektivitet blir det naturligt att ställa sig frågan: Fyller en studie likt denna något syfte? Jag 
anser det på grund av att det inte finns någon slutgiltig konsensus inom ämnet samt att frågan 
om effektivitet är så komplex. Ju fler undersökningar som görs inom området desto säkrare 
slutsatser kan dras angående aktiemarknadernas effektivitet. En ensam undersökning kan 
endast ge en indikation om en marknads grad av effektivitet. Medan ett större antal studier av 
olika aktiemarknader över olika tidsperioder kan leda till att betydligt säkrare slutsatser kan 
dras för aktiemarknaderna som helhet. Min förhoppning är därför att denna uppsats ska ses 
som en pusselbit i en större diskussion kring EMH och aktiemarknadernas effektivitet.  
 

1.7 Disposition 

Avsnitt 1 – Inledning 
Bakgrunden till uppsatsens ämnesval presenteras. Vidare följer en problemdiskussion med 
frågeställningar som leder fram till studiens syfte samt dess avgränsningar. Uppsatsens 
målgrupp samt uppsatsens betydelse beskrivs och avslutningsvis presenteras uppsatsens 
övergripande disposition. 
 

Avsnitt 2 – Teori 
En referensram med etablerad kunskap i form av olika teorier och tidigare studier med 
koppling till ämnesvalet presenteras för att ge en läsaren en djupare förståelse för ämnet och 
uppsatsen. 
 

Avsnitt 3 – Metod 
Perspektiv, angreppssätt, tillvägagångssätt och de olika val som gjorts i uppsatsen beskrivs 
och motiveras för att ge uppsatsen legitimitet och tydligt visa läsaren hur ämnet angripits. 
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Avsnitt 4 – Empiri 
Empiriska data från undersökningen presenteras i form av statistisk data och nyckeltal för de 
olika indexen samt sammanställda resultat från de datasimuleringar som genomförts. 
 

Avsnitt 5 – Analys 
De empiriska resultaten analyseras i två steg. Inledningsvis analyseras resultaten internt för att 
senare analyseras utifrån tidigare studier på området. Avslutningsvis diskuteras resultaten och 
de undersökta marknadernas grad av effektivitet samt de olika faktorer som påverkat 
resultaten. 
 

Avsnitt 6 – Slutsatser 
Studiens slutsatser presenteras och återkopplas till syftet och slutligen presenteras förslag på 
vidare studier inom området. 
 

Figur 1.1 – Disposition 
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2. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras en teoretisk referensram som jag anser relevant för att besvara 

uppsatsens frågeställning samt för att skapa en förståelse för metod, empiri, analys och 

slutsatser. Referensramens fokus ligger på den effektiva marknadshypotesen men andra 

teorier med koppling till uppsatsens syfte beskrivs även. Avslutningsvis beskrivs tidigare 

studier på området.
 

2.1 Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 
Tankarna kring en effektiv marknad dök upp redan i början av 1900-talet. Den franske 
matematikern Louis Bachelier skrev då en avhandling om spekulationsteori som berörde 
marknadseffektivitet. Bacheliers avhandling ledde dock inte till någon större diskussion de 
första 50 åren (Bernhardsson, 2007). 
 
På 1950-talet väcktes diskussionen om effektiva marknader till liv på allvar genom den 
brittiske statistikern Maurice Kendall. Han studerade och analyserade, med hjälp av en dator, 
rörelserna på den brittiska aktiemarknaden. Kendall hoppades och trodde att han skulle finna 
mönster i aktiekursernas rörelser med vilka han skulle kunna förutse framtida rörelser. Genom 
sina studier upptäckte dock Kendall till sin förvåning att rörelserna på marknaden var helt 
slumpmässiga. Detta fenomen kallade han "Random Walk". Kendalls studier blev väldigt 
omdiskuterade och många var mycket kritiska till hans påstående. Kritikerna menade att 
upptäckten indikerade på att aktiemarknaden var helt irrationell eftersom priserna var helt 
slumpmässiga. Med tiden omvärderade dock många Kendalls studier och hans resultat ansågs 
visa att aktiemarknaden var en rationell och effektiv marknad. De som omvärderade Kendalls 
studier menade att på en effektiv marknad reflekteras all information som finns på marknaden 
i aktiekurserna. På en sådan marknad tävlar investerare mot varandra och försöker upptäcka 
ny information som de kan utnyttja före informationen når resten av marknaden. Då nya 
informationen når någon investerarna på marknaden fattar denne ett köp eller sälj beslut vilket 
gör att den nya informationen direkt avspeglas i aktiekurserna. Detta får till följd att det är 
endast ny information som bestämmer priserna på aktier och eftersom ny information inte går 
att förutse går det heller inte att förutse aktiemarknadernas rörelser (Bernhardsson, 2007; 
Bodie et al., 2009). 
 
Mot bakgrund av detta och ytterliggare forskning under 1950- och 1960-talet författade  
Eugene Fama artikeln ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” 

som publicerades i Journal of Finance 1970. Artikeln är en genomgång och vidareutveckling 
av tidigare studier på området och kom enligt Bernhardsson (2007) att bli den effektiva 
marknadshypotesens verkliga genombrott inom akademin.  
 
Fama (1970) beskriver en effektiv marknad som en marknad där priserna alltid till fullo 
avspeglar all tillgänglig information. Effektiviteten är alltså starkt kopplad till informationen 
som finns tillgänglig på marknaden. Ju fortare priset på en tillgång på marknaden anpassar sig 
till ny information desto effektivare anses marknaden vara. Utifrån denna beskrivning är det 
av yttersta vikt för effektiviteten att korrekt informationen sprids snabbt till aktörerna på 
marknaden. Informationen bör även vara tillgänglig till en låg kostnad så att alla aktörerna har 
möjlighet att ta del av den (Vinell & De Ridder 1990; Bodie et al., 2009).  
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Enligt Claesson (1987) är det på grund av aktiemarknadens stora tillgång på information 
rimligt att anta att aktiemarknaden är en av de effektivaste marknaderna. Den ökande 
globaliseringen på de finansiella aktiemarknaderna, vilket bidrar till att priserna granskas av 
investerare världen över, bör enligt Claesson (1987) även gynna aktiemarknadens effektivitet. 
Uppfattningen om att aktiemarknaderna är effektiva har, delvis på grund av dessa faktorer, 
därför länge varit dominant inom vetenskapliga kretsar och även legat till grund för stora 
delar av teoriutvecklingen inom finansiell ekonomi (Claesson, 1987).   
 
Fama (1970) beskriver i sin artikel marknadsförhållanden som vore tillräckliga men inget 
krav för en effektivitet, de tre förhållandena som han framhåller är: 

1. Inga transaktionskostnader på marknaden. 
2. All tillgänglig information är fritt tillgänglig för alla marknadsaktörer. 
3. Alla marknadsaktörer tolkar och värderar information på samma sätt vilket leder till en 

överensstämmelse av tillgångspriserna. 
 

På en marknad där dessa förhållanden råder reflekterar priserna till fullo all tillgänglig 
information. Ingen av dagens aktiemarknader ser dock ut så här i verkligheten men Fama 
(1970) menar som sagt att dessa förhållanden är tillräckliga men inte något krav för 
effektivitet. Om transaktionskostnaderna på marknaden är höga behöver det enligt Fama 
(1970) inte innebära att affärerna som blir gjorda på marknaden inte till fullo reflekterar all 
information. I princip samma tankar har han gällande informationen. Så länge ingen har 
konstant ensamrätt till information eller konstant kan tolka och utvärdera information bättre 
än alla andra på marknaden behöver marknaden heller inte vara ineffektiv. Så dessa tre 
marknadsförhållanden är inga krav för effektivitet på marknaden däremot kan de vara 
potentiella källor till ineffektivitet (Fama, 1970). 
 
Ur två av formlerna i Fama (1970) går det dock att härleda villkor som krävs för att en 
marknad ska fungera effektivt. Villkoren är starkt kopplat till det tredje marknadsförhållandet 
som nämndes ovan. Det innebär bland annat att marknadsaktörerna på en effektiv marknad är 
rationella och tolkar informationen på ett riktigt sätt, vilket får till följd att marknaden sätter 
rätt priser på tillgångarna (Claesson, 1987).  
 
Schleifer (2000) menar dock att EMH inte står och faller helt beroende på investerarnas 
rationalitet och korrekta tolkningar av information. Han anser istället att det teoretiska 
resonemanget som ligger till grund för EMH vilar på tre påståenden om rationaliteten hos 
investerarna. Det första påståendet är att investerare antas vara rationella och värdera 
tillgångar på ett rationellt sätt. Det innebär att priserna reflekterar all tillgänglig information 
och en effekt blir att priserna justeras i princip direkt när ny information presenteras. Det 
andra påståendet innebär att om det finns irrationella investerare på marknaden så är deras 
strategier slumpmässiga. Om strategierna är slumpmässiga innebär det att de inte är 
korrelerade med varandra och strategierna kommer då med stor sannolikhet att ta ut varandra. 
Vilket betyder att trots irrationella investerare kan marknaden vara effektiv. Det tredje 
påståendet utgår från att investerare använder sig av samma irrationella strategier varpå deras 
irrationalitet på marknaden är korrelerad. I detta fall kommer dock rationella investerare att 
utnyttja arbitragemöjligheter2 och på så sätt återställa priset till det verkliga värdet (Schleifer, 
2000).  

                                                
2 Arbitrage kan förenklat förklaras som att man utnyttjar felprissättningar och skapar en riskfri vinst genom att 
köpa och samtidigt sälja samma tillgång till ett högre pris på en annan marknad Bernhardsson (2007).  



 11 

 
Som nämndes i inledningen så delade Fama (1970) in effektiviteten i tre olika former för att 
möjliggöra empiriska studier av EMH och för att kunna undersöka olika marknaders grad av 
effektivitet. Nedan beskrivs de tre olika formerna. 
 

2.1.1 Svag form 
Den svaga formen av effektivitet innebär att historiska priser återspeglas i dagens priser, 
vilket innebär att framtida prisrörelser är oberoende av historiska prisrörelser. Betydelsen av 
den svaga formen blir för aktiemarknaden att det inte finns några mönster eller trender i 
aktiers priser som går att utnyttja. En investerare kan inte studera historiska kursrörelser för 
aktier och genom det förutsäga framtida kursrörelser (Fama, 1970). Aktiekurserna följer vid 
denna form en ”random walk” och teknisk analys kan alltså inte anses tillföra något värde för 
en investerare (Bodie et al., 2009). 
 
För att testa den svaga formen av effektivitet har till största del studier med tre olika 
tillvägagångssätt använts; tidsserieanalys, ”run tests” och tidsseriebaserade 
placeringsstrategier. Vid tidsserieanalys försöker en analytiker finna spår av repetitiva inslag i 
avkastningen på marknaden. Exempel på detta kan vara konjunkturcykler eller 
säsongsvariationer. Det andra tillvägagångssättet är så kallade ”run tests” vilket innebär att 
serieberoendet på marknaden undersöks. Eftersom marknaden i den svaga formen anses följa 
en ”random walk” eller slumpvandring bör sannolikheten för exempelvis tre handelsdagar i 
följd med positiv avkastning vara lika stor som sannolikheten för tre handelsdagar i följd med 
negativ avkastning. Vid så kallade ”run tests” görs studier över liknande fenomen med ett 
stort antal observationer (Vinell & De Ridder, 1990). 
 
Det tredje sättet att testa den svaga formen av marknadseffektivitet på är olika typer av 
tidsseriebaserade placeringsstrategier, vilket ofta används inom teknisk analys. Dessa 
strategier går ut på att försöka skapa modeller som kan slå marknaden genom att upptäcka och 
utnyttja historiska mönster och trender i avkastningen som upprepar sig (Vinell & De Ridder, 
1990).  
 
De test som senare kommer att genomföras och presenteras i denna uppsats är 
tidsseriebaserade placeringsstrategier. Resultaten från strategierna kommer sedan att testas i 
en hypotesprövning som delvis bygger på Fama (1970) och hans uttalade om att en 
investerare inte kan studera historiska kursrörelser för aktier och genom det förutsäga 
framtida kursrörelser. 
 

2.1.2 Halvstark form 
Vid den halvstarka formen av effektivitet återspeglas historiska priser och all annan offentligt 
publicerad information i dagens priser (Fama, 1970). Följden av detta blir att det inte går att 
hitta under- respektive övervärderade aktier genom studier av exempelvis rapporter, nyckeltal 
och vinstprognoser. Så kallad fundamental analys anses inte tillföra något värde för en 
investerare (Vinell & De Ridder, 1990). De enda aktörer som har möjlighet att slå marknaden 
vid den halvstarka formen blir därför investerare som har tillgång till opublicerad information 
så kallad insiderinformation. 
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För att testa den halvstarka formen av effektivitet används ofta så kallade ”event studies”. Vi 
sådana studier undersöks marknadens reaktion vid händelser som anses kurspåverkande. 
Exempel på sådana händelser är kvartalsrapporter och nyemissioner. Mönster i en akties 
avkastning studeras före och efter offentliggörandet av den kurspåverkande informationen. 
Om marknaden är halvstarkt effektiv ska aktiekursen direkt anpassas till en ny jämviktsnivå 
då informationen publiceras (Vinell & De Ridder, 1990). 
 

2.1.3 Stark form 
Stark form av effektivitet innebär att all information återspeglas i priserna alltså även så 
kallad insiderinformation (Fama, 1970). Framtida aktiepriser styrs helt av framtida 
information som ingen idag känner till. Vid denna form av effektivitet finns inga möjligheter 
för någon att slå marknaden i längden (Vinell & De Ridder, 1990). 
 
Tester av den starka formen av effektivitet har syftat till att undersöka om investerare kan dra 
nytta av att följa insiders köp respektive försäljningar. Om marknaden är stark effektiv 
justeras aktiepriserna direkt information om insiders köp och försäljningar offentliggörs. Det 
bör alltså inte gå att dra fördel av informationen efter offentliggörandet. För att testa detta har, 
likt testerna vid den halvstarka formen, så kallade ”event studies” använts (Bodie et al., 2009). 
 

2.1.4 Anomalier inom EMH 
Frågan om aktiemarknaden är effektiv eller inte har som tidigare nämnts diskuterats ända 
sedan uttrycket myntades och mängder av studier har genomförts. Fram till slutet av 1970-
talet pekade i princip samtliga studier inom EMH mot att marknaden var effektiv i åtminstone 
den svaga och halvstarka formen (Claesson, 1987). Fama (1970) var ledande på området och 
Jensen (1978, s. 1) förklarade att ”I belive there is no other proposition in economics which 

has more solid empirical evidence supporting it than the Efficient Market Hypothesis”. Men 
Jensen (1978) förutspådde även att hypotesen skulle sättas på verkliga prov när bättre 
dataunderlag och mer sofistikerade analysmetoder blev tillgängliga för forskarna. 
 
Jensen (1978) fick rätt i sin förutsägelse, från slutet av 1970-talet och fram till idag har en 
mängd anomalier inom EMH presenterats. Enligt De Bondt och Thaler (1989) är en anomali 
ett empiriskt resultat som det krävs osannolika antaganden för att förklara eller ett resultat 
som är svårt att rationalisera. Anomalierna inom EMH beskrivas av Fama och French (2008) 
som regelbundna mönster i avkastningen som inte kan förklaras av CAPM3 eller andra 
riskjusterande modeller. 
 
Det finns idag en mängd bekräftade anomalier inom EMH och att beskriva dem alla skulle ta 
alltför stort utrymme. Syftet med denna uppsats är att testa den svaga formen av EMH och jag 
kommer därför endast beskriva fem av de mest kända och väletablerade anomalierna inom 
den svaga formen av EMH. Förutom de anomalier som beskrivs finns alltså ytterliggare en 
rad andra anomalier.  
 

                                                
3
 CAPM (Capital Asset Pricing Model). En finansiell modell som utgör grunden i den moderna portföljteorin 

och visar sambandet mellan marknadsrisk och avkastning. Lanserades av nobelpristagaren i ekonomi Harry 
Markowitz (Bernhardsson, 2007). 
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2.1.4.1 Veckodagseffekten 
Enligt EMH bör avkastningarna i snitt vara densamma för alla veckodagar. Genom ett flertal 
studier har det dock bevisats att olika veckodagar ger olika genomsnittlig avkastning. Det 
finns inga bra förklaringar till detta fenomen och därför betraktas det som en anomali som 
strider mot effektiviteten i dess svaga form på aktiemarknaden. Studier har genomförts av ett 
flertal forskare däribland French (1980) på den amerikanska marknaden och Claesson (1987) 
på den svenska marknaden.  
 
French (1980) studerade Standard & Poors aktieindex i mellan åren 1953-1977 och fann en 
negativ medelavkastning på måndagar medan resten av veckodagarna uppvisade positiva 
medelavkastningar. Måndagarna uppvisade även en högre standardavvikelse (risk) än de 
andra dagarna. 
 
Claesson (1987) undersökte de 49 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen mellan 1978-
1984 och fann även hon att medelavkastningarna varierade för olika dagar. 
Stockholmsbörsens veckodagseffekt skiljde sig dock från resultaten som French (1980) fann i 
det avseendet att det var tisdagar som uppvisade en negativ avkastning.  
 

2.1.4.2 Årsskifteseffekten  
Årsskifteseffekten är en annan anomali som liknar veckodagseffekten. Årsskifteseffekten 
visar att medelavkastningen för aktier skiljer sig för olika månader, vilket även det strider mot 
EMH. Denna anomali dokumenterades av Rozeff och Kinney (1976) på den amerikanska 
aktiemarknaden. I sin studie undersökte de aktierna listade på New York Stock Exchange 
(NYSE) mellan åren 1904-1974. Resultaten visade att januari haft en högre medelavkastning 
än de andra månaderna (Rozeff & Kinney, 1976). Claesson (1987) utförde en liknande studie 
bland de 49 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen mellan 1978-1984. Claesson (1987) 
bekräftar resultaten från Rozeff och Kinney (1976) och anser att effekten har varit systematisk 
och så stor att investerare skulle ha kunnat utnyttja denna anomali. 
 
Årsskifteseffekten har forskare försökt förklara på olika sätt, främst har det hävdats att den 
skulle bero på skattetekniska orsaker. Men årsskifteseffekten har även observerats i Japan 
som inte har någon kapitalskatt. Effekten kan därför inte förklaras och därmed är det en 
anomali som strider mot marknadseffektivitetens svaga form (Thaler, 1987). 
 

2.1.4.3 Småbolagseffekten 
Denna anomali upptäcktes av Banz (1980) och visar att bolag med små marknadsvärden ger 
en bättre riskjusterad avkastning än större bolag. I sin studie undersökte Banz aktierna listade 
på NYSE mellan 1926-1975. Aktierna delades in i olika portföljer efter bolagens 
marknadsvärden. Bolagen med lägst marknadsvärden placerades tillsammans i en portfölj och 
bolagen med högst marknadsvärden placerades tillsammans i en annan portfölj. Portföljerna 
omviktades årligen med denna metod. När portföljernas avkastning sedan jämfördes visade 
det sig att avkastningarna skiljde sig åt. Portföljen innehållande bolagen med de lägsta 
marknadsvärdena visade sig avkasta bättre än portföljen innehållande bolagen med de högsta 
marknadsvärdena. Detta i sig var egentligen inte konstigt då bolag med lägre marknadsvärden 
tenderar att bära mer risk. Men när Banz riskjusterade avkastningarna med CAPM visade det 
sig att avkastningen fortfarande var större, småbolagen uppvisade alltså en riskjusterad 
överavkastning gentemot marknaden (Banz, 1980). 
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Banz metod har även testats på den svenska marknaden av Vinell & De Ridder (1990). De 
utförde tester på samtliga företag listade på Stockholmsbörsen mellan åren 1964-1988. Även i 
Vinell & De Ridder (1990) uppvisar företag med lågt marknadsvärde en riskjusterad 
överavkastning. 
 
Småbolagseffekten ledde till vidare studier på området av bland andra Blume & Stambaugh 
(1983), vilka även bekräftade anomalin. De kom även fram till att i princip hela 
småbolagseffekten uppkom i januari vilket gör att det finns en stark koppling mellan 
småbolagseffekten och årsskifteseffekten (Blume & Stambaugh,1983) 
 
Denna anomali har många försökt att förklara med CAPM och liknande riskjusterande 
modeller men utan framgång. Småbolagseffekten ses därför alltjämt som en anomali som 
strider mot den svaga formen av EMH (Bodie et al., 2009). Enligt Bäckström (2000) har dock 
denna anomali försvagats med åren eftersom många professionella investerare upptäckt och 
utnyttjat den. 
 

2.1.4.4 Överreaktioner 
De Bondt och Thaler (1985) är ytterliggare en studie som uppvisar resultat vilka strider mot 
den svaga formen av EMH. De använde sig i sin studie av en tidsseriebaserad 
placeringsstrategi. Som underlag till studien låg månadsvisa avkastningar för aktier på NYSE 
mellan åren 1926-1982. De delade i sin studie in olika aktier i två portföljer. De 35 aktier som 
haft lägst avkastning de senaste tre åren placerades in ena portfölj (förlustportföljen) och de 
35 som haft högst avkastning de senaste tre åren i den andra portföljen (vinnarportföljen). 
Sedan behölls portföljerna i tre år varefter de viktades om på samma sätt. Denna procedur 
upprepades under hela testperioden. Avkastningarna för portföljerna skiljde sig markant åt när 
resultaten sammanfattades. Förlustportföljernas medelavkastning var 24,6% högre än 
vinstportföljernas medelavkastning sett över tre år. Detta försökte de först förklara med hjälp 
av CAMP men då visade det sig att förlustportföljernas marknadsrisk var signifikant lägre än 
vinnarportföljernas. Förlustportföljerna avkastade alltså inte bara mer utan de bar enligt 
CAPM även lägre marknadsrisk. I princip hela förlustportföljens överavkastning kunde 
härledas till januari och därför är även denna anomali starkt kopplad till årsskifteseffekten (De 
Bondt & Thaler, 1985). 
 
En förklaring till resultaten skulle enligt De Bondt & Thaler (1985) kunna vara att marknaden 
överreagerar. De menar att bolagen vars avkastning är sämst av alla på marknaden tillslut 
undervärderas och blir för billiga. När marknaden förstår detta höjs efterfrågan på dem och 
såldes stiger aktiekurserna. För de bolag vars avkastning varit högst på marknaden blir utfallet 
det motsatta, de övervärderas av marknaden och ses som dyra varpå efterfrågan och kursen 
sänks (De Bondt & Thaler, 1985). Det finns inga konkreta bevis för att denna förklaring är 
den riktiga men teorier inom behavioral finance stödjer den, vilket förklaras närmare i avsnitt 
2.2. 
 

2.1.4.5 Momentumeffekten 
Jegadeesh och Titman (1993) fann belägg för ytterliggare en anomali inom den svaga 
effektivitetsformen. Deras studie visar en momentum- eller trendeffekt på bland annat NYSE 
mellan åren 1965-1989. Studien visar att det lönar sig att köpa aktier som gått bra och sälja 
aktier som gått dåligt. Detta kan vid första anblick ses som ett motbevis mot de överreaktioner 
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som De Bondt och Thaler (1985) beskrev men studierna skiljer sig åt på ett avgörande plan. 
De Bondt och Thaler (1985) köpte i sin studie två olika portföljer utifrån avkastningen de 
senaste tre åren medan Jegadeesh och Titman (1993) i sin studie köper och säljer aktier 
baserat på avkastningen de senaste tre till tolv månaderna. 
 
Jegadeesh och Titman (1993) utgår ifrån teorin om att aktiemarknaden överreagerar vilket De 
Bondt och Thaler (1985) menade. Jegadeesh och Titman (1993) menar att om marknaden 
överreagerar så bildas trender på aktiemarknaden. På en sådan marknad bör investerare kunna 
identifiera och utnyttja dessa trender i såväl uppgång som nedgång.  
 
I sin studie använder Jegadeesh och Titman (1993) indikatorn och begreppet relativ styrka 
(svaghet) för sitt urval av aktier. Begreppet relativ styrka (svaghet) syftar till aktier som 
uppvisat högre (lägre) avkastning än marknadssnittet. Detta är en välkänd indikator som 
enligt Nilsson och Torssell (2006, 2007) ofta används inom teknisk analys. I Jegadeesh och 
Titman (1993) köps två portföljer baserade på avkastningen de senaste tre till tolv månaderna. 
Den ena portföljen innehåller aktier som uppvisat relativ styrka och den andra innehåller 
aktier som uppvisat relativ svaghet. Resultaten i studien visar portföljen med relativ styrka 
avkastar bättre än marknadssnittet medan portföljen med relativ svaghet avkastar sämre än 
marknadssnittet tre till tolv månader efter inköpen. Resultaten är riskjusterade och kan därför 
alltså inte förklaras med CAPM eller liknande modeller.  
 
Fama och French (2008) bekräftar resultaten från Jegadeesh och Titman (1993). De beskriver 
momentumeffekten som en pålitlig och tydlig anomali vilken genererat betydande 
riskjusterad överavkastning. 
 
Momentumeffekten är den anomali som jag i min uppsats kommer att fokuserar på. Jag 
kommer att försöka identifiera och utnyttja den genom teknisk analys i form av modeller med 
glidande medelvärden, vilket beskrivs närmare i avsnitt 2.3 och 3.4. 
 

2.1.5 Jensens definition av en effektiv marknad 
Innebär då anomalier att en marknad inte är effektiv? Enligt definitionen av en effektiv 
marknad som Jensen (1978) för fram behöver det inte vara så. Jensen (1978, s. 3) skrev: 
 

”A market is efficient with respect to information set !t if its impossible to make 

economic profits by trading on the basis of information set !t. 

 

By economic profits, we mean the risk adjusted returns net of all costs.” 

 

Jensen (1978) menar att bara för att det finns anomalier på aktiemarknaden behöver det inte 
betyda att marknaden inte fungerar effektivt. Så länge anomalierna inte kan utnyttjas av 
investerare kan aktiemarknaderna ses som tillräckligt effektiva. Men kan marknadsaktörer 
systematiskt utnyttja anomalierna och därigenom skapa riskjusterad överavkastning efter att 
alla kostnader inräknats kan aktiemarknaderna inte ses som effektiva. Enligt Claesson (1987) 
har definitionen från Jensen (1978) ofta modifierats och använts vid empiriska tester.  
 
Jag kommer i min undersökning att tillsamman med Fama (1970), som tidigare nämnts, också 
använda mig av definitionen i Jensen (1978) vid min hypotesprövning. Eftersom jag avser 
testa den svaga formen av effektivitet kommer ”information” endast att omfattas av 
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historiska priser i min undersökning. Jag kommer således att undersöka om det går att skapa 
riskjusterad överavkastning genom att handla på basis av känd prisinformation. 
 

2.1.6 Riskjusterad avkastning 
Enligt modern kapitalmarknadsteori beror den förväntade avkastningen för en placering på 
den risk som är förenad med placeringen. Högre risk kompenseras med en högre förväntad 
avkastning. För att kunna jämföra olika placeringar med varandra krävs därför att man mäter 
placeringarna med hänsyn till både risk och avkastning, det vill säga att man mäter den 
riskjusterade avkastningen (Bodie et al., 2009). Riskjusterad avkastning är ett nyckelbegrepp i 
denna uppsats och för att läsaren bättre ska förstå detta begrepp kommer jag att göra en kort 
genomgång av aktiers risk och avkastning. 
 
Aktier på en marknad ger olika avkastning och bär olika grad av risk. Den totala risken för en 
aktie mäts i regel genom att beräkna aktieavkastningens varians eller standardavvikelse. 
Risken kan även delas upp i två delar, osystematisk- och systematisk risk. Den osystematiska 
risken är helt kopplad till företaget och benämns därför ofta som företagsspecifik risk. Den 
företagsspecifika risken kan en investerare i princip undvika helt genom diversifiering. Det 
innebär att en investerare inte lägger alla ägg i samma korg utan köper en portfölj med aktier i 
företag på olika marknader och med olika inriktningar. Genom detta förfarande tar 
företagsriskerna i portföljen ut varandra. En rationell investerare förutsätts vara riskavert4 och 
diversifierar därför sin portfölj för att undgå denna risk (Bodie et al., 2009).  
 
Den systematiska risken är kopplad till marknaden och kallas därför ofta för marknadsrisk. 
Måttet för marknadsrisken är ! (betavärde) vilket visar en akties samvariation med 
marknaden. Betavärdet mäts genom att jämföra en akties volatilitet med marknadens 
voltilitet. Beroende på hur stor en akties koppling är till marknaden varierar därför betavärdet. 
Enligt EMH finns ett samband mellan marknadsavkastning och marknadsrisk. För varje 
risknivå, betavärde, finns en given avkastning. Ju större betavärde en aktie har desto större 
marknadsrisk bär den och desto större är den förväntade avkastningen. Sambandet illustreras 
på nästa sida av ”The Security Market Line” (SML). SML utgår från betavärde noll vilket 
gäller för en riskfri placering, vanligtvis en tre månaders statsskuldväxel, sedan ökar 
betavärdet och avkastningen successivt (Bodie et al., 2009). I figur 2.1 på nästa sida visas 
SML grafiskt. 
 
Enligt EMH innebär SML att den riskjusterade avkastningen för alla aktier på en marknad är 
densamma. EMH tillåter att avvikelser kan förekomma men över en längre period ska den 
riskjusterade avkastningen var densamma för samtliga aktier (Bodie et al., 2009). 
 
 

                                                
4 Riskavert innebär att en investerare givet risken vill ha så hög avkastning som möjligt och givet avkastningen 
vill ha så låg risk som möjligt. (Bodie et al., 2009) 
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Figur 2.1 – The Security Market Line (SML) 

 
 
 

2.1.6.1 Sharpekvot 
För att riskjustera och göra avkastningar jämförbara finns en mängd olika metoder. Jag har 
valt Sharpekvoten som riskjusteringsmått. Sharpekvoten mäter avkastning i förhållande till 
risk och används för att jämföra portföljers riskjusterade avkastning med varandra. 
Beräkningen av Sharpekvoten sker genom att först beräkna riskpremien för en portfölj, 
medelavkastningen minus medelvärdet av den riskfria räntan. Efter det divideras riskpremien 
med portföljens standardavvikelse vilket resulterar i Sharpekvoten (Bodie et al., 2009). Nedan 
visas formeln för beräkning av Sharpekvoten: 

 
(Bodie et al., 2009, s. 205) 

 
Ju högre Sharpekvot en portfölj har desto bättre avkastning har portföljen gett i förhållande 
till risken. Så vid en jämförelse av två portföljer har portföljen med högre Sharpekvot en 
högre riskjusterad avkastning (Bodie et al., 2009).  
 

Rp - Rf

p

S(p) = Sharpkvoten

Rp = Medelavkastningen för portföljen

Rf = Medelavkastningen för den riskfria räntan

p = Stadardavvikelsen för portföljen

S(p) =



 18 

2.2 Behavioral Finance 
Behavioral finance är en relativt ny skola inom finansiell ekonomi som uppmärksammats 
mycket de senaste åren. Denna skola är skarpt kritisk till EMH och hävdar att det finns 
grundläggand fel i hypotesen. Behavioral finance anser att marknadsaktörerna inte alltid är 
rationella vid deras investeringsbeslut vilket Fama (1970) förutsätter. Istället för rationalitet 
anser de att det ofta är psykologiska faktorer som styr marknadsaktörernas bedömningar och 
beslut. De psykologiska faktorerna leder till att marknadsaktörerna till stor del handlar 
irrationellt och därmed blir prissättningen på marknaderna även irrationella. Detta innebär att 
marknaderna inte enbart styrs av ny information och då finns möjligheter till att mönster och 
trender bildas. Behavioral finance stödjer detta resonemang på dels de bekräftade anomalierna 
inom EMH och dels på psykologisk forskning (Bodie et al., 2009; De Bondt & Thaler, 1995). 
 

2.2.1 Den rationella människan 
Bernstein (1996) hävdar att förutsättningen om den rationella människan som används inom 
EMH och annan vetenskap är en kvarleva från den naturvetenskapliga terminologin som 
användes på 1700-talet. Matematikern Daniel Bernoulli beskrev då rationalitet som ”the 

nature of man”. Genom att förutsätta att människor var rationella förenklades mycket för 
forskarna eftersom människors beteende då kunde sägas vara förutsägbart. Enligt Bernstein 
(1996) finns det mycket forskning som talar emot att människor överlag är rationella. 
Förutsättningen är dock praktisk och har därför levt kvar inom naturvetenskapen och även 
använts för att förklara fenomen inom såväl ekonomisk som social forskning. 
 
För EMH innebär rationaliteten bland annat att investerare är riskaverta. Vilket får till följd att 
investerare vill givet risken ha en så hög avkastning som möjligt och givet avkastningen ha en 
så låg risk som möjligt (Bodie et al., 2009) Men är då människor naturligt riskaverta vid 
investeringsbeslut? Kahneman och Tversky (1979) visar att människor är riskaverta när det 
gäller vinster men risksökare när det gäller förluster. I ett experiment i sin studie ber dem först 
deltagarna att välja mellan: 
 

a) 80% chans att vinna $4.000 och 20% chans att inte vinna något. 
b) 100% chans att vinna $3.000. 

 
80% av deltagarna valde b) trots att a) statistiskt sett var ett bättre val eftersom a) 
(80%*$4.000=$3.200) är större än b) ($3.000). Merparten av deltagarna ville alltså inte ta 
risken att inte vinna några pengar och ses därför som riskaverta. 
 
Sedan ställdes deltagarna inför valet mellan: 
 

a) 80% chans att förlora $4.000 och 20% chans att inte förlora något. 
b) 100% chans att förlora $3.000. 

 
I detta fall svarade 92% av deltagarna a) och endast 8% b). Merparten av deltagarna chansade 
och hoppades på att slippa förlora några pengar. Statistisk sett hade dock b) (-$3.000) varit ett 
bättre val än a) (80%*-$4.000=-$3.200). Resultaten från denna studie visar tydligt att 
människor är rationella och riskaverta när det gäller vinster men när det gäller förluster är vi 
snarare risksökare (Kahneman & Tversky, 1979). 
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Enligt Bernstein (1996) har studier av investerare på de finansiella marknaderna bekräftat 
stora delar av resultaten från Kahneman och Tversky (1979). Resultaten från dessa 
undersökningar strider helt mot förutsättningarna om rationella investerare inom EMH.  
 

2.2.2 Korrelerad irrationalitet 
Om marknadsaktörerna då inte är rationella betyder det att EMH faller? Nej, enligt Schleifer 
(2000), vilket tidigare presenterats, behöver inte irrationella investerare betyda att EMH måste 
förkastas. Det förutsätter dock att de irrationella investerarnas strategier är slumpmässiga och 
inte korrelerade med varandra. Om irrationaliteten inte är korrelerad skulle de irrationella 
systemen med stor sannolikt komma att ta ut varandra. Kahneman och Tversky (1973, 1979) 
menar dock att människors irrationalitet i allra högst grad är korrelerad med varandra. Shiller 
(2005) och Gyllenram (2001) går ett steg längre och hävdar att investerares beslut till stor del 
styrs av andra investerares beslut och därmed bildas en slags flockbeteende på 
aktiemarknaden.  
 

2.2.3 Arbitrage 
Korrelerad irrationalitet bland aktiemarknadens aktörer behöver enligt Schleifer (2000) i sig 
inte heller det betyda att aktiemarknaderna är ineffektiva. Schleifer (2000) hävdar att om de 
irrationella investerarnas investeringsbeslut är korrelerade så skulle rationella investerare 
kunna utnyttja detta. De rationella investerarna skulle då utnyttja arbitragemöjligheter och 
aktiekurserna skulle genom arbitragehandel återställas till korrekta värden. Enligt Schleifer 
och Vishny (1997) kan de dock vara svårt att utnyttja aktiemarknadernas arbitragemöjligheter 
på grund av flera anledningar. För att förstå detta måste man först förstå att 
arbitragemöjligheterna i verkligheten ofta drastiskt skiljer sig från möjligheterna i teorin. 
Teoretiskt är arbitrage en riskfri vinst som kan skapas genom att exempelvis köpa en aktie i 
Sverige och samtidigt sälja samma aktie i New York dyrare. Sådana möjligheter kan 
förekomma på aktiemarknader men är sällsynta (Schleifer & Vishny, 1997). 
 
På aktiemarknaderna skapas istället de flesta arbitragemöjligheterna genom felprissättningar 
mellan så kallade substitut. Substitut är två eller fler aktier inom samma bransch med likartad 
verksamhet, storlek och riskprofil. För att kunna utnyttja en sådan felprissättning måste 
arbitragören ta en position i ett eller flera av substituten. Genom att ta denna position kommer 
arbitragören att bära risk, därför kallas dessa möjligheter för riskarbitrage. Risken kommer att 
bestå i bland annat en företagsspecifik risk i form av att ny information kan presenteras vilket 
kan komma att omvärdera något av substituten. Vidare finns även en risk för att marknaden 
värderar något av substituten ännu mer fel. Dessa omvärderingar kan leda till att arbitragören 
tvingas att stäng sin position med en realiserad förlust. Eftersom större delen av möjligheterna 
till arbitrage på aktiemarknaderna består av riskarbitrage snarare än riskfritt arbitrage blir 
möjligheterna starkt begränsade (De Long, Schleifer, Summers & Waldmann, 1990; Schleifer 
& Vishny, 1997). 
 

2.2.4 Psykologiska faktorer 
Mot bakgrund av detta resonemang om rationalitet, korrelerad irrationalitet och begränsade 
arbitragemöjligheter anser behavioral finance att EMH inte håller på aktiemarknaderna. De 
menar att aktiemarknaderna till viss del är ineffektiva och att det beror dokumenterade 
psykologiska faktorer. McMahon (2005) beskriver ett flertal av dessa psykologiska faktorer 
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som visat sig styra investeringsbeslut. Ett par av de faktorer han beskriver är överdriven 
optimism och ”confirmation bias”. Överdriven optimism syftar till att många investerare är 
för självsäkra. Systematiskt överskattar de sin kompetens och förmåga att tolka information 
och fatta investeringsbeslut. Överdriven optimism kan därför leda till att investerare 
underskattar risker och riskhanteringsåtgärder (McMahon, 2005). 
 
”Confirmation bias” innebär att investerare har en förmåga att söka och övervärdera 
information som bekräftar redan fattade beslut. Information som stödjer ett redan fattat beslut 
övervärderas medan information som talar emot beslutet underskattas. Detta leder till en 
konflikt mellan investerares tro och vekligheten vilket kan leda till att aktier över- respektive 
undervärderas under längre perioder (McMahon, 2005).  
 

2.2.5 Förklaringar till anomalierna 
De Bondt och Thaler (1985) anser att förklaringen till överreaktionseffekterna under 
tidsperioder på tre till fem år i deras studie kan bero på investerarnas irrationalitet. Genom att 
investerare inte värderar information rationellt utan ofta övervärderar längre serier av 
information kommer priserna på marknaden även att överreagera. Presenteras en serie 
positiva nyheter under en längre tidsperioder för aktiemarknaden kommer investerarna att bli 
överdrivet positiva i sin framtidstro. Detta leder till att aktiekurserna initialt kommer att 
överreagera positivt. När sedan framtiden inte visar sig vara riktigt så positiv som investerarna 
hoppats kommer aktiekurserna rekylera tillbaka i motsatt riktning. Motsatt förhållande gäller 
för en serie av negativa nyheter (De Bondt & Thaler, 1985). 
 
Enligt Jegadeesh och Titman (1993) kan även momentumeffektens förklaring återfinnas inom 
behavioral finance. De anser att anomalin antingen kan bero på att investerare köper vinnare 
och säljer förlorare eller att investerare underreagerar på ny information. Med underreaktioner 
menas att när positiv (negativ) information presenteras för marknaden stiger (faller) 
aktiekursen initialt men fortsätter även stiga (falla) efter att informationen presenterats. Den 
nya informationen värderas och prissätts alltså inte omedelbart av aktiemarknaden utan 
istället skapas förutsägbara trender i aktiekursernas rörelser (Schleifer, 2000).  
 
Det kan tyckas som att under- respektive överreaktionerna talar emot varandra. Schleifer 
(2000) hävdar dock att så inte är fallet. Han grundar sitt resonemang på att det handlar om 
rörelser som sker över olika tidshorisonter. På kort sikt underreagerar investerare på 
information medan serier av positiv eller negativ information på lång sikt leder till att 
investerare övervärderar informationen (Schleifer, 2000). 
 

2.2.6 Kritik 
Behavioral finance är liksom EMH omdiskuterat och möter på vissa håll skarp kritik. Kritiker 
hävdar att skolan är ostrukturerad och att man gör det lätt för sig genom att förklarar alla 
anomalier med kombinationer av olika psykologiska faktorer. De menar att det är lätt att göra 
efterkonstruktioner och förklara anomalierna. Istället för efterkonstruktioner efterfrågar de en 
enad behavioral finance teori som förklarar en mängd av anomalierna (Bodie et al. 2009).  
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2.3 Teknisk Analys 
Behavioral finance ger ingen vägledning för hur investerare ska utnyttja anomalierna på 
marknaden men skolan ger däremot stöd till en gammal men närbesläktade analysform, 
teknisk analys (Bodie et al., 2009). Teknisk analys används för att analysera marknaden till 
skillnad från fundamental analys som används för att analysera företag. Idéerna till teknisk 
analys fördes fram i slutet av 1800-talet av Charles Dow, grundar av Wall Street Journal och 
mannen som gett namn åt Dow Jones Industrial Index i New York (Bernhardsson, 1996). På 
den tiden fanns inte så mycket officiell information tillgänglig om företagen på börsen. Detta 
ledde till att investerare studerade aktiekurserna och dess rörelser. Genom studierna försökte 
investerare sedan finna mönster i kursrörelserna som de hoppades kunna förutsäga framtida 
kursrörelser med (Brock et al., 1992).  
 
Teknisk analys är idag ett samlingsnamn för en mängd olika analysformer. Deras 
gemensamma nämnare är att de alla studerar tidigare prisrörelser, handelsvolymer och ett 
antal andra parametrar för att försöka förutsäga framtida kursrörelser. Inom teknisk analys 
anser man precis som inom behavioral finance att så länge det är människor som handlar på 
marknaden kommer priserna alltid i första hand att spegla det mänskliga psyket. En 
grundtanke som finns är att människor i grupp tenderar att upprepa tidigare beteende vid 
givna situationer och därigenom kommer mönster i kursrörelserna även att upprepa sig 
(Bernhardsson, 1996).  
 
Teknisk analys är ett väldigt ifrågasatt ämne både inom och utanför akademin. Enligt EMH så 
fungerar inte teknisk analys ens i den svagaste av effektivitetsformerna vilket lett till att den 
aldrig riktigt fått fäste inom akademin. Attityden mot teknisk analys har dock lättats uppe en 
aning på senare år i och med att EMH blivit allt mer ifrågasatt (Fifield et al., 2008). Enligt 
Brock et al. (1992) har den tekniska analysen upplevt en renässans på Wall Street. Enligt dem 
presenterar alla större mäklarfirmor tekniska analyskommentarer i någon form och många av 
mäklarfirmornas nyhetsbrev som skickas ut till kunder bygger även på teknisk analys. I 
Sverige är den tekniska analysen stor idag. Både de klassiska storbankerna, Handelsbanken 
(Elektronisk) och Swedbank (Elektronisk), och de specialiserade nätbankerna, Avanza 
(Elektronisk) och Nordnet (Elektronisk), erbjuder idag tekniska analysverktyg till sina 
kunder. Inom media är förekomsten av teknisk analys även stor. Dagens Industri 
(Elektronisk) och Privata Affärer (Elektronisk) är två exempel på tidningar som på sina 
hemsidor ger direkta råd byggda på teknisk analys. 
 

2.3.1 Subjektiv och objektiv analys 
Enligt Bernhardsson (2007) kan den tekniska analysen delas upp i två delar, en subjektiv del 
och en objektiv del. Den subjektiva delen innehåller system som ger signaler som användaren 
själv måste tolka och bygga sina köp- och säljbeslut på. Den objektiva delen är istället system 
som ger klara köp- och säljsignaler vilka inte behöver tolkas (Bernhardsson, 2007). 
Subjektiva system är mycket svåra att testa empiriskt eftersom de bygger på personliga 
tolkningar och reflektioner som varierar från person till person. I denna uppsats kommer jag 
därför att använda mig av objektiva system som ger klara signaler vilka förhållandevis enkelt 
går att testa empirsikt. 
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2.3.2 Momentum och trender 
Enligt Bodie et al. (2009) går stora delar av den tekniska analysen ut på att identifiera och 
utnyttja momentum eller med andra ord trender på marknaden. Det var bland annat genom en 
teknisk analysindikator som Jegadeesh och Titman (1993) upptäckte momentumeffekten. En 
välkänd devis inom teknisk analys lyder ”The trend is your friend” vilket syftar till att 
identifiera trender och ta position i riktning med trenderna (Nilsson & Torssell, 2007). 
 
När blir då en kursrörelse en trend, efter två timmar eller tre månader? Nilsson och Torssell 
(2006) presenterar fyra parallella trender baserade på olika tidsperspektiv. Trenderna de 
presenterar är: 
 
Primärtrend: Den långa trenden som varar från fler månader till flera år. 
Sekundärtrend: Den halvlånga trenden som varar från några dagar till några veckor. 
Teritiärtrend: Den korta trenden som varar från några dagar till flera dagar. 
Subteritiärtrend: Dagstrenden som varar från några timmar till någon dag. 
 
Går det inte att utläsa någon trend benämns det som en konsolideringsfas. De fyra trenderna 
behöver inte peka åt samma håll för en aktie utan olika kombinationer kan förekomma. 
Exempelvis kan två stycken trender vara positiva medan en är negativ och en befinner sig i en 
konsolideringsfas (Nilsson & Torssell, 2007). 
 
För att identifiera trenderna på marknaden används en mängd olika verktyg, både objektiva 
och subjektiva. Ett vanligt förkommande verktyg som är relativt enkelt att använda och ger 
objektiva signaler är glidande medelvärden. System byggda på glidande medelvärden har 
dessutom gett dokumenterad överavkastning vid ett flertal tillfällen (Marshall, Cahan & 
Cahan, 2009). 
 

2.3.3 Glidande medelvärde 
Glidande medelvärden används inom teknisk analys för att identifiera trender. Beroende på 
vilken av trenderna som efterfrågas används olika längd på det glidande medelvärdet. Ett 
glidande medelvärde för en aktie eller ett index beräknas genom formeln: 

 

(Wong, Mansur & Chew, 2003, s. 4) 

 
I formeln står GM(t,n) för det glidande medelvärdet för n antal dagar vid tidpunkten t och Ci 
står för stängningskursen för period i (Wong et al., 2003). För att få medelvärdet att glida med 
varje ny handelsdag läggs den senaste dagens stängningskurs till i talserien samtidigt som den 
äldsta dagens stängningskurs dras bort (Bernhardsson, 2007). För att tydligt illustrera hur 
formeln fungerar visas i tabell 2.1 på nästa sida ett exempel på ett tre dagars glidande 
medelvärde: 
 

t

1

n
i=t-n+1

Ci=GM(t,n) !
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Tabell 2.1 – Exempel över 3-dagars glidande medelvärde 

Dag Stängningskurs (S) Glidande Medelvärde Beräkning 
Dag 1 100 ---- ---- 
Dag 2 110 ---- ---- 
Dag 3 120 (100+110+120)/3=110 (S1 + S2 + S3) / 3 dagar 
Dag 4 120 (110+120+120)/3=117 (S2 + S3 + S4) / 3 dagar 
Dag 5 130 (120+120+130)/3=123 (S3 + S4 + S5) / 3 dagar 
 
 
Glidande medelvärden tillhör kategorin trendföljande indikatorer och med det menas att 
indikatorn enbart följer en kurstrend på eftersläpande basis. Kursen rör sig alltså före det 
glidande medelvärdet och det går därför inte att förutse trendbrott utan endast identifiera 
pågående trender med glidande medelvärden. Valet av antalet dagar som det glidande 
medelvärdet innehåller avgör indikatorns känslighet. Ju fler dagar som används desto mindre 
volatil blir indikatorn. Det medför både positiva och negativa effekter. Den positiva effekten 
består i att signalerna som ges blir färre och säkrare och den negativa effekten innebär att 
indikatorn kommer släpa efter priskurvan och signalerna som ges kommer senare. Ju färre 
dagar som används desto mer volatil blir indikatorn vilket ger fler, snabbare och osäkrare 
signaler. Valet av antal dagar som används för ett glidande medelvärden blir därför mycket 
viktigt och en ständig balansgång mellan för många och för få dagar (Nilsson & Torssell, 
2006). Ett exempel över ett 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärde för OMX 
Stockholm 30 mellan 2002-06-28 och 2009-06-30  visas nedan. I exemplet syns det tydligt att 
kurvan för 200-dagars glidande medelvärde rör sig betydligt trögare än indexkurvan och 
kurvan för 50-dagars glidande medelvärde. 
 

Figur 2.2 – 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärde för OMX Stockholm 30 

Data som används i diagrammet är hämtad från Nasdaq OMX Nordics (Elektronisk) 
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Enligt Nilsson och Torssell (2006) kan olika längder av glidande medelvärde kopplas 
samman med de fyra trendbegreppen enligt nedan. 
 
Primärtrend: 200-dagars glidande medelvärde. 
Sekundärtrend: 50-dagars glidande medelvärde. 
Teritiärtrend: 20-dagars glidande medelvärde 
Subteritiärtrend: Kopplas samman med glidande medelvärden byggda på timmar.  
 

2.3.3.1 Köp- och säljsignaler 

Glidande medelvärden kan användas på olika sätt för att peka ut trender. Ett vanligt sätt är att 
undersöka relationen mellan marknadskursen och ett glidande medelvärde eller relationen 
mellan en kombination av glidande medelvärden. En kombination kan bestå av exempelvis ett 
längre och ett kortare glidande medelvärde eller ett långt, ett mellanlångt och ett kort 
medelvärde. Köp- och säljsignaler genereras när marknadskursen eller ett kortare glidande 
medelvärde skär igenom ett längre glidande medelvärde. Skärs det längre medelvärdet 
underifrån ges en indikation om en stigande trend och vid skärningspunkten genereras en 
köpsignal. Skärs det längre medelvärdet däremot ovanifrån ges en indikation om en fallande 
trend och skärningspunken genererar då en säljsignal (Nilsson & Torssell, 2006). I 
diagrammet nedan visas exempel på en köp- respektive säljsignal. 
 

Figur 2.3 – Köp- och säljsignal 

 
Data som används i diagrammet är hämtad från Nasdaq OMX Nordics (Elektronisk) 

 
I denna uppsats kommer ett flertal system med kombinationer av glidande medelvärden 
användas för att testa aktiemarknadernas svaga effektivitetsform.  
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2.4 Tidigare studier inom området 
Det finns en mängd tidigare studier från ett flertal aktiemarknader som undersökt huruvida 
aktiva handelssystem med glidande medelvärden kan skapa högre avkastning än passiva 
strategier. Med aktiva handelssystem menas system där omplaceringar sker efter systemets 
köp- och säljsignaler under testperioden. Passiva strategier syftar till en köp-och-behåll 
strategi, där köp sker under testperiodens första dag och försäljning sker under testperiodens 
sista dag.  
 
Det vore för mig omöjligt att fullständigt redogöra för samtliga dessa studier. Därför kommer 
ett urval av studierna presenteras i detta avsnitt av uppsatsen. Jag hoppas att denna 
genomgång ska ge läsaren en bra uppfattning om hur forskningen som bedrivits på området 
sett ut och vad resultaten visat. 
 

2.4.1 Internationella studier 
Flera av de tidiga testerna som undersökte den svaga formen av EMH på 1960-talet var 
jämförelser mellan aktiva investeringsstrategier och en köp-och-behåll strategi. De flesta av 
dessa tester gjordes på den amerikanska aktiemarknaden. Fama och Blume (1966) testade 
bland annat en filterstrategi som i likhet med glidande medelvärden försöker identifiera och 
utnyttja trender på aktiemarknaden. Levy (1967) testade den tekniska analys indikatorn relativ 
styrka som även den har stora likheter med glidande medelvärden. Von Horne och Parker 
(1967) och James (1968) använde sig precis som denna uppsats av system med glidande 
medelvärden. Generellt visade ingen av dessa studier att aktiva investeringsstrategier byggda 
på teknisk analys skulle ge en högre avkastning än en köp-och-behåll strategi. Tester av den 
svaga formen av effektivitet kunde fram till 1970 sägas stödja EMH i hög grad enligt Fama 
(1970). 
 
I takt med att EMH började att ifrågasattes allt mer under 1990-talet ökade intresset för 
teknisk analys och studier byggda på aktiva investeringsstrategier. Brock et al. (1992) utförde 
tester av system med glidande medelvärden på Dow Jones Industrial Index mellan åren 1897-
1986. De fann då starka samband mellan köpsignaler och positiv avkastning samt säljsignaler 
och negativ avkastning. System med glidande medelvärden gav betydligt högre avkastning än 
en köp-och-behåll strategi. Enligt Fifield et al. (2008) är Brock et al. (1992) fortfarande ett av 
de starkaste bevisen för att teknisk analys fungerar. 
 
Hudson et al. (1996) bekräftade resultaten från Brock et al. (1992) på aktiemarknaden i 
Storbritannien. Enligt Hudson et al. (1996) skulle dock transaktionskostnaderna bli så höga 
för en aktiv strategi att den därför inte skulle kunna slå en köp-och-behåll strategi.  
 
Bessembinder och Chan (1995) utförde ett liknande test som Brock et al. (1992) mellan åren 
1975-1989 på sex stycken asiatiska marknader. Deras resultat stödjer även de Brock et al. 
(1992). Men efter att transaktionskostnaderna vägts in var det bara på tre av de sex 
aktiemarknaderna som systemen med glidande medelvärden slog köp-och-behåll strategin. 
 
Chang, Lima och Tabak (2004) och Fifield et al. (2008) har båda på senare år testat system 
med glidande medelvärden. Deras tester har utförts på 11 respektive 15 tillväxtmarknader i 
olika storlek samt på mogna aktiemarknader i form av USA och Japan. Båda studierna slår 
fast att system med glidande medelvärden fungerat väl på tillväxtmarknader men inte på 
mogna marknader. Chang et al. (2004) anser att en förklaring till det kan vara att resultaten 
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som Brock et al. (1992) och Hudson et al. (1995) fann har uppmärksammats så mycket. 
Genom att strategierna har blivit så allmänt kända kan de ha lett till att de idag reflekteras i 
aktiekurserna och därmed har deras prognostiserande förmåga försvunnit på de mogna 
aktiemarknaderna.  
 
Det finns olika förklaringarna till varför system med glidande medelvärden fungerat bättre på 
små tillväxtmarknader än på mogna marknader. Det flesta är överens om att det beror på att 
tillväxtmarknader är mindre effektiva. Enligt Ratner och Leal (1999) kan en förklaring vara 
att tillväxtmarknaderna är mindre likvida marknader där insiderhandel och kursmanipulation 
är betydligt vanligare än på mogna marknader.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de första studierna på området gav starkt stöd till den 
svaga formen av EMH. På 1990-talet presenterades studier som motsatte sig den svaga 
formen av EMH och visade att system med glidande medelvärden haft en prognostiserande 
förmåga. Systemen kunde dock vara svåra att utnyttja för investerare på grund av att 
transaktionskostnaderna blev alltför för höga. De senaste årens studier har visat att systemens 
fördelar försvunnit på mogna marknader men fortfarande finns kvar på tillväxtmarknaderna. 
 

2.4.2 Svenska studier 
Jag har funnit ett par studier gjorda på den svenska aktiemarknaden som liknar min 
undersökning. Det bör dock påpekas att det är två stycken äldre undersökningar i form av 
Jennergren (1975) och Claesson (1987). Jennergren (1975) undersökte de dagliga 
stängningskurserna för 30 aktier på Stockholmsbörsen mellan åren 1967-1971. Studien är ett 
filtertest liknande Fama och Blume (1966) men den skiljer sig dock på en avgörande punkt 
eftersom blankning inte var tillåtet på Stockholmsbörsen under testperioden. Jennergren 
(1975) har därför placerat kapitalet på ett bankkonto under de perioder blankning annars 
skulle ha förekommit. Resultaten i Jennergren (1975) är blandande, vissa filter ger en högre 
avkastning än köp-och-behåll strategin medan andra ger en lägre avkastning. På grund av den 
dåvarande marginalskatten på 75% i Sverige och transaktionskostnader på 0,15-0,60% drar 
Jennergren (1975) slutsatsen att system med filterregler inte kan utnyttjas av privata 
investerare. För institutionella placerare med förmånligare skatteregler anser han att resultaten 
är mindre klara och vill därför inte dra några slutsatser. Jennergren (1975) påpekar att hans 
undersökningsperiod är kort, endast fyra år, samt att omsättningen på Stockholmsbörsen var 
låg under perioden. Dessa två faktorer, det rådande skatteklimatet i Sverige under perioden 
och den slutsats Jennergren (1975) drar ger därför inte mer än en svag indikation om 
effektivitet på Stockholmsbörsen. 
 
Claesson (1987) upprepar i stort sett Jennergren (1975) med några små förändringar. Hon 
undersöker i sin studie de dagliga stängningskurserna för de 49 mest omsatta aktierna på 
Stockholmsbörsen mellan åren 1978-1983. Inte heller i Claesson (1987) är blankning tillåtet 
och hon placerar därför likt Jennergren (1975) kapitalet på ett bankkonto när blankning annars 
skulle ha förekommit. Slutsatsen i Claesson (1987) är starkare än Jennergren (1975) och visar 
att system med filterregler inte har kunnat skapa högre avkastning än en köp-och-behåll 
strategi vilket stödjer den svaga formen av EMH. 
 
Jag har funnit ett antal kandidat och magisteruppsatser som undersökt om system med 
glidande medelvärden kunnat skapa högre avkastning än en köp-och-behåll strategi på 
Stockholmsbörsen. Resultaten i dessa uppsatser är blandade. Bergström och Isaksson (2004) 
samt Jansson och Åberg (2005) ger indikationer om att system med glidande medelvärden 
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kunnat slå en köp-och-behåll strategi. Resultaten i Carlson, Nordahl och Östebo (2007) är 
blandade. I deras studie slår system med glidande medelvärden köp-och-behåll strategin bland 
småbolag men inte bland stora och medelstora bolag.  
 
Flera studier visar också att system med glidande medelvärden inte fungerat på 
Stockholmsbörsen. Bland dessa kan Rugfelt, Johansson och Ohlin (2005) samt Sundstedt 
(2007) nämnas. Andersson, Nyström och Steenstrup (2008) har liksom Annergren och 
Åhlund (2004) bland annat testat den tekniska analysindikatorn MACD5 som bygger på 
glidande medelvärden. Resultaten från båda dessa studier visar att MACD indikator inte 
kunnat slå en köp-och-behåll strategi. 
 
 

                                                
5 MACD (Moving Average Converegence Divergence), ett trendverktyg som används inom teknisk analys och 
visar skillnaden mellan ett kort och ett långt exponentiellt glidande medelvärden (Bernhardsson, 2007) 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras undersökningens vetenskapliga syn, angreppssätt, 

teorival och praktiska tillvägagångssätt. Detta presenteras för att ge läsaren en djupare 

förståelse och en bild av hur olika val påverkat undersökningen och dess resultat. Vidare 

redogörs även för vilken typ av data som använts samt hur den hanterats. Avslutningsvis 

presenteras validitet, reliabilitet och olika typer av kritik mot undersökningen. 
 

3.1 Metodval 
Metod beskrivs av Holme och Solvang (1997) som ett redskap för att lösa problem och 
komma fram till ny kunskap. Val av metod styrs av en mängd olika faktorer så som vilken 
utgångspunkt man har, hur problemet som avses lösas ser ut och vilken typ av ny kunskap 
som söks. Val av metod styrs även av vilken syn man har på verkligheten och vetenskapen. 
Jag kommer i denna del att beskriva och motivera mina metodval för att ge att läsaren en 
helhetsbild och en djupare förståelse för min uppsats. 
 

3.1.1 Vetenskapligt synsätt 
Inom akademin talas det ofta om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och 
hermeneutik. Positivism härstammar från naturvetenskapen men dess metoder och synsätt 
används idag inom flera olika vetenskapsområden, bland annat inom samhällsvetenskapen. 
Enligt positivismen har människan endast två källor till kunskap: det vi kan iaktta med våra 
sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Enligt ett positivistiskt synsätt rensar man bort 
allt man trott sig veta, fast egentligen inte vet, kvar finns då en grund av säker kunskap. På 
denna grund byggs sedan vetenskapen upp. Positivismen går ut på att genom kritisk 
granskning av fakta och en strikt åtskillnad mellan forskning och personlighet skapa en så 
säker kunskap som möjligt (Thurén, 2007). 
 
Den andra huvudinriktningen, hermeneutiken, kan beskrivas som konsten att tolka. 
Hermeneutiken ändvänds när man vill förstå människor, människors handlingar eller 
resultatet av handlingarna. Man nöjer sig inte med att endast förklara utan man vill även 
förstå. Hermeneutiken påverkas mer än positivismen av tolkarens värderingar, förförståelse 
samt kontext (Thurén, 2007). 
 
För att bestämma vetenskaplig inriktning på min uppsats väljer jag att titta närmare på mitt 
syfte. Syftet med min uppsats är att: Testa den svaga formen av marknadseffektivitet genom 
teknisk analys i form av system med glidande medelvärden. Jag anser att det bästa sättet att 
studera detta på är att likt tidigare undersökningar använda mig av vedertagna teorier och 
utifrån dem forma en hypotes som sedan testas mot historiska data från aktiemarknader. De 
historiska data jag använt mig av består av dagliga stängningskurser för olika aktieindex runt 
om i världen samt historiska räntor. Datan betraktas av mig som en objektiv och värderingsfri 
data som existerar oberoende av mig som forskare. Både hypoteserna och det empiriska 
dataunderlaget i undersökningen är observerbara och mätbara. Därför kommer uppsatsen att 
bygga på ett positivistiskt synsätt (Arbnor & Bjerke, 1994), (Bryman & Bell, 2005).  
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Inom det positivistiska synsättet bör det enligt Jacobsen (2002) finnas en tydlig gräns mellan 
forskaren och det fenomen som avses undersökas. Det är av stor vikt att resultaten inte styrs 
av vem som genomför undersökningen. Replikerbarhet är det idealiska och innebär att en 
annan forskare som genomför en identisk forskningsuppläggning kommer att komma fram till 
samma resultat (Jacobsen, 2002). Jag anser min studie kommer att ha en hög grad av 
replikerbarhet då den bygger på väl vedertagna teorier och historisk data som kommer att 
finnas kvar. 
 
EMH är, som tidigare nämnts, en komplex fråga. För att kunna applicera frågan i en empirisk 
undersökning krävs det att den tolkas och tydliga definitioner sätts upp i hypotesen för när 
EMH ska godtas respektive förkastas. Jag kommer därför i min hypotes att tolka EMH utifrån 
min teoretiska referensram och sätta upp klara regler för vad som krävs för att hypotesen ska 
godtas respektive förkastas. Dessa tolkningar betraktar jag vara av hermeneutisk karaktär och 
oundvikliga för genomförandet av undersökningen. I uppsatsens analys kommer jag även att 
göra ett par egna hermeneutiska tolkningar av de empirirska resultaten för att ge uppsatsen ett 
större djup. Det bör dock påpekas att tolkningarna är undantag i uppsatsens annars 
positivistiska syn.  
 

3.1.2 Metodsynsätt 
Inom företagsekonomin finns enligt Arbnor och Bjerke (1994) tre olika metodsynsätt vilka 
bygger på olika uppfattningar om verkligheten och synen på världsbilden. Dessa tre 
metodsynsätt är det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörsynsättet. 
 
Jag kommer i min undersökning att utgå ifrån ett analytiskt synsätt som är vanligt 
förekommande inom ämnet företagsekonomi. Detta synsätt bygger på ett antagande om att 
verkligheten är summativ, med andra ord helheten är summan av delarna. I studier som 
bygger på detta synsätt betraktas kunskap och verkligheten oberoende av observatören. För att 
nå denna oberoende kunskap utgår forskaren från befintliga teorier och testar dessa med på 
förhand givna tekniker mot objektiv data. Detta sker genom hypoteser som godtas eller 
förkastas. Den objektiva data som testas ses som delmängder av den objektiva verkligheten. 
Genom det analytiska sysättet försöker forskaren kartlägga kausalitetssamband, förklara en 
verkan genom att finna orsaken till denna verkan. (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Min studie utgår från tidigare forskning och väletablerade teorier inom finansiell ekonomi. 
EMH är den väletablerad teori som ligger till grund för hela uppsatsen. Enligt den svaga 
formen av marknadseffektivitet i Fama (1970) och Jensen (1978) går det inte att förutse 
framtida kursrörelser respektive skapa riskjusterad överavkastning genom att studera 
historiska data. Utifrån dessa antaganden genereras min hypotes. Denna hypotes testas sedan 
genom logiska och på förhand givna modeller mot empiriska data i form av stängningskurser 
för index.  
 

3.1.3 Vetenskaligt angreppssätt 
Det vetenskapliga angreppssättet visar relationen mellan teori och empiri i en studie. De olika 
angreppssätten skiljer sig åt beroende på huruvida data samlas in för att generera, induktion, 
eller pröva, deduktion, teorier (Bryman & Bell, 2005). Induktion, upptäcktens väg, innebär att 
forskaren utifrån empiriska erfarenheter drar slutsatser och utvecklar generella teorier. 
Motsatsen till detta kallas deduktion, bevisandets väg, forskaren utgår då från befintliga 



 30 

teorier som utvecklas till hypoteser och sedan testas mot empiriska data för att verifiera eller 
förkasta hypotesen (Holme & Solvang, 1997). Det finns även en kombination av dessa två 
angreppssätt där forskaren rör sig mellan induktion och deduktion, det kallas då för abduktion 
(Björklund & Paulsson, 2003). 
 
Med tanke på studiens analytiska synsätt som utgår ifrån teorier inom finansiell ekonomi 
utifrån vilka en hypotes genereras och sedan statistiskt testas mot empiriska data blir det 
vetenskapliga angreppssättet i denna undersökning deduktivt. 
 
Rent praktiskt innebär detta deduktiva angreppssätt att jag läst in mig på befintliga teorier 
inom området i form av EMH, behavioral finance och teknisk analys. Mot bakgrund av dessa 
teorier har jag sedan satt upp en hypotes. Vidare samlar jag in relevant empirisk data för att 
testa hypotesen genom en simulering och avslutningsvis godtas eller förkastas hypotesen. 
 
Det deduktiva angreppssättet grundar sig likt positivismen i naturvetenskapliga metoder och 
det finns enligt Bryman och Bell (2005) en stark koppling mellan dessa. Valet av ett deduktivt 
angreppssätt faller sig därför naturligt och jag anser att det även stärker uppsatsens 
positivistiska vetenskapssyn. 
 
Det finns kritik mot ett deduktivt angreppssätt. Kritiken bygger enligt Jacobsen (2002) på att 
när en forskare utgår från befintliga teorier finns det risk för att forskaren endast söker 
information som bekräftar ens förväntningar. En annan kritik mot det deduktiva 
angreppssättet är enligt Bryman och Bell (2005) att tidigare forskningsresultat kan komma att 
liknas vid fakta som inte granskas kritiskt. Jag är väl medveten om denna kritik och min 
avsikt är att försöka bemöta kritiken genom att ta del av och presentera divergerande teorier 
inom samma område. I teoriavsnittet presenteras därför dels EMH och dels behavioral finance 
och teknisk analys. Av de tidigare studierna på området så verifierar vissa EMH medan andra 
förkastar hypotesen. Genom detta förfarande där motsatserna presenteras hoppas jag att 
läsaren ska förstå att teorierna granskats kritiskt och att de har valts ut för att undersöka 
uppsatsens frågeställning. Jag hoppas även att läsaren genom detta förfarande tydligt ska se 
att teorierna inte skapat några förväntningar angående denna undersökningens resultat och 
inte heller valts ut för att bekräfta några på förhand givna förväntningar.  
 

3.1.4 Form av studie 
Uppsatser har olika form och syfte beroende på hur stor kunskap som finns på området. 
Studieformerna kan delas upp i fyra kategorier enligt följande, undersökande, beskrivande, 
förklarande och vägledande. Eftersom det finns mycket kunskap och tidigare forskning på 
mitt valda område och anser jag att en förklarade studie lämpar sig bäst. En sådan studie kan 
med fördel användas då man söker djupare kunskap och både vill beskriva och förklara ett 
fenomen (Björklund & Paulsson, 2003).  
 
Målet med förklarande studier är att klargöra kausalitetssamband, det vill säga orsak och 
verkan samband. Vid förklarande studier kan man enligt Jacobsen (2002) använda sig tidigare 
studier på området och genom dessa skapa hypoteser som man verifierar eller förkastar. Detta 
stämmer väl överens med de tidigare metodval jag redogjort för och avser använda i min 
uppsats. Studiens förklarande form syftar till att förklara och söka djupare kunskap i 
sambandet mellan marknadseffektivitet (orsak) och möjligheten till riskjusterad 
överavkastning (verkan). 
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3.1.5 Metodansats 
Förutom de olika utgångspunkter och metodval jag nämnt brukar de inom akademin skiljas på 
två olika metodansatser, den kvalitativa och den kvantitativa. Det går inte att säga att någon 
av ansatserna är bättre, utan båda medför både för- och nackdelar. Holme och Solvang (1997) 
menar att metodansatsen ska väljas utifrån studiens problemdiskussion och syfte.  
 
Då en stor mängd observationer ska analyseras samtidigt kan med fördel en kvantitativ ansats 
användas (Bryman & Bell, 2005). Med tanke på mitt syfte och att jag avser att undersöka tio 
stycken aktieindex under sju år, vilket ger cirka 17 500 observationer, faller det sig naturligt 
att använda en kvantitativ ansats. För att kunna använda en kvantitativ ansats krävs det att 
verkligheten kan mätas och ger information i form av siffror som sedan kan analyseras med 
statistiska metoder (Jacobsen, 2002). Aktiemarknadens passar utmärkt för detta då både 
avkastning och risk går att mäta och analysera med statistiska metoder.  
 
För att få en studie med en kvantitativ ansats överblickbar krävs enligt Jacobsen (2002) i stor 
utsträckning ett deduktivt angreppssätt där informationen kategoriseras innan den samlas in 
och där frågorna är fasta och svarsalternativen givna. Detta passar väl min studies syfte, 
indexens stängningskurser kategoriseras och samlas in. Vidare ställs frågan om 
aktiemarknaden är effektiv eller inte och frågan besvaras genom en hypotesprövning där 
svarsalternativen är ja eller nej.  
 
Genom att använda sig av en kvantitativ ansats skapas enligt Jacobsen (2002) ofta en distans 
mellan det som undersöks och undersökaren. Detta passar bra ihop med det positivistiska 
synsättet och det deduktiva angreppssättet som jag tidigare redogjort för. 
 
Ett problem med den kvantitativa ansatsen är att människor ofta tenderar att ha en allt för stor 
tilltron till allt som kan beskrivas med siffror. Det är därför viktigt för läsaren att komma ihåg 
att bara för att något beskrivs med siffror blir det inte mer sant eller riktigt. Det går att 
manipulera, missbruka och feltolka siffror precis som det går med ord (Holme & Solvang, 
1997). För att föröka bemöta denna kritik kommer jag att grundligt beskriva och förklara 
studiens tillvägagångssätt och hur datainsamling samt datahantering har utförts.  
 

3.1.6 Datamaterial 
En studie får olika form beroende på vilken typ av datamaterial som används. Det finns i 
huvudsak två olika typer av datamaterial, primär- och sekundärdata. Dessa skiljer sig åt 
beroende på hur de samlats in. Primärdata är nytt material som själv samlats in av den som 
utför studien. Insamlingen kan ske genom intervjuer, observationer eller experiment. 
Sekundärdata är redan existerande material som är insamlat av andra (Arbnor & Bjerke, 
1994).  
 
Jag har i denna studie enbart använt mig av sekundärdata på grund av studiens syfte. Studien 
utgår ifrån en teoretisk utgångspunkt som jag avser testa mot historiska emiriska data. Därför 
ser jag ingen annan möjlighet än att använda sekundärdata. Fördelen med sekundärdata är att 
insamlingen är billigare och mindre resurskrävande vilket gör att mer tid kan ägnas till 
analysen (Bryman & Bell, 2005). När man använder sig av sekundärdata är det dock av 
yttersta vikt för forskningens legitimitet att materialet granskas kritisk och informationen 
utvärderas. Detta beror på att det inte alltid framgår hur informationen samlats in och för 
vilket syfte (Björklund & Paulsson, 2003). Den sekundärdata jag använt består av 
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avhandlingar, vetenskapliga artiklar, litteratur, uppsatser samt historiska stängningskurser för 
aktieindex och historiska räntor. Jag har som jag tidigare nämnts under hela uppsatsen gång 
försökt att kritiskt granska mitt källmaterial. Senare i detta avsnitt presenterar jag även 
uppsatsens validitet, reliabilitet samt källkritik och metodkritik för att försöka upprätthålla en 
så god legitimitet som möjligt för uppsatsen. 
 

3.1.7 Sammanfattning av metodval 
En sammanfattning av de metodval som gjorts går att se i figur 3.1 nedan. Enligt Bryman & 
Bell (2005) strider ingen av utgångspunkterna eller metodvalen mot varandra, istället kan 
flera av dem sägas ge stöd åt varandra. Det bör därför gå utmärkt att kombinera alla dessa 
synsätt, val och metoder enligt nedan.  
 

Figur 3.1 – Sammanfattning av metodval 

 
 
 

3.2 Teoretiska källor 
De grundläggande teorierna så som EMH, behavioral finance och teknisk analys som jag 
presenterar är alla hämtade från litteratur och vetenskapliga artiklar inom dessa områden. 
Litteraturen används främst för att förklara den grundläggande teorin medan de vetenskapliga 
artiklarna används för djupare förklaringar. Jag har genomgående försökt att använda mig av 
grundkällor i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att försäkra mig om att jag förstår de 
resultat och teorier som presenteras på rätt sätt och inte bara tolkningar av dem. Ett exempel 
på det är Fama (1970). De vetenskapliga artiklarna som används är alla hämtade från 
databaser som finns tillgängliga via Mittuniversitetets bibliotek. De databaser som använts är; 
Business Source Premier, Econlit, Emerald, Google Scholar, JSTOR och ScienceDirect.  
 
För att hitta intressanta och relevanta artiklar har jag dels sökt med utvalda sökord i 
databaserna och dels sökt efter referenser och källhänvisningar från tidigare studier. Utvalda 
sökord jag använt är bland annat; ”Efficient market hypothesis”, ”Anomalies”, ”Technical 

analysis”, ”Moving average” och ”Behavioral finance”. Jag är väl medveten om att 
forskningsresultat inte kan ses som objektiva sanningar och har därför försköt förhålla mig 
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kritisk till resultat och slutsatser. Jag anser att jag genom att ta dela av divergerande slutsatser 
kunnat vara förhållandevis objektiv och kritisk i min granskning. 
 
Kandidat- och magisteruppsatser har även använts i teoridelen. Dessa uppsatser ligger inte till 
grund för mitt teoretiska resonemang utan används bara för att ge läsaren en bild av vad 
tidigare studier likt denna nått för resultat samt dragit för slutsatser. 
 

3.3 Datahantering 

3.3.1 Datainsamling 
De empiriska data jag använt mig av i uppsatsen består av dagliga stängningskurser för 
aktieindex samt historiska reporäntor för de olika länderna. Stängningskurserna har hämtats 
från två olika källor, Nasdaq OMX Nordic (Elektronisk) och Yahoo Finance (Elektronisk). 
Nedan presenteras var de olika stängningskurserna är hämtade: 
 

Tabell 3.1 – Källor till index 

Index Källa 
OMX Stockholm 30 (Sverige) Nasdaq OMS Nordic 
OMX Helsinki 25 (Finland) Nasdaq OMS Nordic 
OMX Copenhagen 20 (Danmark) Nasdaq OMS Nordic 
OSEBX Oslo (Norge) Yahoo Finance 
S&P 500 (USA) Yahoo Finance 
DAX (Tyskland) Yahoo Finance 
Nikkei 225 (Japan) Yahoo Finance 
Hang Seng index (Hong Kong) Yahoo Finance 
BSE Sensex (Indien) Yahoo Finance 
Bovespa (Brasilien) Yahoo Finance 

 
Vi beräkning av Sharpekvoten används den riskfria räntan. Som riskfri ränta kan enligt Bodie 
et al. (2009) med fördel räntan för en tre månaders statsskuldväxel användas. Jag har dock 
inte lyckats få tag på dessa räntor för alla länder och kommer därför istället att använda mig 
av reporäntorna för de olika länderna. För att försäkra mig om att detta inte skulle påverka 
mitt resultat allt för mycket har jag genomfört en jämförelse mellan de olika ränteslagen. Jag 
jämförde reporäntan mot räntan för en tre månaders statsskuldväxel för de sju länder jag fått 
tag på, alla länder utom Hong Kong, Indien och Brasilien. Jag kunde då konstatera att 
reporäntan i snitt var 0,2 procentenheter lägre sett över hela testperioden. 0,2 procentenheter 
över sju år anser jag vara relativt försumbart och kommer därför att använda reporäntan som 
den riskfria räntan för alla index. 
 
Reporäntorna har alla hämtats från Trading Economics – Global Economic Research 
(Elektronisk). Räntorna för tre månaders statsskuldväxlar mot vilka reporäntorna jämfördes 
hämtades från Sveriges Riskbank (Elektronisk). De reporäntor jag använt mig av vid mina 
beräkningar finns samtliga presenterade i bilaga 1.1. 
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3.3.2 Urval av index 
En av mina frågeställningar innebär tester av den svaga formen av effektivitet på de nordiska 
marknaderna. Att testa samtliga aktier på dess marknader ansåg jag vara en allt för stor 
uppgift för min uppsats, därför har jag istället valt att testa index. För alla index ställde jag 
upp tre krav som de var tvungna att uppfylla för att vara med i studien: 
 

• Indexet måste vara ett välkänt och ett väletablerat index. 
• Kurshistorik för undersökningens hela tidsperiod måste finnas tillgänglig. 
• Indexet måste vara ett brett index som inte är inriktad mot någon speciell sektor. 

 
De nordiska indexen som valts ut är välkända och väletablerade index med kurshistorik över 
hela den valda tidsperioden. Samtliga av dessa index innehåller de mest omsatta aktierna på 
vardera aktiemarknad enligt Nasdaq OMX Nordic (Elektronisk) och Oslobörsen 
(Elektronisk).  
 
För att lättare kunna göra jämförelse har även andra marknader valts ut. Eftersom de tidigare 
studierna på området omfattar studier på etablerade marknader och tillväxtmarknader valde 
jag att ta med jämförelse index från dessa grupperingar. Jämförelsen vill jag göra dels för att 
undersöka om resultaten skiljer sig mellan grupperingarna och dels för att kunna jämför mina 
resultat mot tidigare studier. De tillväxtmarknader som ingår i min undersökning är tre av de 
fyra så kallade BRIC-länderna6, (Brasilien, Indien, Kina). De index som ingår från 
tillväxtmarknaderna är likt de nordiska indexen kända och väletablerade. Kurshistorik för 
indexen fanns även tillgänglig för hela undersökningens tidsperiod. 
 
De etablerade marknaderna som jag valt ut är Japan, Tyskland och USA. Dessa index är stora 
och tunga index på dagens global aktiemarknad. De tillhör de mest kända och väletablerade 
indexen i värden och refereras ständigt till i media. Kurshistorik för dessa index fanns även 
det tillgänglig för hela studieperioden. 
 
Jag har själv valt de länder och index som ingår i undersökningen och således betraktas alltså 
urvalet som ett icke sannolikhetsurval eller ett subjektivt urval (Holme & Solvang, 1997). 
 

Tabell 3.2 – Sammanfattning av indexurval och grupperingar 

Index Gruppering 
OMX Stockholm 30 (Sverige) Norden 
OMX Helsinki 25 (Finland) Norden 
OMX Copenhagen 20 (Danmark) Norden 
OSEBX Oslo (Norge) Norden 
S&P 500 (USA) Etablerade marknader 
DAX (Tyskland) Etablerade marknader 
Nikkei 225 (Japan) Etablerade marknader 
Hang Seng index (Hong Kong) Tillväxtmarknader 
BSE Sensex (Indien) Tillväxtmarknader 
Bovespa (Brasilien) Tillväxtmarknader 

 
 

                                                
6
 BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina (China)), fyra stora och snabbt växande tillväxtmarknader. 
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3.3.2.1 Bortfall av index 
Eftersom Norden även omfattar Island undrar kanske någon varför inget isländskt index finns 
representerat i urvalet. Det beror på två anledningar för det första har den isländska börsen på 
grund av den finansiella krisen under 2008-2009 i princip kollapsat. För det andra anser jag 
att den isländska börsen i jämförelse med de andra nordiska börserna varit för liten och alltför 
koncentrerad till banksektorn. På grund av detta kommer Island därför inte att ingå i min 
undersökning. 
 
Min tanke var första att ta med alla de fyra BRIC-länderna. Jag har dock inte kunnat finna 
någon tillförlitlig data för Moskvabörsen för hela undersökningsperioden och därför kommer 
inte heller Ryssland att ingå i undersökningen. 
 

3.3.3 Val av tidsperiod 
Tidsperioden som undersökning sträcker sig över är sju år, 2002-06-28 till 2009-06-30. Valet 
av tidsperiod gjordes genom ett par avvägningar. Dels vill jag ha en så lång tidsperiod som 
möjligt med så många observationer som möjligt. Dels vill jag test den svaga effektiviteten på 
dagens aktiemarknader vilket gör att jag vill ha en tidsperiod som inte sträcker sig allt för 
långt tillbaka i tiden. Jag bestämde först att en undersökningsperiod på tio år, från 1999 till 
2009, vore lämplig för min studie. Problemet med detta val är dock att två stora aktiekursras 
förekommit de senaste tio åren. IT-bubblan som sprack år 2000 med fallande aktiekurser till 
slutet av 2002 samt finanskrisen under 2008-2009. Detta skulle få till följd att undersökningen 
skulle starta ett år innan flera av världens börser satte nya rekord och avslutas 2009 då 
börserna precis börjat vända upp efter den senaste finanskrisen. Avkastningen för flertalet av 
undersökningens index skulle under denna period vara negativ. Detta anser jag inte skulle ge 
en rättvis bild av aktiemarknaden och dessutom skulle portföljer där blankning tillåts 
förfördelas i stor grad.  
 
Mot bakgrund av detta resonemang bestämde jag att en undersökningsperiod om sju år från 
2002-06-28 till 2009-06-30 vore mest lämplig. Studien börjar då strax innan börserna vände 
upp efter IT-bubblan och avslutas några månader efter att börserna vänt upp efter 
finanskrisen. Det bör tilläggas att datainsamling omfattar stängningskurserna för de utvalda 
indexen under undersökningsperioden plus 200 handelsdagar innan undersökningsperioden 
startas. Dessa 200 stängningskurser har samlats in för att kunna beräkna ett 200-dagars 
glidande medelvärde för undersökningsperiodens första dag. 
 

3.3.4 Bearbetning av data 
Alla insamlad data har bearbetats i Microsoft Excel 2004 för Mac. Att motivera mitt val av 
dataprogram anser jag överflödigt då Excel är ett standarprogram för matematiska och 
finansiella beräkningar.  
 
Excel har även använts för simuleringarna av de olika portföljerna. Simuleringarna som gjorts 
är baserade på de dagliga stängningskurserna för de utvalda indexen. Genom ”OM”, ”OCH” 
och ”ELLER” funktionerna i Excel har formler programmerats för att ge köp- respektive 
säljsignaler när de glidande medelvärdena korsat varandra. Nedan illustreras en av de enklare 
formlerna som använts. Denna formel ger en köpsignal (1) när 1-dagars- och 50-dagars 
glidande medelvärden befinner sig ovanför 200-dagars glidande medelvärde. Om inte både 1-
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dagars- och 50-dagars glidande medelvärden befinner sig ovanför 200-dagars glidande 
medelvärde ger formeln en neutral signal (0). 
 
=OM(OCH(E1765>K1765;H1765>K1765);1;0) 

 
Denna formel utgör endast en av en mängd formler som använts. Sammanlagt består 
simuleringarna och databearbetningarna i Excel av cirka 500 megabyte data. Att förklara alla 
formler skulle ta alldeles för stort utrymme och inte tillföra uppsatsen speciellt mycket därför 
nöjer jag mig med denna enkla förklaring.  
 

3.4 Köp- och säljsignaler 
Jag kommer att använda mig av totalt 18 stycken system med glidande medelvärden som 
genererar köp- och säljsignaler. Av systemen är sex stycken enkla och tolv stycken dubbla. 
 

3.4.1 Enkla system 
De enkla systemen består av ett långt och ett kort glidande medelvärde. En köpsignal 
genereras när det korta medelvärdet skär det långa underifrån och befinner sig över det långa 
medelvärdet. En säljsignal genereras när det korta medelvärdet skär det långa ovanifrån och 
befinner sig under det långa medelvärdet. Dessa sex systemen består av följande glidande 
medelvärden och signaler, köp (sälj): 
 

Tabell 3.3 – Enkla system 

System Kort GM Signaler Långt GM 
1 1 dag7  > (<) 100 dagar 
2 5 dagar  > (<) 100 dagar 
3 1 dag  > (<) 150 dagar 
4 5 dagar  > (<) 150 dagar 
5 1 dag  > (<) 200 dagar 
6 5 dagar  > (<) 200 dagar 

 
Alla dessa system har använts i någon av de tidigare studierna som jag redogjorde för under 
teoriavsnittet. Nedan följer en tabell över de system som både jag och tidigare studier använt. 
 

Tabell 3.4 – Enkla system och tidigare studier 

Studie System 
Von Horne och Parker (1967) 1, 3, 5 
Brock et al. (1992) 1, 3, 5 
Bessembinder och Chan (1995) 1, 3, 5, 6 
Hudson et al. (1996) 3, 4, 5 
Chang et al. (2004) 3, 4, 5 
Fifield et al. (2008) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

                                                
7 1-dagars glidande medelvärde är egentligen inget medelvärde utan index senaste stängningskurs. Jag har dock 
använt denna benämning för att enklare kunna förklara simuleringens uppläggning. 
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3.4.2 Dubbla system 
Förutom de sex enkla systemen med ett långt och ett kort glidande medelvärde kommer jag 
att använda mig av tolv stycken system med tre glidande medelvärden, vilka benämns som 
dubbla system. Dessa system består av ett kort-, ett mellanlångt- och ett lågt glidande 
medelvärde. En köpsignal genereras då de korta och mellanlånga medelvärdena båda skurit 
det långa medelvärdet underifrån och befinner sig över det långa medelvärdet. En säljsignal 
ges när de korta och mellanlånga medelvärdena båda skurit det långa medelvärdet ovanifrån 
och befinner sig under det långa medelvärdet. De tolv dubbla system består av följande korta-, 
mellanlånga- och långa glidande medelvärden: 
 

Tabell 3.5 – Dubbla system 

System Kort GM Mellanlångt GM Signaler Långt GM 
7 1 dag 20 dagar  > (<) 100 dagar 
8 5 dagar 20 dagar  > (<) 100 dagar 
9 1 dag 50 dagar  > (<) 100 dagar 
10 5 dagar 50 dagar  > (<) 100 dagar 
11 1 dag 20 dagar  > (<) 150 dagar 
12 5 dagar 20 dagar  > (<) 150 dagar 
13 1 dag 50 dagar  > (<) 150 dagar 
14 5 dagar 50 dagar  > (<) 150 dagar 
15 1 dag 20 dagar  > (<) 200 dagar 
16 5 dagar 20 dagar  > (<) 200 dagar 
17 1 dag 50 dagar  > (<) 200 dagar 
18 5 dagar 50 dagar  > (<) 200 dagar 

 
Ingen av de tidigare studier jag kommit i kontakt med har använt sig av system med tre 
glidande medelvärden. Jag har dock valt att testa följande system i min studie på grund av jag 
tror att de kommer att generera färre och säkrare signaler. Använder man ett enkelt system 
genereras flera signaler om index rör sig kring det långa medelvärdet och korsar det fram och 
tillbaka. Använder man istället ett dubbelt system så kommer signalerna att ges senare och 
inte lika ofta eftersom två glidande medelvärden då måste korsa det långa medelvärdet och 
befinna sig på samma sida om det. Huruvida avkastningen påverkas positivt eller negativt 
med tre istället för två glidande medelvärden har jag dock idag ingen uppfattning om. 
 

3.5 Modellsimulering 
Simuleringen sker genom att två tänkta marknadsaktörer utrustas med 100 000 SEK vardera 
den första dagen på testperioden, 2002-06-28. Den ena marknadsaktörerna är passiv medan 
den andra är aktiv. Båda marknadsaktörernas strategier simuleras under den valda 
tidsperioden och slutresultatet mätt i SEK beräknas för de bägge strategierna på tidsperiodens 
sista dag, 2009-06-30. Vidare beräknas den daglig medelavkastning, standaravvikelsen samt 
medelvärdet av den riskfria räntan för att med hjälp av Sharpekvoten kunna göra en 
riskjusterad jämförelse mellan strategierna. 
 
Den passiva marknadsaktören har en köp-och-behåll strategi. Vilket innebär att han köper 
index den första dagen och behåller index till den sista dagen då index säljs. 
Försäljningsbeloppet den sista dagen utgör köp-och-behåll strategins slutresultat. Denna 
strategi simuleras i olika portföljer för alla tio index i undersökningen. 
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Den aktiva marknadsaktören har en strategi baserad på de köp- och säljsignaler som genereras 
av systemen med glidande medelvärden. När en köpsignal ges köper marknadsaktören index 
och när en säljsignal ges blankar marknadsaktören indexet. När en köpsignal genereras efter 
en säljsignal sker följande; marknadsaktören stänger sin blankningsposition och köper index. 
När en säljsignal ges efter en köpsignal blir förhållandet det omvända, det vill säga 
marknadsaktören säljer samt blankar index. I den aktiva strategin är kapitalet därför alltid 
placerat i antingen en lång position (index ägs) eller i en kort position (index blankas). 
 
Signalerna från de glidande medelvärdena genereras utifrån indexens stängningskurser. När 
en signal genereras antas marknadsaktören agera dagen efter signalen ges och får ta del av 
avkastningen två dagar efteråt, se exempel nedan: 
 
Dag 1 Köp-/säljsignal genereras. 
Dag 2 Index köps/blankas. 
Dag 3 Avkastningen från den nya positionen tillfaller marknadsaktören. 
 
Resultaten från varje affär tillfaller den aktive marknadsaktören och reinvesteras vid nästa 
affär. Den sista handelsdagen stängs marknadsaktörens dåvarande position och 
försäljningsbeloppet utgör strategins slutresultat. Denna strategi simuleras i olika portföljer 
för undersökningens alla system med köp- och säljsignaler på samtliga tio index i 
undersökningen. Sammanlagt blir det 18 glidande medelvärdes portföljer per index. 
 

3.5.1 Kostnader 
För köp-och-behåll strategin kommer inga courtagekostnader att tas med i beräkningarna på 
grund av två anledningar. Dels sker bara ett köp och en försäljning och dels finns det idag 
avgiftsfria indexfonder som skulle passa utmärkt för en köp-och-behåll strategi. Ett exempel 
på en sådan fond är Avanza Zero som följer indexet OMX Stockholm 30 och erbjuds hos 
Avanza (Elektronisk). 
 
För att göra simuleringen av strategierna med glidande medelvärden så verklighetstrogen som 
möjligt kommer dock courtagekostnader att ingå i simuleringarna av dessa portföljer. Jag har 
genom ett antal banker undersökt huruvida mina tänkta system med glidande medelvärden 
skulle kunna appliceras i vekligheten och vad kostnaderna i så fall skulle bli. De banker jag 
undersökt är Handelsbanken (Övriga källor), Avanza (Elektronisk) samt Nordnet 
(Elektronisk). Dessa banker erbjuder till största del produkter med hävstång för köp och 
blankning av index, vilket jag inte har för avsikt att testa. I vissa fall erbjuds även produkter 
för köp av index utan hävstång men inga produkter för blankning av index utan hävstång 
finns tillgängliga för vanliga konsumenter. Efter denna nedslående undersökning kontaktade 
jag CMC Markets (Övriga källor) och blev då varse om att de erbjuder både köp och 
blankning i sju av mina tio utvalda index. Jag kommer därför att använda mig av CMC 
Markets courtagekostnader, 0,05% av köp- respektive blankningsbeloppet vid affärer över 
100 000 SEK, i alla mina simuleringar.  
 
Vid alla affärer för strategierna med glidande medelvärden utom den första och sista under 
tidsperioden kommer dubbla courtagekostnader att användas. Detta beror på att varje köp- 
respektive säljsignal som genereras kommer att resultera i två affärer. Dels avslutas den 
nuvarande positionen och del tas en ny position i motsatt riktning. 
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Vid blankning av aktier tillkommer normalt en blankningskostnad. Min avsikt var att även 
beräkna den för få ett så verklighetstroget resultat som möjligt. Vid blankning av index utan 
hävstång hos CMC Markets utfaller dock ingen blankningskostnad (Övriga källor). Därför 
kommer jag heller inte att använda mig någon blankningskostnad vid mina simuleringar. 
 

3.5.2 Skatteeffekter 
Alla resultat som presenteras är beräknade innan skatt. Detta faktum gynnar med dagens 
svenska kapitalbeskattningsregler strategierna med glidande medelvärden eftersom fler affärer 
genomförs av dessa strategier. Min avsikt var från början att beräkna resultaten efter skatt 
men på grund av tidsbrist har jag tyvärr inte kunnat genomföra dessa beräkningar. 
 

3.6 Hypotes 
För att kunna svara på mina frågeställningar och uppfylla uppsatsen syfte kommer jag att 
genomföra en hypotesprövning. Hypotesen jag avser pröva mot det empiriska underlaget 
bygger på den teoretiska referensramen. Två påståenden om den svaga formen av effektivitet 
har beaktats i hypotesprövningen. Påståendena kommer från Fama (1970) och Jensen (1978) 
och har båda tidigare presenterats i teoriavsnittet. Enligt Fama (1970) kan en investerare på en 
svagt effektiv marknad inte studera historiska kursrörelser och genom det förutsäga framtida 
kursrörelser. Detta påstående har en stark koppling till punkt B nedan som är en av de två 
faktorer som avgör om hypotesen godtas eller förkastas. Punkt A som är den andra faktorn 
kopplas samman med påståendet i Jensen (1978). Han anser att om investerare systematiskt 
kan utnyttja historisk prisinformation och därigenom skapa riskjusterad överavkastning, efter 
att alla kostnader räknats med, kan aktiemarknaden inte ses som svagt effektiv. Den hypotes 
jag avser pröva mot det empiriska underlaget är följande: 
 
System med glidande medelvärden har fungerat väl under den valda tidsperioden. 
 
Hypotesen godtas om både A och B gäller för aktiemarknaden. 
Hypotesen förkastas om inte både A och B gäller för aktiemarknaden. 
 

A. Sharpekvoternas medel- respektive medianvärde för strategierna med glidande 
medelvärden är större än köp-och-behåll strategins Sharpekvot.  

B. Strategierna med glidande medelvärden har i snitt gett korrekta signaler i fler än 50% 
av fallen. Det vill säga förutsett marknadsutveckling mer rätt än fel. 

 
Hypotesen kommer dels att prövas mot de enskilda indexen och dels mot grupperingarna. Om 
hypotesen godtas strider det emot den svaga formen av EMH på de undersökta indexen under 
den valda tidsperioden och ger således stöd till behavioral finance och teknisk analys. Om 
hypotesen förkastas ger det stöd till den svaga formen av EMH på de undersökta indexen och 
således stöds inte behavioral finance och teknisk analys. 
 

3.6.1 Sharpekvot 
Sharpekvoten är ett av de mått som ingår i hypotesprövningen. Jag har tidigare redogjort för 
hur Sharpekvoten beräknas, avsnitt 2.1.7.1. Eftersom Sharpekvoten är ett av det mest centrala 
måtten i uppsatsen anser jag att läsaren även bör få kännedom om hur de olika 
beståndsdelarna beräknats. Sharpekvoterna har beräknats på dagsbasis med den dagliga 
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medelavkastningen samt ett dagligt medelvärde för den riskfria räntan. Standardavvikelsen 
som används vid beräkningarna är även den baserade på portföljernas dagliga avkastning. 
 
Nedan presenteras de uträkningar som ligger till grund för de tre beståndsdelarna i 
Sharpekvoten. 
 

3.6.1.1 Avkastningen 
Avkastningen för varje enskild dag har beräknats för portföljerna efter att courtagekostnader 
har dragits av. Jag har valt att beräkna både brutto- och nettoavkastningen. Nettoavkastningen 
är ett mått som ofta används och ger avkastningen i procent, den beräknas genom formeln: 

 
 
Bruttoavkastning beräknas som nettoavkastningen plus ett. Jag har valt att även ta med 
bruttoavkastningen eftersom den är enkel att använda för att beräkna den totala avkastningen 
under en tidsperiod. Den totala nettoavkastningen kan då beräknas genom att multiplicera 
samtliga dagars bruttoavkastning och dra ifrån ett från produkten. Bruttoavkastningen 
beräknas genom formeln: 

 
Medelavkastningen per dag har vidare beräknats för portföljerna genom att dividera den totala 
nettoavkastningen med det totala antalet dagar indexet ifråga handlats under tidsperioden. 
 

3.6.1.2 Riskfria räntan 
Som riskfri ränta har som tidigare nämnts reporäntorna för de olika länderna använts. I 
dataunderlaget som hämtades från Trading Economics – Global Economic Research 
(Elektronisk) presenterades reporäntan på årsbasis som månadsvisa observationer. Jag har 
beräknat medelvärdet för den riskfria räntan på årsbasis genom att summera samtliga 
observationer och dividera summan med antalet observationer.  
 
Då medelavkastning för portföljerna beräknats per dag har jag även beräknat den riskfria 
räntan per dag. Detta gjordes genom att dividera medelvärdet för den riskfria räntan på 
årsbasis med 365 dagar. Alla reporäntor samt medelvärdena finns redovisade i bilaga 1.1. 
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3.6.2.3 Standardavvikelsen 
Utifrån de dagliga bruttoavkastningarna för de olika portföljerna har standaravvikelsen 
beräknats för de dagliga nettoavkastningarna genom den automatiska funktionen (=STDAV) i 
Excel. 
 

3.6.2 Träffsäkerhet 
Det andra måttet förutom Sharpekvoten som ingår i hypotesprövningen är ett mått på 
tillförlitligheten för de glidande medelvärdes strategiernas köp- och säljsignaler. Enligt Fama 
(1970) kan, som tidigare nämnts, en investerare på en svagt effektiv marknad inte studera 
historiska prisrörelser och genom det förutsäga framtida prisrörelser. Detta påstående innebär 
att system med glidande medelvärdena som bygger på historisk prisinformation på en svagt 
effektiv marknad inte kan förutse framtida kursrörelser. På en effektiv marknad bör därför 
system över en längre period generera 50% korrekta signaler och 50% falska signaler. Ett 
system som har fler rätt än fel fungerar uppenbarligen i den meningen att det kan förutse 
framtida rörelser. Ett system som har fel oftare än rätt kan också anses fungera eftersom ett 
helt motsatt system då skulle fungera bra.  
 
Träffsäkerheten för de olika strategierna med glidande medelvärden har mätts genom att 
signaler delats upp i sanna och falska signaler. Med sanna och falska signaler avses köp- 
respektive säljsignaler som genererat en positiv alternativt negativ avkastning. Vidare har 
andelarna sanna och falska signaler sammanställts för alla portföljer byggda på glidande 
medelvärden. Träffsäkerheten för alla portföljerna finns redovisade i bilaga 1.2. 
 

3.7 Jämförelser av resultat 
I analysdelen kommer jag att analysera de empiriska resultaten med utgångspunkt från den 
teoretiska referensramen och även jämföra resultaten inom undersökningen mot varandra. 
Jämförelserna inom undersökningen syftar till att besvara min frågeställning om resultaten 
från system med glidande medelvärden skiljer sig mellan norden och de etablerade 
marknaderna samt tillväxtmarknaderna. 
 
I analysavsnittet kommer jag som tidigare nämnts att tillåta mig att göra ett par hermeneutiska 
tolkningar. Detta kommer jag göra för att ge uppsatsen ett större djup och för att ge läsaren en 
större förståelse för likheter och skillnader som finns mellan resultaten i denna uppsats och 
resultaten i tidigare studier samt vad dessa beror på. 
 
Avslutningsvis kommer en diskussion presenteras kring de undersökta marknadernas grad av 
effektivitet samt de faktorer som kan ha påverkat undersökningens resultat. 
 

3.8 Generalisering 
Som jag nämnde i uppsatsens inledning kommer resultaten i denna uppsats inte att kunna 
generaliseras till andra index eller andra tidsperioder. Detta beror på att jag anser att frågan 
om aktiemarknaders effektivitet eller ineffektivitet är en stor och komplex fråga. Att försöka 
ge ett slutgiltigt svar i den frågan byggd på resultaten från en uppsats anser jag omöjligt och 
ovärdigt tidigare studier. Resultaten som presenteras i denna uppsats kommer därför endast att 
kunna ge en indikation över effektiviteten på de utvalda aktiemarknaderna under den 
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undersökta tidsperioden. Min förhoppning är dock att resultaten från denna uppsats ska ses 
som ett inlägg i diskussionen kring aktiemarknadernas effektivitet. Denna uppfattning om 
generaliserbarhet användes även av Claesson (1987). 
 

3.9 Validitet och reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) står och faller all forskning med orden validitet och reliabilitet. Att en 
undersökning är tillförlitlig (reliabilitet) och giltig (validitet) är helt avgörande för en 
undersöknings legitimitet. 
 

3.9.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses huruvida forskningsresultaten skulle bli desamma om undersökningen 
skulle genomföras på nytt eller om resultaten har påverkats av slumpmässiga fel (Bryman & 
Bell, 2005). Reliabilitet innebär även att mätningar och jämförelser är korrekt gjorda. En 
undersökning kan sägas ha hög reliabilitet om slumpfel någorlunda lyckats undvikas och flera 
undersökare som använder samma metod kommer fram till samma resultat (Thurén, 2007).  
 
Jag har i denna uppsats beaktat vikten av reliabilitet och anser att undersökningens reliabilitet 
är god. Jag ser källorna jag inhämtat data ifrån som tillförlitliga. Undersökningen bygger dock 
på ett mycket stort datamaterial, cirka 17 500 observationer, vilket gör att det finns viss risk 
för att slumpfel kan förekomma. I databearbetning som gjorts i Excel finns även en risk för att 
data kan ha felbehandlats. Jag har dock försökt minimera denna risk genom att kontinuerligt 
kontrollera materialet. Att fel förkommit kan dock inte helt uteslutas. 
 
Vid hypotesprövningen i studien har Sharpekvoten använts för att jämföra den riskjusterade 
avkastningen. Sharpekvoten är ett väletablerat och objektiv mått som är förhållandevis enkelt 
att beräkna. Valet av Sharpekvoten anser jag därför ytterliggare minska risken för felkällor 
och således höja undersökningens reliabilitet. 
 
Läsaren bör dock ha i åtanke att resultaten i denna studie kan komma att skilja sig ifrån 
tidigare studier inom området eftersom förutsättningarna varit olika. Några av de skilda 
förutsättningarna är olika studerade tidsperioder, olika underliggande marknader och till viss 
del olika indikatorer för köp- och säljsignaler. 
 

3.9.2 Validitet 
Validitetsbegreppet kan delas upp i inre och yttre validitet. Med inre validitet menas att 
studien mätt det som avses mätas medan den yttre validiteten innefattar källornas riktighet 
(Bryman & Bell, 2005). Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 251) kan validitet sammanfattas 
och definieras som ”frånvaro av systematiska felavvikelser”.  
 
Jag bedömer denna undersöknings inre validitet som god. Denna bedömning bygger jag på att 
de metoder jag använt även till stor del använts i tidigare studier på området. Den metod som 
jag använt har stora likheter med de metoder som Claesson (1987) och Jennergren (1975) 
använde vid sina filtertest. Claesson (1987) och Jennergren (1975) riskjusterade dock inte sina 
resultat vilket jag kommer att göra. Det mått jag använt för riskjustering är Sharpekvoten 
vilket måste anses vara ett accepterat mått för ändamålet. De data som ligger till grund för 
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undersökning i form av historiska stängningskurser för index samt historiska reporäntor 
betraktar jag även som relevanta för att besvara uppsatsens frågeställning. 
 
Den yttre validiteten anser jag även den vara god. Att de källor jag använt enbart är 
sekundärkällor ser jag inte som något problem, då jag bedömer källorna som relevanta och 
förhållandevis pålitliga. För att säkerställa att de dagliga stängningskurserna för index och 
reporäntorna som ingått i studien inte innehåller några fel har jag stickprovskontrollerat datan 
mot andra källor. 100 stycken av stängningskurserna för index har kontrollerats mot Google 
Finance (Elektronisk) utan att några fel uppmärksammats. 50 stycken av reporäntorna är 
kontrollerade mot Sveriges Riksbank (Elektronisk), i dessa serier fanns heller inte några fel. 
 
All litteratur och alla vetenskapliga artiklar som använts som källor har valts utifrån deras 
relevans till studiens syfte. Jag har valt en förhållandevis bred teoretisk referensram 
innefattande både EMH, behavioral finance och teknisk analys. Det har jag gjort medvetet för 
att ge läsaren en mångfacetterad bakgrund och visa de olika teorierna som finns på området. 
 

3.10 Källkritik 
Källkritiken syftar till att säkerställa att studiens källor är legitima och relevanta. Med 
legitima menas att källorna har en god reliabilitet och validitet. Men relevanta avses att 
källorna ska tillföra studien något. 
 
Jag har under hela arbetet med denna uppsats försökt att kritiskt granska mina källor. Resultat 
eller påståenden som jag ansett vara grundande på ologiska resonemang har därför inte getts 
utrymme i uppsatsen. Som jag tidigare beskrivit har jag även i möjligaste mån använt mig av 
grundkällor för att säkerställa att jag förstår resultat och teorier på rätt sätt och inte bara 
tolkningar av dem. 
 
En del i mitt kritiska granskande har även bestått i att ta del av teorier som motsätter sig 
varandra. Den tidigare forskningen på området som jag granskat innehåller både studier som 
stödjer och motsätter sig EMH. Jag anser att detta förfarande där jag tagit del av bägge 
sidorna gjort mig mer kritiskt granskande i mitt förhållande till EMH samt behavioral finance 
och teknisk analys. 
 

3.11 Metodkritik 
Kritik som jag anser kan riktas mot min undersökningsmetod är bland annat att jag själv valt 
ut de index jag avsett undersöka samt mitt val av tidsperiod. Denna kritik har jag dock försökt 
bemöta i avsnitt 3.3. I avsnitt 3.3 har jag även förklarat och motiverat mitt val av ränta som 
använts vi beräkningarna av Sharpekvoterna. Valet av reporäntan istället för räntan för en tre 
månader statsskuldväxel är inte optimalt men jag anser dock att det inte borde ha påverkat 
studiens resultat i någon större utsträckning. 
 
De indexkurser jag baserat min undersökning på är dagliga stängningskurser. Detta innebär 
att undersökningen inte tagit någon hänsyn till svängningarna som skett för index under 
dagarna. Eftersom undersökningen omfattar sju års historik anser jag dock att dessa dagliga 
svängningar inte torde ha någon större betydelse för resultaten. Ett större problem med 
stängningskurser är att jag tagit för givet att affärer har kunnat genomföras till 
stängningskursen varje dag. I verkligheten är det dock inte troligt att detta hade varit fallet. 
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Istället hade förmodligen affärer vissa dagar skett till en högre kurs medan affärer andra dagar 
skulle ha skett till en lägre kurs. Eftersom varje index i snitt omfattar 1 750 handelsdagar tror 
jag att de dagar affärer skett till högre pris och de dagar affärer skett till lägre pris i princip 
tagit ut varandra. Detta är dock ett problem som jag anser att man inte helt kan bortse ifrån. 
 
Annan kritik som kan riktas mot undersökningsmetoden är att jag använt mig av de kostnader 
som CMC Markets har idag. Jag kan inte garantera att dessa kostnader gällt under hela 
undersökningsperioden. CMC Markets courtagekostnad är 0,05% eller minst 49 kr. Förenklat 
kan det sägas att vid affärer över 100 000 SEK utgår ett courtage på 0,05% och vid affärer 
under 100 000 SEK utgår ett courtage på 49 SEK. Jag har uteslutande räknat med en 
courtagekostnaden 0,05% trots att vissa affärer understigit 100 000 SEK. Detta har jag gjort 
av dels praktiska skäl och dels eftersom jag anser att det får en väldigt marginell betydelse. 
Ett exempel på det är en affär med 80 000 SEK, minimum courtaget för den affären är 
egentligen 49 SEK. I mina beräkningar har en sådan affär fått ett courtage på 0,05% vilket ger 
en courtagekostnad på 40 SEK, alltså en marginell skillnad på 9 SEK. Ett annat problem med 
kostnaderna är att jag inte funnit någon som erbjuder köp och blankning av OMX Helsinki 
25, OMX Copenhagen 20 och Bovespa. Jag har trots det använt mig av samma kostnader för 
dessa index som för de andra indexen. 
 
Den största bristen i undersökningen anser jag vara att resultaten som presenteras för 
portföljerna är resultatet innan skatt. Min avsikt var att presentera resultat efter skatt men på 
grund av tidsbrist har jag inte kunnat göra detta. Dagens kapitalskatteregeler i Sverige gör att 
detta faktum gynnar portföljerna baserade på glidande medelvärden eftersom fler affärer 
genomförs i dessa portföljer. 
 
Avslutningsvis kan det även påpekas att jag utfört alla datahantering och programmerat alla 
simuleringar i Excel själv. Det finns både fördelar och nackdelar med det. Som fördel kan 
nämnas att jag haft full kontroll över simuleringarna och kunnat utforma dem efter mina egna 
önskemål. Nackdelarna ser jag i att det finns en risk för att felprogrammering förekommit 
som jag inte upptäckt vilket gjort resultaten missvisande. 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt redovisas empiriska data i form av statistisk data och nyckeltal för de olika 

indexen samt resultat från de datasimulerade portföljerna. 
 

4.1 Empirisk indelning 
Uppsatsens empiriska avsnitt är uppdelat i fem delar. I den första delen presenteras nyckeltal 
för undersökningens index samt för de olika grupperingarna. Vidare presenteras i den andra 
delen Sharpekvoter från portföljsimuleringarna som genomförts, dels för indexen var för sig 
och dels för grupperingarna. I den tredje delen presenteras tillförlitligheten för de köp- och 
säljsignalerna som systemen med glidande medelvärden genererat. Den fjärde delen 
innehåller undersökningens hypotesprövning och avslutningsvis i den femte delen presenteras 
portföljernas värde i absoluta tal på undersökningens sista dag.  
 

4.2 Indexdata 
I tabell 4.1 på nästa sida presenteras olika nyckeltal för de index som ingått i studien. I de två 
första kolumnerna visas land och index. I kolumn nummer tre presenteras antalet dagar som 
indexet gått att handla i under den valda tidsperioden. Antalet dagar skiljer sig lite mellan 
indexen men det är inga stora differenser. I tabellens fjärde kolumn visas den totala 
avkastningen för indexen under testperioden. Den har beräknats som produkten av alla 
dagliga bruttoavkastningar minus ett. De totala avkastningarna skiljer sig markant åt för de 
olika marknaderna. Brasilien har under testperiodens sju år gett en avkastning på 362% 
medan avkastningen för Indien varit 347%. Japan och USA har båda uppvisat negativ 
avkastning under testperioden, -6% respektive -7%.  
 
Efter den totala avkastningen, i kolumn fem, presenteras den dagliga medelavkastningen 
vilken beräknats genom att dividera den totala nettoavkastningen med antalet handelsdagar 
under perioden. De dagliga medelavkastningarna för alla index är mycket små tal och kan 
därför vara svåra att relatera till. Jag har dock valt att presentera dem eftersom de senare 
används för beräkning av Sharpekvoterna. 
 
I kolumn sex redovisas standardavvikelsen för index. Standardavvikelsen är tillsammans med 
varians ett centralt spridningsmått inom riskberäkning. Ju högre standardavvikelsen ett index 
har desto mer har det svängt och desto större total risk bär indexet. Standardavvikelserna har 
beräknats utifrån de dagliga nettoavkastningarna för varje index. I tabellen går det att utläsa 
att Brasilien uppvisat den högsta standardavvikelsen på 2,06% medan Danmark och USA 
uppvisat de lägsta standardavvikelserna på 1,44% vardera. 
 
Under tabellerna 4.1 och 4.2, i figur 4.1 och 4.2, redovisas sambandet mellan avkastning och 
risk (standardavvikelse) för indexen respektive grupperingarna. 
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Tabell 4.1 – Statistik för enskilda index 

 

Tabell 4.2 – Statistik för grupperingar (baserade på medelvärden från grupperingarnas respektive index) 

 

Figur 4.1 – Avkastning och risk för enskilda index Figur 4.2 - Avkastning och risk för grupperingarna 

  

Land Index Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

Danmark OMXC20 1753 18,2% 0,0104% 1,44% -11,1% 10,0% 6,75 -0,100

Finland OMXH25 1758 10,9% 0,0062% 1,49% -8,5% 9,7% 4,80 0,120

Norge OSEBX 1746 90,2% 0,0517% 1,76% -9,9% 10,7% 6,23 -0,476

Sverige OMXS30 1757 30,9% 0,0176% 1,64% -7,2% 10,4% 4,52 0,366

Brasiien Bovespa 1734 362,0% 0,2088% 2,06% -11,4% 14,7% 4,66 0,113

Hong Kong Hang Seng 1748 73,4% 0,0420% 1,71% -12,7% 14,3% 10,52 0,421

Indien BSE Sensex 1732 346,7% 0,2002% 1,80% -11,1% 17,3% 8,32 0,172

Japan Nikkei 225 1719 -6,2% -0,0036% 1,65% -11,4% 14,2% 8,15 -0,192

Tyskland DAX 1783 9,7% 0,0055% 1,71% -7,2% 11,4% 5,58 0,298

USA S&P 500 1763 -7,1% -0,0040% 1,44% -9,0% 11,6% 9,58 0,113

Medelvärden 1749,3 92,9% 0,0535% 1,67% -10,0% 12,4% 6,91 0,084

Medianvärden 1750,5 24,5% 0,0140% 1,68% -10,5% 11,5% 6,49 0,117

Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1753,5 37,5% 0,0215% 0,015831 -9,2% 10,2% 5,58 -0,022

1738,0 260,7% 0,1503% 0,018549 -11,7% 15,4% 7,83 0,235

1755,0 -1,2% -0,0007% 0,016015 -9,2% 12,4% 7,77 0,073

Medelvärden 1748,8 99,0% 0,0570% 0,016798 -10,0% 12,7% 7,06 0,095

Medianvärden 1753,5 37,5% 0,0215% 0,016015 -9,2% 12,4% 7,77 0,073

Gruppering

Norden

Tillväxtmarknader

Etablerade marknader
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Kolumn sju och åtta visar de lägsta respektive högsta dagliga avkastningarna som uppmätts 

för indexen under testperioden. Siffrorna är över lag väldigt höga om vi jämför med den 

dagliga medelavkastningen. Den största och minsta avkastningen för USA är båda större 

respektive mindre än den totala avkastningen för USA under hela tidsperioden. De stora max- 
och mintalen har sin grund i den finansiella krisen som vi sett under åren 2008-2009. Under 

hösten 2008 när krisen nådde sitt epicentrum förekom väldigt stora svängningar både uppåt 
och neråt för indexen. 

 
De sista två kolumnerna är båda statistiska mått som ger ytterliggare information om de 

dagliga avkastningarnas utseende. Toppigheten, även benämnd som kurtosis, beskriver hur de 

dagliga avkastningarnas fördelning sett ut i jämförelse med normalfördelningen. 

Normalfördelningens toppighet är lika med tre. Ett mått över tre visar att fördelningen är 

leptokurtisk, vilket innebär att observationernas fördelning relativt normalfördelningen är fler 

i mitten och även i svansarna. I jämförelse med den kända Gauskurvan kan en leptokurtisk 
fördelning liknas vi ett spetsigt berg. Ett toppighetsmått under tre visar att fördelningen är 

platykurtisk och då är observationerna färre i mitten och färre i svansarna jämfört med 
normalfördelningen. I jämförelse med Gauskurvan liknar en platykurtisk fördelning mer en 

jämn kulle. De dagliga avkastningarna för samtliga index i undersökning har leptokurtiska 
fördelningar vilket innebär att sannolikheten för extrema utfall är högre än för 

normalfördelningen (Claesson, 1987; Lövås, 2006). 
 

Skevheten visar hur pass symmetriska kring medelvärdet de dagliga avkastningarna har varit. 
Ett skevhetsmått på noll innebär att fördelningen är symmetrisk kring medelvärdet. Ett 

positivt (negativt) mått innebär att fördelningen är högerskev (vänsterskev) och har en längre 

svans ut till höger (vänster). En högerskev (vänsterskev) fördelning innehåller fler dagar med 

positiv (negativ) avkastning än vad normalfördelningen förutspår (Claesson, 1987). Sju av 

indexen har högerskeva fördelningar medan tre har vänsterskeva. Sammanfattningsvis visar 

toppighets- respektive skevhetsmåtten att de dagliga avkastningarna inte varit 
normalfördelade för indexen. Avkastningarna kan överlag sägas ha varit leptokurtiska och 

skeva. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare studier som redovisat toppighet och 
skevhet (Claesson, 1987; Brock et al., 1992; Hudson et al., 1996; Chang et al., 2004; Fifield et 

al., 2008) 
 

I tabell 4.2 på föregående sida redovisas samtliga mått jag beskrivit även för grupperingarna. 

Grupperingarnas mått är baserade på medelvärdena för de index som ingår i grupperingen. 

Det kan noteras att de etablerade marknaderna uppvisat sämst avkastning och burit minst risk 

medan tillväxtmarknaderna har uppvisat högst avkastning samt högst risk. De nordiska 

marknadernas risk och avkastning ligger mellan de etablerade marknaderna och 
tillväxtmarknaderna, detta illustreras även av figur 4.2. 

 

4.3 Sharpekvoter 
I tabell 4.3 på nästa sida redovisas varje enskild Sharpekvot för alla de simulerade 
portföljerna. I den första kolumnen presenteras portföljerna benämnda efter deras köp- och 

säljsignaler. Den första portföljen benämns som ”1>100 (1<100)” vilket innebär en köpsignal 
(säljsignal) när 1-dagars glidande medelvärde är större (mindre) än 100-dagars glidande 

medelvärde. 
 



 48 

Tabell 4.3 – Sharpekvoter för alla portföljer per index 

 

Tabell 4.4 – Sharpekvoter för grupperingarna och totalt för alla index (baserade på medelvärden från grupperingarnas respektive index) 

 
* Sharpekvoter markerade med grön fet stil är större än köp-&-behåll portföljens Sharpekvot medan värden markerade med röd kursiv stil är mindre.  

Danmark Finland Norge Sverige Brasiien Hong Kong Indien Japan Tyskland USA

Portföljer OMXC20 OMXH25 OSEBX OMXS30 Bovespa Hang Seng BSE Sensex Nikkei 225 DAX S&P 500

Köp-&-Behåll 0,0020 -0,0009 0,0239 0,0061 0,0801 0,0182 0,1035 -0,0026 -0,0011 -0,0077

1>100 (1<100) 0,0567 0,0665 0,0438 0,0284 0,0119 0,0536 0,1603 0,0260 0,0588 -0,0027

5>100 (5<100) 0,0612 0,0595 0,0548 0,0370 0,0202 0,0476 0,1508 0,0291 0,0399 0,0028

1>150 (1<150) 0,0455 0,0095 0,1311 0,0390 -0,0111 0,0470 0,0883 0,0325 0,0504 0,0032

5>150 (5<150) 0,0632 0,0163 0,1894 0,0356 0,0021 0,0535 0,0780 0,0496 0,0428 0,0012

1>200 (1<200) 0,0524 0,0282 0,0942 0,0397 -0,0122 0,0133 0,0433 0,0203 0,0315 0,0016

5>200 (5<200) 0,0506 0,0355 0,0947 0,0207 0,0247 0,0435 0,0460 0,0253 0,0340 0,0022

1, 20>100 (1, 20<100) 0,0220 0,0228 0,0920 0,0260 0,0241 0,0287 0,1012 0,0388 0,0079 -0,0034

5, 20>100 (5, 20<100) 0,0256 0,0204 0,1014 0,0260 0,0283 0,0312 0,1012 0,0455 0,0073 -0,0009

1, 50>100 (1, 50<100) 0,0337 0,0010 0,0475 0,0107 0,0577 0,0032 0,0619 0,0213 0,0363 -0,0100

5, 50>100 (5, 50<100) 0,0337 0,0010 0,0458 0,0078 0,0995 0,0121 0,0696 0,0239 0,0343 -0,0091

1, 20>150 (1, 20<150) 0,0304 0,0167 0,0953 0,0397 0,0393 0,0541 0,0881 0,0318 0,0333 0,0030

5, 20>150 (5, 20<150) 0,0304 0,0206 0,1002 0,0314 0,0442 0,0541 0,0986 0,0328 0,0322 0,0033

1, 50>150 (1, 50<150) 0,0551 0,0156 0,0642 0,0211 -0,0054 0,0180 0,0161 0,0189 0,0262 0,0118

5, 50>150 (5, 50<150) 0,0436 0,0152 0,0642 0,0211 -0,0010 0,0180 0,0161 0,0237 0,0250 0,0112

1, 20>200 (1, 20<200) 0,0514 0,0657 0,0912 0,0307 0,0124 0,0211 0,0824 0,0147 0,0261 0,0048

5, 20>200 (5, 20<200) 0,0514 0,0633 0,0716 0,0307 0,0147 0,0291 0,0829 0,0148 0,0247 0,0073

1, 50>200 (1, 50<200) 0,0589 0,0599 0,0384 0,0388 0,0207 0,0174 0,0191 0,0098 0,0267 0,0138

5, 50>200 (5, 50<200) 0,0589 0,0707 0,0384 0,0388 0,0128 0,0174 0,0170 0,0076 0,0267 0,0182

Medelvärden för GM portföljerna 0,0458 0,0327 0,0810 0,0291 0,0213 0,0313 0,0734 0,0259 0,0313 0,0032

Medianvärde för GM portföljerna 0,0510 0,0217 0,0814 0,0307 0,0175 0,0289 0,0802 0,0246 0,0318 0,0029

Portföljer Norden Tilläxtmarknader Etablerade marknader Totalt

Köp-&-Behåll 0,0078 0,0673 -0,0038 0,0221

1>100 (1<100) 0,0488 0,0753 0,0274 0,0503

5>100 (5<100) 0,0531 0,0729 0,0240 0,0503

1>150 (1<150) 0,0563 0,0414 0,0287 0,0435

5>150 (5<150) 0,0761 0,0445 0,0312 0,0532

1>200 (1<200) 0,0536 0,0148 0,0178 0,0312

5>200 (5<200) 0,0504 0,0381 0,0205 0,0377

1, 20>100 (1, 20<100) 0,0407 0,0513 0,0144 0,0360

5, 20>100 (5, 20<100) 0,0433 0,0536 0,0173 0,0386

1, 50>100 (1, 50<100) 0,0232 0,0410 0,0159 0,0263

5, 50>100 (5, 50<100) 0,0221 0,0604 0,0164 0,0319

1, 20>150 (1, 20<150) 0,0455 0,0605 0,0227 0,0432

5, 20>150 (5, 20<150) 0,0457 0,0656 0,0228 0,0448

1, 50>150 (1, 50<150) 0,0390 0,0096 0,0189 0,0241

5, 50>150 (5, 50<150) 0,0360 0,0110 0,0199 0,0237

1, 20>200 (1, 20<200) 0,0598 0,0386 0,0152 0,0401

5, 20>200 (5, 20<200) 0,0543 0,0423 0,0156 0,0391

1, 50>200 (1, 50<200) 0,0490 0,0191 0,0168 0,0304

5, 50>200 (5, 50<200) 0,0517 0,0157 0,0175 0,0307

Medelvärden för GM portföljerna 0,0471 0,0420 0,0202 0,0375

Medianvärde för GM portföljerna 0,0489 0,0418 0,0184 0,0382
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Köp-och-behåll strategiernas Sharpekvoter är skrivna med svart normal stil medan resterande 

Sharpekvoter är skrivna med endera röd kursiv stil eller grön fet stil. Alla Sharpekvoter som 

är större än respektive marknads köp-och-behåll strategis Sharpekvot har markerats med grön 

fet stil medan de som är mindre har markerats med röd kursiv stil. I tabell 4.4 under tabell 4.3 
presenteras på samma sätt Sharpevärden men i form av medelvärden för grupperingarna samt 

ett totalt medelvärde för samtliga index. Färgsättningen och stil är densamma för denna tabell 
som i tabell 4.3. 

 
Sharpekvoterna som presenteras i tabell 4.3 på föregående sida ger tydliga resultat för alla 

länder utom Hong Kong. Köp-och-behåll portföljens Sharpekvot är i Brasilien och Indien 

högre än Sharpekvoterna för i princip alla portföljer med glidande medelvärden. I resterande 

länder, förutom Hong Kong, har portföljerna med glidande medelvärden genererat högre 

Sharpekvoter än köp-och-behåll portföljen i samtliga fall utom för två portföljer på den 

amerikanska marknaden. I Hong Kong uppvisar 11 av de 18 glidande medelvärdes 
portföljerna en högre Sharpekvot än köp-och-behåll portföljen, medan 7 av 18 uppvisar en 

lägre Sharpekvot. Köp-och-behåll portföljen uppvisar negativ riskjusterad avkastning för 
Finland, Japan, Tyskland och USA. Den riskfria räntan har på dessa marknader gett en bättre 

avkastning än köp-och-behåll portföljerna.  
 

I tabellen 4.4 redovisas resultaten för grupperingarna vilka är baserade på medelvärdena för 
de index som ingår i grupperingen. Dessa resultat är ännu tydligare än resultaten från de 

enskilda indexen. Glidande medelvärdes portföljerna på de etablerade marknaderna och i 
norden uppvisar alla högre Sharpekvoter än köp-och-behåll portföljerna. På 

tillväxtmarknaderna är resultaten däremot de motsatta.  

 

4.4 Träffsäkerhet 

Förutom Sharpekvoterna ingår även träffsäkerheten i min hypotesprövning. I kommande del 

presenteras sammanställningar över de glidande medelvärdes portföljernas träffsäkerhet i 
fråga om att kunna förutse framtida kursrörelser. I tabellerna som följer har andelen sanna 

signaler som överstiger 50%, system som haft fler rätt än fel, markerats med grön fet stil. 
Signaler med en andel sanna signaler under 50%, system som haft fler fel än rätt, har 

markerats med röd kursiv stil. System som haft exakt 50% sanna respektive falska signaler 
har markerats med svart normal stil. 

 
I tabell 4.5 på nästa sida presenteras en sammanställning av den totala träffprocenten för alla 

köp- och säljsignaler på de olika indexen. För specifik träffsäkerhet för de enskilda 
portföljerna samt uppdelning av köp- respektive säljsignaler hänvisas läsaren till bilaga 1.2. 

 

Tabell 4.5 visar att den största andelen korrekta signaler i snitt genererats på 

aktiemarknaderna i Danmark, Sverige och Hong Kong. Minst andel korrekta signaler i snitt 
har genererats i Finland följt av USA, Japan och Tyskland. Träffsäkerheten för signalerna i 

Norge, Brasilien och Indien har vardera ett medelvärde och en median på i princip 50%. 
 

I tabell 4.6 på nästa sida redovisas även en liknande tabell men för grupperingarna och totalt 
för alla index. Dessa mått är baserade på medelvärdena för de index som ingår i respektive 

gruppering. I den tabellen går det att utläsa att de nordiska marknaderna och 
tillväxtmarknaderna har medel- och medianvärden över 50% medan båda dess värden ligger 

under 50% för de etablerade marknaderna. Totalt ligger medel- och medianvärdet på 50 
respektive 51%. 
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Tabell 4.5 - Total träffsäkerhet för enskilda index 

 

Tabell 4.6 – Total träffsäkerhet för grupperingarna 

 
* Träffprocent markerade med grön fet stil är högre än 50% medan värden markerade med röd kursiv stil är lägre.

Danmark Finland Norge Sverige Brasiien Hong Kong Indien Japan Tyskland USA

Portföljer OMXC20 OMXH25 OSEBX OMXS30 Bovespa Hang Seng BSE Sensex Nikkei 225 DAX S&P 500

1>100 (1<100) 44% 34% 32% 33% 38% 44% 41% 38% 45% 36%

5>100 (5<100) 55% 42% 34% 36% 38% 53% 50% 39% 46% 35%

1>150 (1<150) 42% 28% 45% 43% 25% 37% 39% 36% 46% 43%

5>150 (5<150) 56% 25% 64% 50% 34% 50% 50% 46% 35% 32%

1>200 (1<200) 54% 36% 47% 41% 33% 46% 41% 38% 35% 44%

5>200 (5<200) 42% 33% 50% 38% 47% 57% 31% 33% 45% 38%

1, 20>100 (1, 20<100) 45% 50% 50% 58% 45% 56% 64% 55% 39% 36%

5, 20>100 (5, 20<100) 50% 47% 58% 58% 50% 55% 64% 50% 35% 36%

1, 50>100 (1, 50<100) 60% 43% 42% 56% 46% 50% 56% 57% 50% 35%

5, 50>100 (5, 50<100) 60% 43% 42% 58% 70% 50% 57% 72% 55% 39%

1, 20>150 (1, 20<150) 50% 36% 58% 75% 70% 75% 50% 50% 43% 47%

5, 20>150 (5, 20<150) 50% 36% 70% 60% 67% 75% 43% 50% 42% 41%

1, 50>150 (1, 50<150) 63% 42% 63% 75% 60% 75% 50% 39% 57% 58%

5, 50>150 (5, 50<150) 60% 42% 63% 75% 63% 75% 50% 50% 57% 58%

1, 20>200 (1, 20<200) 63% 63% 50% 60% 50% 63% 42% 37% 63% 41%

5, 20>200 (5, 20<200) 63% 60% 50% 60% 50% 70% 50% 36% 43% 43%

1, 50>200 (1, 50<200) 83% 48% 50% 83% 60% 67% 55% 50% 67% 50%

5, 50>200 (5, 50<200) 83% 56% 50% 83% 50% 67% 44% 44% 67% 75%

Medelvärden för GM portföljerna 57% 42% 51% 58% 50% 59% 49% 46% 48% 44%

Medianvärde för GM portföljerna 55% 42% 50% 58% 50% 57% 50% 45% 46% 41%

Portföljer Norden Tilläxtmarknader Etablerade marknader Totalt

1>100 (1<100) 36% 41% 40% 38%

5>100 (5<100) 42% 47% 40% 43%

1>150 (1<150) 40% 34% 42% 39%

5>150 (5<150) 49% 45% 38% 44%

1>200 (1<200) 44% 40% 39% 41%

5>200 (5<200) 41% 45% 39% 41%

1, 20>100 (1, 20<100) 51% 55% 43% 50%

5, 20>100 (5, 20<100) 53% 56% 40% 50%

1, 50>100 (1, 50<100) 50% 51% 47% 50%

5, 50>100 (5, 50<100) 51% 59% 55% 55%

1, 20>150 (1, 20<150) 55% 65% 47% 55%

5, 20>150 (5, 20<150) 54% 62% 44% 53%

1, 50>150 (1, 50<150) 60% 62% 51% 58%

5, 50>150 (5, 50<150) 60% 63% 55% 59%

1, 20>200 (1, 20<200) 59% 51% 47% 53%

5, 20>200 (5, 20<200) 58% 57% 40% 52%

1, 50>200 (1, 50<200) 66% 60% 56% 61%

5, 50>200 (5, 50<200) 68% 54% 62% 62%

Medelvärden för GM portföljerna 52% 53% 46% 50%

Medianvärde för GM portföljerna 52% 54% 44% 51%
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I tabell 4.7 nedan presenteras en total sammanställning över antalet signaler samt signalernas 

träffsäkerhet i procent. Tabellen är en total sammanställning där alla signaler för alla index 

summerats och presenteras. Färg- och stilmarkeringar är desamma som i tabell 4.5 och 4.6. 

 

Tabell 4.7 – Totalt antal signaler och total träffsäkerhet 

 

I tabell 4.7 kan vi se att flertalet av de köpsignaler som genererats är sanna medan flertalet av 
säljsignalerna är falska. Både medelvärdet och medianen totalt sett ligger båda under 50%. 

Detta innebär att systemen totalt sett över alla de undersökta marknaderna i snitt haft mer fel 
än rätt. Det har alltså oftare förutspått fel marknadsutveckling än rätt marknadsutveckling. Det 

kan dock tilläggas att precis hälften av system har fler än 50% sanna signaler och den andra 
hälften har mindre än 50% sanna signaler. I tabellen kan läsaren även uppmärksamma att de 

dubbla systemen har gett betydligt färre och säkrare signaler jämfört med de enkla systemen, 

detta faktum kan läsaren även se i tabell 4.5 och 4.6 på föregående sida. 

 
I tabellerna över träffsäkerhet går det att konstatera att de dubbla systemen genererat fler 

sanna signaler än de enkla systemen. Går vi tillbaka till den sista kolumnen i tabell 4.4 och 
jämför Sharpekvoterna kan vi se att de enkla systemen i snitt har högre Sharpekvoter än de 

dubbla systemen. De enkla systemen ger alltså störst riskjusterad överavkastning medan de 
dubbla systemen ger flest sanna signaler.  

 

4.5 Hypotesprövning 
Hypotesen jag tidigare presenterat och avser testa på både indexen och grupperingarna lyder: 
 

System med glidande medelvärden har fungerat väl under den valda tidsperioden. 

 

Hypotesen godtas om både A och B gäller för aktiemarknaden. 
Hypotesen förkastas om inte både A och B gäller för aktiemarknaden. 

 
C. Sharpekvoternas medel- respektive medianvärde för strategierna med glidande 

medelvärden är större än köp-och-behåll strategins Sharpekvot.  
D. Strategierna med glidande medelvärden har i snitt gett korrekta signaler i fler än 50% 

av fallen. Det vill säga förutsett marknadsutveckling mer rätt än fel. 
 

Indikator Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 300 300 600 133 44,3% 98 32,7% 231 38,5%

5>100 (5<100) 142 142 284 75 52,8% 45 31,7% 120 42,3%

1>150 (1<150) 248 248 496 109 44,0% 79 31,9% 188 37,9%

5>150 (5<150) 116 116 232 59 50,9% 37 31,9% 96 41,4%

1>200 (1<200) 197 197 394 95 48,2% 65 33,0% 160 40,6%

5>200 (5<200) 97 98 195 52 53,6% 28 28,6% 80 41,0%

1, 20>100 (1, 20<100) 96 96 192 62 64,6% 33 34,4% 95 49,5%

5, 20>100 (5, 20<100) 90 90 180 57 63,3% 31 34,4% 88 48,9%

1, 50>100 (1, 50<100) 80 80 160 47 58,8% 31 38,8% 78 48,8%

5, 50>100 (5, 50<100) 82 82 164 55 67,1% 37 45,1% 92 56,1%

1, 20>150 (1, 20<150) 74 74 148 49 66,2% 27 36,5% 76 51,4%

5, 20>150 (5, 20<150) 68 68 136 43 63,2% 25 36,8% 68 50,0%

1, 50>150 (1, 50<150) 58 50 108 41 70,7% 19 38,0% 60 55,6%

5, 50>150 (5, 50<150) 54 54 108 40 74,1% 23 42,6% 63 58,3%

1, 20>200 (1, 20<200) 60 61 121 37 61,7% 24 39,3% 61 50,4%

5, 20>200 (5, 20<200) 59 59 118 37 62,7% 23 39,0% 60 50,8%

1, 50>200 (1, 50<200) 79 76 155 52 65,8% 35 46,1% 87 56,1%

5, 50>200 (5, 50<200) 39 38 77 30 76,9% 16 42,1% 46 59,7%

Medelvärden 108 107 215 60 60,5% 38 36,8% 97 48,7%

Medianvärden 81 81 162 52 63,0% 31 36,6% 84 49,7%

Antal signaler Sanna signaler (Antal & %)
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Resultaten från hypotesprövningen presenteras i tabellerna 4.8 och 4.9 nedan. Värden 

markerade med grön fet stil stödjer hypotesen medan värden med röd kursiv stil motsätter sig 

hypotesen. Där hypotesen har godtagits under den valda tidsperioden har systemen med 

glidande medelvärden haft mer än 50% korrekta signaler i snitt samt skapat riskjusterad 
överavkastning. 

Tabell 4.8 – Hypotesprövning per index 

 

 

Tabell 4.9 – Hypotesprövning per gruppering  

 

Hypotesen godtas för Danmark, Norge, Sverige samt Hong Kong medan hypotesen förkastas 
för resterande länder. Bland grupperingarna godtas hypotesen endast för Norden.  

 
Hypotesen förkastas på grund av olika anledningar för grupperingarna tillväxtmarknader och 

etablerade marknader. På tillväxtmarknaderna har det i snitt genererats mer än 50% sanna 

signaler men detta har inte lett till någon riskjusterade avkastningen. På de etablerade 

marknaderna har det däremot generats i snitt under 50% sanna signaler men signalerna har 
genererat en riskjusterad överavkastning. 

 

4.6 Portföljernas värde i absoluta tal 
Sharpekvoterna fyller en viktig funktion genom att den riskjusterade avkastningen mellan 

portföljer kan jämföras genom detta instrument. Det är dock svårt för läsaren att genom 

Sharpekvoten se hur avkastningarna sett för de olika portföljerna. För att ge läsaren en bättre 
inblick i hur portföljernas respektive utvecklingar sett ut i absoluta belopp kommer jag på 

nästa sida i tabell 4.10 redogöra för portföljernas värde i SEK på undersökningens sista dag. 
Denna tabell visar tydligt vad värdet på portföljerna var den sista dagen men för att tydliggöra 

skillnaderna mellan portföljerna ännu mer har jag även valt att presentera ytterliggare en 
tabell, tabell 4.11. I denna tabell presenteras värdet av glidande medelvärdes portföljerna i 

procent av köp-och-behåll portföljen. Värdena i denna tabell tydliggör skillnaderna mellan de 

olika portföljerna på ett bra sätt och kan i kombination med värdena i tabell 4.10 enkelt 

användas för jämförelser. På ett liknande sätt presenterade även Claesson (1987) resultaten 
från sina filtertest. Det bör dock klargöras för läsaren att de värden som presenteras i följande 

avsnitt inte är riskjusterade värden. 
 

  

Träffsäkerhet

Land Index Köp-&-Behåll GM Medelvärde GM Median Medelvärde alla system (%) Hypotesen

Danmark OMXC20 0,0020 0,0458 0,0510 57% Godtas

Finland OMXH25 -0,0009 0,0327 0,0217 42% Förkastas

Norge OSEBX 0,0239 0,0810 0,0814 51% Godtas

Sverige OMXS30 0,0061 0,0291 0,0307 58% Godtas

Brasiien Bovespa 0,0801 0,0213 0,0175 50% Förkastas

Hong Kong Hang Seng 0,0182 0,0313 0,0289 59% Godtas

Indien BSE Sensex 0,1035 0,0734 0,0802 49% Förkastas

Japan Nikkei 225 -0,0026 0,0259 0,0246 46% Förkastas

Tyskland DAX -0,0011 0,0313 0,0318 48% Förkastas

USA S&P 500 -0,0077 0,0032 0,0029 44% Förkastas

Sharpekvot

Träffsäkerhet

Köp-&-Behåll GM Medelvärde GM Median Medelvärde alla system (%) Hypotesen

0,0078 0,0471 0,0462 0,5204 Godtas

0,0673 0,0420 0,0422 0,5252 Förkastas

-0,0038 0,0202 0,0198 0,4586 Förkastas

Tillväxtmarknader

Etablerade marknader

Sharpekvot

Gruppering

Norden
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Tabell 4.10 – Portföljvärde på undersökningens sista dag 

 

Tabell 4.11 – Glidande medelvärdes portföljernas värde i % av köp-och-behåll portföljens värde på undersökningens sista dag 

 

Danmark Finland Norge Sverige Brasiien Hong Kong Indien Japan Tyskland USA

Portföljer OMXC20 OMXH25 OSEBX OMXS30 Bovespa Hang Seng BSE Sensex Nikkei 225 DAX S&P 500 Medelvärde Median

Köp-&-Behåll 118 176 110 886 190 199 130 910 462 025 173 408 446 693 93 754 109 722 92 877 192 865 124 543

1>100 (1<100) 256 451 286 825 251 196 195 018 218 366 278 986 623 015 174 899 292 464 105 653 268 287 253 824

5>100 (5<100) 267 780 268 669 284 969 219 958 248 234 261 038 593 747 183 666 235 070 119 780 268 291 254 636

1>150 (1<150) 228 101 138 044 518 972 225 665 136 258 259 323 399 320 193 146 266 765 120 668 248 626 226 883

5>150 (5<150) 272 819 155 856 697 304 215 803 183 320 278 722 367 357 241 775 243 658 115 544 277 216 242 717

1>200 (1<200) 245 527 186 847 405 944 227 658 132 471 158 859 259 738 158 666 209 308 116 627 210 164 198 077

5>200 (5<200) 241 095 205 955 407 198 172 963 264 079 248 917 267 965 172 864 217 035 118 287 231 636 229 065

1, 20>100 (1, 20<100) 168 783 172 891 398 943 188 072 262 102 204 743 439 512 211 104 137 190 103 848 228 719 196 408

5, 20>100 (5, 20<100) 177 863 166 547 427 812 188 072 277 215 212 192 439 512 230 062 135 357 110 339 236 497 200 132

1, 50>100 (1, 50<100) 198 441 115 883 262 480 144 010 382 142 128 544 317 616 161 164 224 064 87 259 202 160 179 802

5, 50>100 (5, 50<100) 198 441 115 883 257 309 135 826 531 158 154 963 341 437 168 762 217 812 89 480 221 107 183 601

1, 20>150 (1, 20<150) 190 156 156 850 409 096 227 840 316 494 280 534 398 930 191 233 214 847 120 295 250 628 221 344

5, 20>150 (5, 20<150) 190 156 167 034 424 056 203 822 333 778 280 534 431 576 194 105 211 457 120 968 255 749 207 640

1, 50>150 (1, 50<150) 252 429 154 047 313 633 173 946 156 725 172 751 174 808 154 257 193 113 142 462 188 817 173 348

5, 50>150 (5, 50<150) 223 317 152 994 313 633 173 946 172 208 172 751 174 808 167 594 189 410 140 992 188 165 173 348

1, 20>200 (1, 20<200) 243 172 284 875 396 412 201 870 220 161 182 125 381 135 142 734 192 782 124 718 236 998 211 015

5, 20>200 (5, 20<200) 243 172 278 609 336 592 201 870 228 641 205 930 382 791 143 054 188 495 131 019 234 017 217 285

1, 50>200 (1, 50<200) 262 016 269 746 234 600 225 024 249 905 170 761 184 314 128 859 194 698 147 563 206 748 209 861

5, 50>200 (5, 50<200) 262 016 297 827 234 600 225 024 221 795 170 761 177 742 122 674 194 698 158 817 206 595 208 247

Medelvärden för GM portföljerna 228 985 198 632 365 264 197 021 251 947 212 358 353 073 174 479 208 790 120 795

Medianvärden för GM portföljerna 242 133 169 962 366 502 201 870 238 437 205 336 374 246 170 813 210 382 120 038

Danmark Finland Norge Sverige Brasiien Hong Kong Indien Japan Tyskland USA

Portföljer OMXC20 OMXH25 OSEBX OMXS30 Bovespa Hang Seng BSE Sensex Nikkei 225 DAX S&P 500 Medelvärde Median

1>100 (1<100) 217% 259% 132% 149% 47% 161% 139% 187% 267% 114% 167% 155%

5>100 (5<100) 227% 242% 150% 168% 54% 151% 133% 196% 214% 129% 166% 159%

1>150 (1<150) 193% 124% 273% 172% 29% 150% 89% 206% 243% 130% 161% 161%

5>150 (5<150) 231% 141% 367% 165% 40% 161% 82% 258% 222% 124% 179% 163%

1>200 (1<200) 208% 169% 213% 174% 29% 92% 58% 169% 191% 126% 143% 169%

5>200 (5<200) 204% 186% 214% 132% 57% 144% 60% 184% 198% 127% 151% 164%

1, 20>100 (1, 20<100) 143% 156% 210% 144% 57% 118% 98% 225% 125% 112% 139% 134%

5, 20>100 (5, 20<100) 151% 150% 225% 144% 60% 122% 98% 245% 123% 119% 144% 134%

1, 50>100 (1, 50<100) 168% 105% 138% 110% 83% 74% 71% 172% 204% 94% 122% 107%

5, 50>100 (5, 50<100) 168% 105% 135% 104% 115% 89% 76% 180% 199% 96% 127% 110%

1, 20>150 (1, 20<150) 161% 141% 215% 174% 69% 162% 89% 204% 196% 130% 154% 161%

5, 20>150 (5, 20<150) 161% 151% 223% 156% 72% 162% 97% 207% 193% 130% 155% 158%

1, 50>150 (1, 50<150) 214% 139% 165% 133% 34% 100% 39% 165% 176% 153% 132% 146%

5, 50>150 (5, 50<150) 189% 138% 165% 133% 37% 100% 39% 179% 173% 152% 130% 145%

1, 20>200 (1, 20<200) 206% 257% 208% 154% 48% 105% 85% 152% 176% 134% 153% 153%

5, 20>200 (5, 20<200) 206% 251% 177% 154% 49% 119% 86% 153% 172% 141% 151% 153%

1, 50>200 (1, 50<200) 222% 243% 123% 172% 54% 98% 41% 137% 177% 159% 143% 148%

5, 50>200 (5, 50<200) 222% 269% 123% 172% 48% 98% 40% 131% 177% 171% 145% 151%

Medelvärde 194% 179% 192% 151% 55% 122% 79% 186% 190% 130%

Medianvärden 205% 153% 193% 154% 52% 118% 84% 182% 192% 129%
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I Danmark, Norge, Japan och Tyskland är värdet på portföljerna med glidande medelvärden i 
snitt nästan dubbelt så stora som värdet av köp-och-behåll portföljerna. I Brasilien och Indien 
har däremot värdet av köp-och-behåll portföljerna varit betydligt större än de glidande 
medelvärdes portföljernas medelvärde.  
 
I de sista två kolumnerna tabell 4.11 går det även att utläsa vilka av de glidande medelvärdes 
portföljerna som i snitt genererat störst avkastning i procent av köp-och-behåll portföljen. 
Portföljen som använt ett kort 5-dagars och ett långt 150-dagars glidande medelvärde är den 
portfölj som har den största skillnaden sett till medelvärde mot köp-och-behåll portföljen. 
Portföljen med ett kort 1-dags och ett långt 200-dagars glidande medelvärde är den portfölj 
som har den största skillnaden jämfört med köp-och-behåll portföljen sett till medianvärde. 
För fullständig information om portföljsimuleringarna för de olika indexen hänvisas läsaren 
till bilaga 1.2. 
 
Tabell 4.12 nedan och tabell 4.13 på nästa sida är i stort sett samma tabeller som på 
föregående sida men med värden för grupperingarna och för indexen totalt sett. Värdena som 
använts för grupperingarna är medelvärden för de index som ingår i de olika grupperingarna. I 
dessa två tabeller kan vi tydligt se att för den nordiska marknaden, där hypotesen godtogs, är 
samtliga glidande medelvärdes portföljers värde större än köp-och-behåll portföljens värde. 
För tillväxtmarknaderna, där hypotes förkastades, är däremot är alla utom tre av värden för de 
glidande medelvärdes portföljerna mindre än köp-och-behåll portföljens värde. För de 
etablerade länderna, där hypotesen även förkastades, är värdet för samtliga glidande 
medelvärdes portföljer större än köp-och-behåll portföljens värde. Där förkastades dock 
hypotesen inte på grund avkastningen utan på grund av att systemen gav en för liten andel 
korrekta signaler. 
 
 

Tabell 4.12 – Grupperingarnas portföljvärde på undersökningens sista dag (baserat på 

medelvärden från grupperingarnas respektive index) 

 

Portföljer Norden Tilläxtmarknader Etablerade marknader Totalt

Köp-&-Behåll 137 543 360 709 98 785 192 865

1>100 (1<100) 247 373 373 455 191 005 268 287

5>100 (5<100) 260 344 367 673 179 505 268 291

1>150 (1<150) 277 696 264 967 193 526 248 626

5>150 (5<150) 335 446 276 467 200 326 277 216

1>200 (1<200) 266 494 183 689 161 534 210 164

5>200 (5<200) 256 803 260 320 169 395 231 636

1, 20>100 (1, 20<100) 232 172 302 119 150 714 228 719

5, 20>100 (5, 20<100) 240 073 309 640 158 586 236 497

1, 50>100 (1, 50<100) 180 204 276 101 157 496 202 160

5, 50>100 (5, 50<100) 176 865 342 519 158 685 221 107

1, 20>150 (1, 20<150) 245 986 331 986 175 458 250 628

5, 20>150 (5, 20<150) 246 267 348 629 175 510 255 749

1, 50>150 (1, 50<150) 223 514 168 095 163 278 188 817

5, 50>150 (5, 50<150) 215 972 173 256 165 999 188 165

1, 20>200 (1, 20<200) 281 582 261 141 153 411 236 998

5, 20>200 (5, 20<200) 265 061 272 454 154 189 234 017

1, 50>200 (1, 50<200) 247 846 201 660 157 040 206 748

5, 50>200 (5, 50<200) 254 867 190 099 158 730 206 595

Medelvärden för GM portföljerna 247 476 272 459 168 021 231 135

Medianvärde för GM portföljerna 247 610 274 277 162 406 232 827
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Tabell 4.13 – Grupperingarnas glidande medelvärdes portföljers värde i % av köp-och-behåll 

portföljens värde på undersökningens sista dag (baserat på medelvärden från 

grupperingarnas respektive index) 

 
 

Portföljer Norden Tilläxtmarknader Etablerade marknader Totalt

1>100 (1<100) 197% 112% 180% 166%

5>100 (5<100) 191% 89% 193% 161%

1>150 (1<150) 226% 94% 201% 179%

5>150 (5<150) 191% 59% 162% 143%

1>200 (1<200) 184% 87% 170% 151%

5>200 (5<200) 163% 91% 154% 139%

1, 20>100 (1, 20<100) 167% 94% 163% 144%

5, 20>100 (5, 20<100) 130% 76% 157% 122%

1, 50>100 (1, 50<100) 128% 94% 158% 127%

5, 50>100 (5, 50<100) 173% 107% 176% 154%

1, 20>150 (1, 20<150) 173% 110% 177% 155%

5, 20>150 (5, 20<150) 163% 58% 165% 132%

1, 50>150 (1, 50<150) 156% 59% 168% 130%

5, 50>150 (5, 50<150) 206% 79% 154% 153%

1, 20>200 (1, 20<200) 197% 85% 155% 151%

5, 20>200 (5, 20<200) 190% 65% 158% 143%

1, 50>200 (1, 50<200) 196% 62% 160% 145%

5, 50>200 (5, 50<200) 179% 85% 169% 148%

Medelvärden för GM portföljerna 178% 84% 168% 147%

Medianvärde för GM portföljerna 181% 86% 164% 146%
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5. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras de empiriska resultaten som presenterades i föregående avsnitt 

utifrån den teoretiska referensramen. Inledningsvis analyseras resultaten internt och mellan 

varandra för att senare analyseras utifrån de tidigare studierna. Avslutningsvis diskuteras de 

undersökta marknadernas grad av effektivitet samt faktorer som påverkat undersökningen.  
 

5.1 Intern analys  
Innan några slutsatser kan dras utifrån resultaten i undersökningen måste några faktorer som 
påverkat undersökningen klargöras. En viktig faktor är att alla resultat i undersökningen är 
resultat innan skatt, vilket nämnts tidigare i uppsatsen. Detta faktum har med dagens 
kapitalbeskattningsregler i Sverige gynnat portföljerna med glidande medelvärden där fler 
affärer genomförts vilket skulle ha lett till årliga skatteinbetalningar som inte skulle ha kunnat 
återinvesteras. Resultaten bygger även på att transaktioner varje dag har kunnat genomföras 
till stängningskurs samt att de courtagekostnader jag använt förutsatts gälla för hela 
tidsperioden. Dessa antaganden har påverkat resultaten men i hur stor utsträckning kan jag 
tyvärr inte svara på. Det bör även tilläggas att det även finns en möjlighet att de resultat som 
uppnåtts beror på slumpen, vid exempelvis val av tidsperiod och marknader som testats. 
 
Enligt den svaga formen av EMH på aktiemarknaden kan en investerare inte förutse framtida 
kursrörelser eller skapa riskjusterad överavkastning genom analys av historisk 
prisinformation. Genom en hypotesprövning testades båda dessa påståenden om effektivitet. 
Hypotesen godtogs för de utvalda indexen i Danmark, Norge, Sverige och Hong Kong samt 
för grupperingen Norden. På dessa marknader har de system med glidande medelvärden jag 
testat i snitt förutspått framtida indexrörelser rätt oftare än fel. Den riskjusterade 
överavkastningen som mätts genom Sharpekvoten har även haft ett högre medel- och 
medianvärde än en passiv köp-och-behåll strategi. Om man bortser ifrån de tidigare nämnda 
faktorerna som påverkat resultaten kan kraven för marknadseffektivitetens svaga form inte 
anses var uppfyllda under testperioden på de marknader där hypotesen godtogs. Med 
beaktande av faktorerna anser jag dock att resultaten endast ger en indikation om att dessa 
marknader inte varit svagt effektiva. 
 
På de marknader där hypotesen förkastades berodde det på olika faktorer. På marknaderna i 
Brasilien och Indien samt för tillväxtmarknaderna som gruppering förkastades hypotesen på 
grund av att strategierna med glidande medelvärden inte kunde anses skapa riskjusterad 
överavkastning. Varken medel- eller medianvärdet av Sharpekvoten för portföljerna med 
glidande medelvärde var större än köp-och-behåll portföljens Sharpekvot. På marknaderna i 
Brasilien och Indien var systemens träffsäkerhet överlag inte heller tillfredställande, det vill 
säga systemen förutsåg oftare fel än rätt framtida kursrörelser. För tillväxtmarknaderna som 
grupp förutsåg dock systemen med glidande medelvärden i snitt de framtida kursrörelserna 
rätt oftare än fel. Detta berodde på Hong Kongs höga träffsäkerhet. Sammantaget ger 
resultaten för Brasilien, Indien samt tillväxtmarknaderna som grupp en indikation om att svag 
effektivitet uppnåtts under testperioden. 
 
På de etablerade marknaderna som grupp och för de enskilda marknaderna som ingått i denna 
grupp, Japan, Tyskland och USA, förkastades hypotesen. För dessa marknader liksom för den 
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finska aktiemarknaden berodde förkastandet av hypotesen på att systemen i snitt förutspådde 
den framtid kursutvecklingen fel oftare än rätt. Det skapades dock riskjusterad överavkastning 
för samtliga dessa marknader vilket kan tyckas märkligt. Systemen hade alltså oftare fel än 
rätt men ändå lyckades systemen generera riskjusterad överavkastning. Någon kanske anser 
att har systemen slagit marknaden genom skapa riskjusterad överavkastning bör marknaden 
inte ses som effektiv. Jag har dock lagt stor vikt vid påståendet i Fama (1970) som säger att 
investerare inte ska kunna förutse framtida kursrörelser utifrån historiska priser. System som 
haft fler fel än rätt angående kursutvecklingen anser jag inte kan sägas förutse framtida 
kursrörelser och således kan systemen inte heller sägas strida mot den svaga formen av EMH. 
Resultaten för samtliga dessa marknader anser jag därför indikera på att kraven för svag 
effektivitet uppnåtts under testperioden. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att systemen med glidande medelvärden fungerat bra på 
marknaderna i Danmark, Norge, Sverige och Hong Kong, vilket indikerar på att dessa 
marknader inte har varit svagt effektiva. På marknaderna i Finland, Japan, Tyskland och USA 
har system fugerat sämre. Systemen har gett riskjusterad överavkastning men inte ansetts 
kunna förutspå framtida kursrörelser. Detta ger en indikation på att marknadernas svaga 
effektivitetsform har varit uppfylld. Sämst har systemen fungerat på de Brasilianska och 
Indiska marknaderna. Där har systemen varken skapat riskjusterad överavkastning eller 
kunnat förutspå framtida kursrörelser. Detta innebär att kraven för marknadseffektivitetens 
svaga form kan anses vara uppfyllda. 
 
Resultaten för grupperingarna visar att systemen fungerat bättre i Norden än på 
tillväxtmarknaderna och på de etablerade marknaderna. På de nordiska marknaderna ges en 
indikation om att svag effektivitet inte rått under testperioden. För de etablerade marknaderna 
och tillväxtmarknaderna ges istället en indikation om att kraven för den svaga formen av 
effektivitet varit uppfyllda. I tabell 5.1 nedan ges en sammanställ bild över vad som fungerat 
(+) med systemen och vad som inte fungerat (-) för varje marknad. I tabellens sista kolumn 
ges indikation om effektivitetens svaga form, vid ja indikeras att marknaden varit svagt 
effektiv och vid nej ges en indikation om att marknaden inte varit svagt effektiv. 
 

Tabell 5.1 – Sammanställd intern analys 

 
 
Resultaten för de olika systemen med glidande medelvärden visar även att enkla system 
genererat fler signaler och gett en högre riskjusterad överavkastning men en sämre 
träffsäkerhet än dubbla system. Detta samband finner jag som logiskt eftersom de dubbla 
systemen förutom ett kort glidande medelvärde även innehåller ett medellångt medelvärde 
som reagerar långsammare vid trendskiften. Den senare reaktionen leder dels till att större 

Land Index Riskjusterad överavkastning Träffsäkerhet Indikation om svag effektivitet

Danmark OMXC20 + + Nej

Finland OMXH25 + - Ja

Norge OSEBX + + Nej

Sverige OMXS30 + + Nej

Brasiien Bovespa - - Ja

Hong Kong Hang Seng + + Nej

Indien BSE Sensex - - Ja

Japan Nikkei 225 + - Ja

Tyskland DAX + - Ja

USA S&P 500 + - Ja

+ + Nej

- + Ja

+ - Ja

Tillväxtmarknader

Etablerade marknader

Norden
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andel korrekta signaler ges och dels till lägre avkastning i och med att investerarens position 
tas senare. 
 

5.2 Extern analys 
I en analys av mina resultat mot tidigare studier på området är det av största vikt att 
jämförelserna sker på rätt sätt. I de internationella studierna har jag inte funnit några resultat 
för de nordiska marknaderna därför kommer jämförelserna mot dessa studier endast omfatta 
de etablerade marknaderna och tillväxtmarknaderna. Resultaten från de nordiska marknaderna 
kommer istället att analyseras mot tidigare resultat på den svenska marknaden. 
 

5.2.1 Internationella jämförelser 
Mina resultat för de etablerade marknaderna och för tillväxtmarknaderna visar att system med 
glidande medelvärden inte fungerar med hänsyn tagen till både träffsäkerhet och riskjusterad 
överavkastning. Mina resultat för de etablerade marknaderna stödjer resultaten från senare års 
forskning på området så som Bessembinder och Chan (1995), Chang et al. (2004) samt Fifield 
et al. (2004). Mina resultat stödjer även äldre studier som Fama och Blume (1966), Levy 
(1967), Von Horne och Parker (1967) samt James (1968). Alla dessa tidigare studier har visat 
att antingen glidande medelvärden eller liknande tekniska analysindikatorer inte fungerar i 
USA eller på andra etablerade marknader. 
 
Mina resultat för de etablerade marknaderna är dock tvetydiga i den meningen att systemen 
med glidande medelvärden har skapat riskjusterad överavkastning men inte varit träffsäkra. 
Hade endast den riskjusterade överavkastningen mätts och inte träffsäkerheten hade min 
undersökning kunnat sägas ge stöd åt Brock et al (1992). Denna tvetydighet gäller inte bara 
för de etablerade marknaderna som gruppering och dess enskilda index utan även för den 
finska aktiemarknaden. Vad denna tvetydighet beror på analyseras närmare i avsnitt 5.3. 
 
Resultat från tillväxtmarknaderna i min undersökning motsätter sig Chang et al. (2004), 
Fifield et al. (2004) och till viss del även Bessembinder och Chan (1995) vilka visat att 
system med glidande medelvärden fungerat bra på tillväxtmarknader. Skillnaden mellan min 
tillväxtmarknadsgruppering och deras är dock stor. Chang et al. (2004) och Fifield et al. 
(2004) har exempelvis i sina tillväxtgrupper 11 respektive 15 tillväxtländer. Slår man ihop 
dessa två undersökningar finns alla min tillväxtländer representerade men även länder som 
Malaysia, Thailand, Chile och Zimbabwe. Det finns alltså ett flertal väldigt små 
aktiemarknader i dessa grupperingar till skillnad från min gruppering som innehåller tre av de 
stora och uppmärksammade BRIC-länderna. Jämförelserna anser jag därför inte riktigt 
rättvisa vilket gör att det blir svårt att dra några slutsatser. 
 

5.2.2 Svenska jämförelser 
Mina resultat för den svenska och de nordiska aktiemarknaderna pekar tvärt emot resultaten i 
både Jennergren (1975) och Claesson (1987). Det är dock tveksamt om min undersökning går 
att jämföra med dessa två tidigare undersökningar i någon vidare omfattning. En anledning till 
att studiernas resultat skiljer sig åt kan vara att vi använt oss av olika tekniska 
analysindikatorer, glidande medelvärden respektive filtertest. En annan anledning kan vara att 
Jennergren (1975) och Claesson (1987) studerade den svenska aktiemarknaden mellan åren 
1967-1971 respektive 1978-1983. Att jämföra dessa tidsperioder med min studerade 
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tidsperiod, 2002-2009, anser jag ytterst tveksamt. Den svenska aktiemarknaden har under 
tidsperioderna sett helt olika ut i bland annat informationstillgänglighet, volym och 
courtagekostnader. Blankning var heller inte tillåtet i vare sig Jennergren (1975) eller 
Claesson(1987) till skillnad från i min undersökning, vilket har haft stor betydelse för 
resultaten. Slutligen kan även nämnas att kapitalbeskattningen ser helt annorlunda ut för 
tidsperioderna. Det är dock anmärkningsvärt att aktiemarknaden skulle ha varit mer effektiv 
från slutet på 1960-talet till början av 1980-talet än vad den varit de senaste åren. IT-
utvecklingen, avregleringarna och globaliseringen vi sett i Sverige och resten av världen anser 
jag bör ha gjort marknaderna mer effektiva men så verkar inte vara fallet.  
 
Eftersom vi inte använt samma indikatorer går det dock inte att fastställa om effektiviteten 
varit olika. Det kan förhålla sig så att filtertest är sämre på att identifiera och utnyttja trender 
än system med glidande medelvärden. Denna teori har jag dock inga bevis för men i de 
vetenskapliga artiklarna och den litteratur jag tagit del av nämns filtertester ofta som 
undersökningsform fram till 1990-talet. Från 1990-talet och framåt har jag inte lyckats hitta 
några undersökningar i form av filtertest utan istället är det undersökningar med glidande 
medelvärden som helt dominerar i artiklarna och litteraturen. Detta faktum kan bero på att 
filtertesten överlag fungerat sämre och därför mer eller mindre försvunnit som 
undersökningsform. Detta är en högst personlig reflektion som jag inte har några bevis för 
men jag anser att den tillsammans med tidigare nämnda skillnaderna mellan studierna kan var 
en förklaring till de skiljda resultaten. 
 
I jämförelser mellan mina resultat och tidigare uppsatser på kandidat och magister nivå kan 
mina resultat sägas ge stöd åt Bergtröm och Isaksson (2004) samt Jansson och Åberg (2005). 
De gav i sina uppsatser indikationer på att strategier med glidande medelvärden kunde slå en 
köp-och-behåll strategi på den svenska aktiemarknaden. Det finns dock ett antal uppsatser 
som hävdat det motsatta däribland Rugfelt et al (2005) och Sundstedt (2007). 
 

5.3 Positivt Sharpevärde och negativ träffsäkerhet 
Något som jag ställt mig frågande till och tyckt varit märkligt med resultaten är att system 
med glidande medelvärden i Finland, Japan, Tyskland och USA skapat riskjusterad 
överavkastning och samtidigt haft en träffsäkerhet på mindre än 50% i snitt. För att undersöka 
detta fenomen närmare har jag valt att rita upp två diagram för samtliga index. Ett diagram 
med en linje för köp-och-behåll portföljens absoluta värde varje dag samt en linje med 
medelvärdet av de glidande medelvärdes portföljernas absoluta värde varje dag. I det andra 
diagrammet har differenserna mellan nämnda linjer ritats upp för varje dag. Genom att studera 
dessa båda diagram kan man se när differenserna mellan portföljerna uppstått. Det ska dock 
påpekas att det är jämförelser av absoluta belopp och inte riskjusterade avkastningar. 
Diagrammen fyller ändå en viktig funktion eftersom det går att följa portföljerna under hela 
tidsperioden och se när skillnader uppstått mellan de olika portföljerna. I figur 5.1 och 5.2 på 
nästa sida kan läsaren själv se dessa diagram för S&P 500 i USA. I bilaga 1.3 finns dessa 
diagram uppritade för samtliga index. 
 
Figur 5.1 och 5.2 visar att från mitten av 2004 fram till början av 2008 utvecklades köp-och-
behåll portföljen i en jämn takt bättre än snittet för portföljerna med glidande medelvärden. 
Från början 2008 och framåt har dock stora differenser uppstått mellan portföljerna. Under 
hösten 2008 utvecklades portföljerna med glidande medelvärden oerhört stark i jämförelse 
med köp-och-behåll portföljen för att sedan falla tillbaka under 2009. Mönstret som uppvisas i 
figur 5.1 och 5.2 från 2008 och framåt är i stort sett likadan för samtliga index. 
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Figur 5.1 – S&P 500 (USA) Köp-och-behåll kontra glidande medelvärden 

 

Figur 5.2 – Differens mellan medelvärdet av glidande medelvärdes portföljerna och köp-

och-behåll 

 
 
Mönstret är i sig är inte konstigt utan har sin naturliga förklaring i den finansiell kris som 
världen genomgick. Krisen ledde till kraftigt fallande aktiekurser på världens marknader, 
vilket genererade säljsignaler i systemen med glidande medelvärden och utnyttjades genom 
blankningspositioner. I början av 2009 bottnade aktiekurserna på de flesta aktiemarknaderna 
och vände snabbt uppåt. Detta drog köp-och-behåll portföljerna fördel av medan portföljerna 
med glidande medelvärden låg kvar i blankningspositioner i väntan på att köpsignaler skulle 
genereras.  
 
Svaret till varför system med glidande medelvärden har kunnat skapa riskjusterad 
överavkastning och samtidigt ha så låg träffsäkerhet går även att utläsa i figurerna 5.1 och 5.2. 
Mellan mitten av 2004 till början av 2008 då portföljerna med glidande medelvärden tappade 
i värde i jämförelse köp-och-behåll genererades falska signaler. Den relativa förlusten mot 
köp-och-behåll portföljen som uppstod genom dessa falska signaler omvandlas dock snabbt 
till en relativ vinst när aktiemarknaderna föll kraftigt under 2008 och sanna säljsignaler 
genererades i systemen. Förklaringen till den riskjusterade avkastningen men samtidigt låga 
träffsäkerheten ligger alltså i aktiemarknadens rörelse efter en signal genererats. Effekten av 
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en sann signal när marknaden faller kraftigt blir oerhört mycket större än en mängd falska 
signaler när marknaden rör sig sakta uppåt. 
 
Mönstret i figur 5.1 visar också vilken stor betydelse val av tidsperiod får när en undersökning 
likt denna genomförs. Resultatet påverkas till stor del av när undersökningen börjar och när 
den avslutas. Hade min undersökning avslutats i mitten av 2007 istället för i mitten av 2009 
hade det gynnat köp-och-behåll portföljerna kraftig. Köp-och-behåll portföljerna hade då 
överlag uppvisat bättre resultat än över den nu valda tidsperioden eftersom de stora 
svängningarna under 2008 och 2009 inte hade ingått i undersökningen. Hade jag däremot, 
som jag först tänkt, genomfört undersökningen mellan 1999-2009 hade portföljerna med 
glidande medelvärden kraftigt gynnats av de brant fallande aktiekurserna efter IT bubblan år 
2000. Portföljerna med glidande medelvärden hade dragit fördel genom att de fallande 
aktiekurserna generat säljsignaler som lett till blankningspositioner för dessa system.  
 
Hade jag velat styra resultaten åt endera hållet i denna undersökning hade detta förhållandevis 
enkelt kunnat göras genom att justera den valda undersökningsperioden för att nå önskade 
resultat. Detta har jag inte gjort i min undersökning och jag anser att min valda tidsperiod på 
sju år kan ses som rättvis mot både köp-och-behåll portföljen respektive de glidande 
medelvärdes portföljerna. Detta resonemang bygger jag på att min undersökning avspeglar sju 
år innehållande både en uppgångsperiod och en nedgångsperiod på aktiemarknaderna. Båda 
faserna finns alltså representerade och jag anser att ingen faserna speglar min undersökning 
mer än den andra. I denna typ av undersökningar finns alltid en liknande problematik med den 
tidsperiod som studeras. Det är därför av yttersta vikt att detta faktum klargörs för läsaren. 
 

5.4 Diskussion om marknadernas effektivitet 
Vilken av skolorna ger då mina resultat sitt stöd, EMH eller behavioral finance och teknisk 
analys? För aktiemarknaderna i Danmark, Norge, Sverige och Hong Kong samt för 
grupperingen Norden godtas min uppställda hypotes och därmed ges en indikation om att 
marknaderna inte varit svagt effektiva. Vad de bakomliggande orsakerna till detta är kan jag 
inte bevisa. Möjligheten finns till att det är psykologiska faktorer som ligger bakom de trender 
som kunnat identifieras och utnyttjas på marknaderna men det kan även finnas andra 
förklaringar. Mina resultat stödjer således behavioral finance och teknisk analys i den mån att 
marknaderna inte varit effektiva. Dessa skolors förklaringar till ineffektiviteten i form av 
psykologiska faktorer kan dock denna undersökning vare sig bevisa eller förkasta. 
 
På resterande marknader förkastas min hypotes och därmed ges en indikation om att 
marknaderna har varit svagt effektiva. Stöd ges således till den svaga formen av EMH och 
inte till behavioral finance och teknisk analys på dessa marknader. 
 
Jag vill dock inte använda tyngre och mer laddade definitioner än indikationer och stöd i mitt 
resonemang. Det finns flera anledningar till denna försiktighet. Att ge en indikation om att 
fyra av de tio aktiemarknaderna jag undersökt inte uppfyllt kraven för svag 
marknadseffektivitet är kontroversiellt. Trots att EMH är omdiskuterad så är det fortfarande 
den dominanta teorin på området. Jag anser därför att det är viktigt att än en gång framhålla 
och tydliggöra de faktorer som kan ha påverkat resultaten. Faktorer som val av tidsperiod, 
marknad, indikatorer och även slumpen har alla mer eller mindre betydelse för resultaten. Jag 
har dock i möjligaste mån försökt reducera dessa faktorers påverkan genom de val jag gjort. 
Exempel på detta är att jag valt tio olika marknader, en tidsperiod om sju år med en uppgångs- 
respektive nedgångsperiod samt att en mängd olika typer av glidande medelvärden testats. 
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Vilken betydelse dessa faktorer slutligen haft i underökningen är dock svårt att avgöra. Vidare 
finns det ett antal faktorer i min simulering som även de påverkat resultateten, exempelvis att 
resultaten som min undersökning bygger på är resultat innan skatt. Slutligen är frågan om 
effektivitet dessutom komplex i sin natur och kan tolkas på olika sätt. I denna undersökning 
har jag tolkat frågan genom en sammanslagning av definitionerna i både Fama (1970) och 
Jensen (1978). Vissa av mina empiriska resultat har varit tvetydiga i form av att system skapat 
riskjusterad avkastning men överlag inte kunnat förutse marknadens framtida kursrörelser. 
Denna tvetydighet skulle med en annan tolkning kunnat leda till andra resultat. Hade 
exempelvis de empiriska resultaten endast tolkats utifrån Jensen (1978), som menar att om 
riskjusterad överavkastning kan skapas kan marknaden inte anses effektiv, hade stöd för 
effektivitet endast kunnat påvisa på två av de tio undersökta marknaderna. Den tolkning av 
EMH jag använt mig av i undersökningen anser jag dock vara en rättvis tolkning som ger en 
bra bild av effektiviteten genom att ta hänsyn till både den riskjusterade överavkastningen och 
förmågan att kunna förutse framtida kursrörelser.  
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6. Slutsatser 
 

I detta avsnitt presenteras undersökningens slutsatser som återkopplas till syftet och 

avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning inom området. 
 

6.1 Har kraven uppfyllts för svag effektivitet? 
De system med glidande medelvärden jag testat har visat sig skapa riskjusterad 
överavkastning samt kunnat förutse framtida kursrörelser i mer än 50 % av fallen på fyra av 
de tio undersökta aktiemarknaderna. Dessa fyra aktiemarknader är Danmark, Norge, Sverige 
och Hong Kong. Att system som bygger på historiska priser fungerat på detta sätt strider mot 
den svaga formen av effektivitet som både Fama (1970) och Jensen (1978) beskrivit. Det 
finns faktorer, som diskuterats i analysavsnitt, vilka påverkat resultaten men i vilken grad är 
svårt att avgöra. Mot bakgrund av detta förkastas inte den svaga formen av EMH helt men 
resultaten ger en indikation om att kraven för svag effektivitet inte varit uppfyllda på dessa 
fyra marknader. Således ges även en indikation om stöd för behavioral finance och teknisk 
analys i form av att marknaderna inte anses uppfyllt effektivitetskraven. Huruvida orsakerna 
till att systemen fungerat beror på psykologiska faktorer vilket behavioral finance och teknisk 
analys hävdar kan dock denna undersökning vare sig bevisa eller förkasta. 
 
De sex aktiemarknader där system inte har skapat riskjusterad överavkastning och/eller inte 
kunnat förutse framtida kursrörelser är; Finland, Brasilien, Indien, Japan, Tyskland och USA. 
För dessa marknader ges en indikation om att marknaderna varit åtminstone svagt effektiva. 
Således ger resultaten på dessa marknader inget stöd till behavioral finance och teknisk 
analys. 
 
Aktiemarknaderna har även delats in i grupperingarna Norden, etablerade marknader samt 
tillväxtmarknader. Resultaten för dessa grupperingar har beräknats utifrån medelvärden för de 
enskilda index som ingått i respektive gruppering. Resultaten visar att system med glidande 
medelvärden har fungerat väl i Norden medan de inte fungerat på de etablerade marknaderna 
och på tillväxtmarknaderna.  
 
Som jag tidigare nämnt kan resultaten inte generaliseras för andra marknader eller andra 
tidsperioder än den undersökta. Jag anser att en undersökning är ett för litet underlag och att 
det finns för många faktorer som kan påverka resultatet för att göra sådana generaliseringar. 
Däremot hoppas jag att denna undersökning ska ses som ett inlägg i debatten om EMH och 
aktiemarknadernas effektivitet. 
 

6.2 Förslag till vidare studier 
EMH och aktiemarknadernas effektivitet är fyllt av intressanta uppslag till vidare forskning. 
Ett förslag till vidare studier är att med andra metoder studera samma tidsperiod och samma 
marknader som i denna undersökning för att se om resultaten skiljer sig. Den studerade 
tidsperioden skulle då även med fördel kunna delas upp i mindre delperioder. På så sätt skulle 
det gå att undersöka om effektiviteten skiljer sig i vid olika händelser, exempelvis vid den 
finansiella krisen 2008-2009.  
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Ett annat förslag är att använda de olika system jag använt och applicera dem på enskilda 
aktier för att se hur väl systemen då fungerar. En undersökning av enskilda aktier på de 
aktiemarknader och under den tidsperiod där jag gett indikationer på att kraven för svag 
marknadseffektivitet inte varit uppfyllt skulle även var intressant. En sådan undersökning 
skulle kunna visa om effektiviteten skiljt sig mellan olika sektorer och bolag.  
 
Vidare studier av teknisk analys är även ett förslag. Genom studier av träffsäkerhet och 
riskjusterad överavkastning för ett flertal olika tekniska analysindikatorer skulle indikatorerna 
kunna rankas efter hur bra de fungerar. 
 
Ett sista uppslag till vidare studier som kräver mycket tid och resurser men som enligt mig 
vore väldigt intressant är djupare studier av behavioral finance. Tvärvetenskapliga studier 
med ekonomer och psykologer som undersöker olika psykologiska faktorers inverkan på den 
svenska aktiemarknaden. Vad påverkas aktiemarknadens aktörer av och hur påverkas 
aktiemarknaden. 
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Bilaga 1.1 – Centralbanksräntor 
 

 

 

Centralbanksräntor för de undersökta länderna (per år, i %)
Data hämtad 2009-10-31

http://www.tradingeconomics.com

År Månad Sverige Finland Danmark Norge U.S.A. Tyskland Japan Hong Kong Indien Brasilien
7 4,25 3,25 3,25 6,50 1,75 3,25 0,15 3,25 5,75 18,00

8 4,25 3,25 3,25 7,00 1,75 3,25 0,15 3,25 5,75 18,00

9 4,25 3,25 3,25 7,00 1,75 3,25 0,15 3,25 5,75 18,00

10 4,25 3,25 2,25 7,00 1,75 3,25 0,15 3,25 5,50 18,00

11 4,00 3,25 3,25 7,00 1,25 3,25 0,15 2,75 5,50 21,00

12 3,75 2,75 2,75 6,50 1,25 2,75 0,15 2,75 5,50 22,00

1 3,75 2,75 2,75 6,00 1,25 2,75 0,15 2,75 5,50 25,00

2 3,75 2,75 2,75 6,00 1,25 2,75 0,15 2,75 5,50 25,50

3 3,50 2,50 2,50 5,50 1,25 2,50 0,15 2,75 5,00 26,50

4 3,50 2,50 2,50 5,50 1,25 2,50 0,15 2,75 5,00 26,50

5 3,50 2,50 2,50 5,00 1,25 2,50 0,15 2,75 5,00 26,50

6 3,00 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 0,15 2,50 5,00 26,00

7 2,75 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 0,15 2,50 5,00 24,50

8 2,75 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 22,00

9 2,75 2,00 2,00 2,50 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 20,00

10 2,75 2,00 2,00 2,50 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 19,00

11 2,75 2,00 2,00 2,50 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 17,50

12 2,75 2,00 2,00 2,25 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 16,50

1 2,75 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 16,50

2 2,50 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 16,50

3 2,50 2,00 2,00 1,75 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 16,25

4 2,00 2,00 2,00 1,75 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 16,00

5 2,00 2,00 2,00 1,75 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 16,00

6 2,00 2,00 2,00 1,75 1,00 2,00 0,15 2,50 4,50 16,00

7 2,00 2,00 2,00 1,75 1,25 2,00 0,15 2,50 4,50 16,00

8 2,00 2,00 2,00 1,75 1,25 2,00 0,15 2,75 4,50 16,00

9 2,00 2,00 2,00 1,75 1,50 2,00 0,15 3,00 4,50 16,00

10 2,00 2,00 2,00 1,75 1,75 2,00 0,15 3,25 4,50 16,25

11 2,00 2,00 2,00 1,75 1,75 2,00 0,15 3,25 4,75 16,75

12 2,00 2,00 2,00 1,75 2,00 2,00 0,15 3,50 4,75 17,25

1 2,00 2,00 2,00 1,75 2,25 2,00 0,15 3,75 4,75 17,75

2 2,00 2,00 2,00 1,75 2,25 2,00 0,15 3,75 4,75 18,25

3 2,00 2,00 2,00 1,75 2,50 2,00 0,15 4,00 4,75 18,75

4 2,00 2,00 2,00 1,75 2,75 2,00 0,15 4,25 4,75 19,25

5 2,00 2,00 2,00 1,75 2,75 2,00 0,15 4,25 5,00 19,50

6 2,00 2,00 2,00 1,75 3,00 2,00 0,15 4,50 5,00 19,75

7 1,50 2,00 2,00 2,00 3,25 2,00 0,15 4,50 5,00 19,75

8 1,50 2,00 2,00 2,00 3,25 2,00 0,15 4,75 5,00 19,75

9 1,50 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 0,15 5,00 5,00 19,50

10 1,50 2,00 2,00 2,00 3,75 2,00 0,15 5,25 5,00 19,00

11 1,50 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 0,15 5,25 5,25 18,50

12 1,50 2,25 2,00 2,25 4,00 2,25 0,15 5,50 5,25 18,00

1 1,50 2,25 2,25 2,25 4,25 2,25 0,15 5,75 5,25 17,25

2 1,75 2,25 2,25 2,25 4,50 2,25 0,15 6,00 5,50 17,25

3 2,00 2,25 2,25 2,25 4,50 2,25 0,00 6,00 5,50 16,50

4 2,00 2,50 2,50 2,50 4,75 2,50 0,00 6,25 5,50 15,75

5 2,00 2,50 2,50 2,50 4,75 2,50 0,00 6,25 5,50 15,75

6 2,00 2,50 2,50 2,75 5,00 2,50 0,00 6,50 5,50 15,25

7 2,25 2,75 2,75 2,75 5,25 2,75 0,00 6,75 5,75 14,75

8 2,25 2,75 2,75 2,75 5,25 2,75 0,25 6,75 6,00 14,25

9 2,50 3,00 3,00 3,00 5,25 3,00 0,25 6,75 6,00 14,25

10 2,50 3,00 3,00 3,00 5,25 3,00 0,25 6,75 6,00 13,75

11 2,75 3,25 3,25 3,25 5,25 3,25 0,25 6,75 6,00 13,25

12 2,75 3,25 3,25 3,25 5,25 3,25 0,25 6,75 6,00 13,25

1 3,00 3,50 3,50 3,50 5,25 3,50 0,25 6,75 6,00 13,00

2 3,00 3,50 3,50 3,75 5,25 3,50 0,25 6,75 6,00 13,00

3 3,25 3,50 3,50 3,75 5,25 3,50 0,50 6,75 6,00 12,75

4 3,25 3,75 3,75 4,00 5,25 3,75 0,50 6,75 6,00 12,50

5 3,25 3,75 3,75 4,00 5,25 3,75 0,50 6,75 6,00 12,50

6 3,25 3,75 3,75 4,25 5,25 3,75 0,50 6,75 6,00 12,00

7 3,50 4,00 4,00 4,50 5,25 4,00 0,50 6,75 6,00 11,50

8 3,50 4,00 4,00 4,50 5,25 4,00 0,50 6,75 6,00 11,50

9 3,50 4,00 4,00 4,75 4,75 4,00 0,50 6,25 6,00 11,25

10 3,75 4,00 4,00 5,00 4,50 4,00 0,50 6,25 6,00 11,25

11 4,00 4,00 4,00 5,00 4,50 4,00 0,50 6,00 6,00 11,25

12 4,00 4,00 4,00 5,00 4,25 4,00 0,50 5,75 6,00 0,48

1 4,00 4,00 4,00 5,25 3,00 4,00 0,50 4,50 6,00 11,25

2 4,00 4,00 4,00 5,25 3,00 4,00 0,50 4,50 6,00 11,25

3 4,25 4,00 4,00 5,25 2,25 4,00 0,50 3,75 6,00 11,25

4 4,25 4,00 4,00 5,25 2,00 4,00 0,50 3,75 6,00 11,25

5 4,25 4,00 4,00 5,50 2,00 4,00 0,50 3,50 6,00 11,75

6 4,25 4,00 4,00 5,50 2,00 4,00 0,50 3,50 6,00 11,75

7 4,25 4,00 4,00 5,75 2,00 4,00 0,50 3,50 6,00 12,25

8 4,50 4,25 4,25 5,75 2,00 4,25 0,50 3,50 6,00 13,00

9 4,50 4,25 4,25 5,75 2,00 4,25 0,50 3,50 6,00 13,00

10 3,75 3,75 4,25 4,75 1,00 3,75 0,30 1,50 6,00 13,75

11 3,75 3,25 4,00 4,75 1,00 3,25 0,30 1,50 6,00 13,75

12 2,00 2,50 3,50 3,00 0,25 2,50 0,10 0,50 5,00 13,75

1 2,00 2,00 2,75 3,00 0,25 2,00 0,10 0,50 4,00 12,75

2 1,00 2,00 2,75 2,50 0,25 2,00 0,10 0,50 4,00 12,75

3 1,00 1,50 2,00 2,00 0,25 1,50 0,10 0,50 3,50 11,25

4 0,50 1,25 1,75 2,00 0,25 1,25 0,10 0,50 3,25 10,25

5 0,50 1,00 1,40 1,50 0,25 1,00 0,10 0,50 3,25 10,25

6 0,50 1,00 1,20 1,25 0,25 1,00 0,10 0,50 3,25 9,25

Medelvärde 2,735 2,702 2,751 3,482 2,604 2,702 0,228 3,973 5,226 15,982
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1.2.1 Danmark 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1753 18,18% 0,0104% 0,000208 0,01442 -11% 10% 6,753 -0,100

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 118 176 18 176 18,18% 0,0104% 0,0208% 1,442% -11,1% 10,0% 0,0020

1>100 (1<100) 256 451 156 451 156,45% 0,0892% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0567

5>100 (5<100) 267 780 167 780 167,78% 0,0957% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0612

1>150 (1<150) 228 101 128 101 128,10% 0,0731% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0455

5>150 (5<150) 272 819 172 819 172,82% 0,0986% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0632

1>200 (1<200) 245 527 145 527 145,53% 0,0830% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0524

5>200 (5<200) 241 095 141 095 141,09% 0,0805% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0506

1, 20>100 (1, 20<100) 168 783 68 783 68,78% 0,0392% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0220

5, 20>100 (5, 20<100) 177 863 77 863 77,86% 0,0444% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0256

1, 50>100 (1, 50<100) 198 441 98 441 98,44% 0,0562% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0337

5, 50>100 (5, 50<100) 198 441 98 441 98,44% 0,0562% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0337

1, 20>150 (1, 20<150) 190 156 90 156 90,16% 0,0514% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0304

5, 20>150 (5, 20<150) 190 156 90 156 90,16% 0,0514% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0304

1, 50>150 (1, 50<150) 252 429 152 429 152,43% 0,0870% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0551

5, 50>150 (5, 50<150) 223 317 123 317 123,32% 0,0703% 0,0208% 1,442% -10% 11% 0,0436

1, 20>200 (1, 20<200) 243 172 143 172 143,17% 0,0817% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0514

5, 20>200 (5, 20<200) 243 172 143 172 143,17% 0,0817% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0514

1, 50>200 (1, 50<200) 262 016 162 016 162,02% 0,0924% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0589

5, 50>200 (5, 50<200) 262 016 162 016 162,02% 0,0924% 0,0208% 1,441% -10% 11% 0,0589

Medelvärden för GM portföljer 228 985 128 985 128,99% 0,0736% 0,0208% 1,441% -10,0% 11,1% 0,0458

Medianvärden för GM portföljer 242 133 142 133 142,13% 0,0811% 0,0208% 1,442% -10,0% 11,1% 0,0510

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 217,0% 860,8% 860,8% 860,8% 99,9% 99,9% ---- ---- 2887,9%

5>100 (5<100) 226,6% 923,1% 923,1% 923,1% 99,8% 99,9% ---- ---- 3117,9%

1>150 (1<150) 193,0% 704,8% 704,8% 704,8% 99,9% 100,0% ---- ---- 2315,8%

5>150 (5<150) 230,9% 950,8% 950,8% 950,8% 99,8% 99,9% ---- ---- 3218,6%

1>200 (1<200) 207,8% 800,7% 800,7% 800,7% 99,8% 99,9% ---- ---- 2668,5%

5>200 (5<200) 204,0% 776,3% 776,3% 776,3% 99,9% 99,9% ---- ---- 2578,2%

1, 20>100 (1, 20<100) 142,8% 378,4% 378,4% 378,4% 99,9% 100,0% ---- ---- 1120,0%

5, 20>100 (5, 20<100) 150,5% 428,4% 428,4% 428,4% 99,9% 99,9% ---- ---- 1303,3%

1, 50>100 (1, 50<100) 167,9% 541,6% 541,6% 541,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 1718,0%

5, 50>100 (5, 50<100) 167,9% 541,6% 541,6% 541,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 1718,0%

1, 20>150 (1, 20<150) 160,9% 496,0% 496,0% 496,0% 99,9% 100,0% ---- ---- 1551,0%

5, 20>150 (5, 20<150) 160,9% 496,0% 496,0% 496,0% 99,9% 100,0% ---- ---- 1551,0%

1, 50>150 (1, 50<150) 213,6% 838,7% 838,7% 838,7% 99,8% 99,9% ---- ---- 2807,6%

5, 50>150 (5, 50<150) 189,0% 678,5% 678,5% 678,5% 99,9% 99,9% ---- ---- 2219,8%

1, 20>200 (1, 20<200) 205,8% 787,7% 787,7% 787,7% 99,8% 99,9% ---- ---- 2621,0%

5, 20>200 (5, 20<200) 205,8% 787,7% 787,7% 787,7% 99,8% 99,9% ---- ---- 2621,0%

1, 50>200 (1, 50<200) 221,7% 891,4% 891,4% 891,4% 99,8% 99,9% ---- ---- 3000,9%

5, 50>200 (5, 50<200) 221,7% 891,4% 891,4% 891,4% 99,8% 99,9% ---- ---- 3000,9%

Medelvärden 193,8% 709,7% 709,7% 709,7% 99,9% 99,9% ---- ---- 2334,4%

Medianvärden 204,9% 782,0% 782,0% 782,0% 99,9% 99,9% ---- ---- 2599,6%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1753 1081 672 27 27 54 12 44% 12 44% 24 44%

5>100 (5<100) 1753 1090 663 11 11 22 7 64% 5 45% 12 55%

1>150 (1<150) 1753 1108 645 19 19 38 7 37% 9 47% 16 42%

5>150 (5<150) 1753 1116 637 9 9 18 5 56% 5 56% 10 56%

1>200 (1<200) 1753 1098 655 14 14 28 8 57% 7 50% 15 54%

5>200 (5<200) 1753 1095 658 6 6 12 3 50% 2 33% 5 42%

1, 20>100 (1, 20<100) 1753 1051 702 10 10 20 6 60% 3 30% 9 45%

5, 20>100 (5, 20<100) 1753 1049 704 8 8 16 5 63% 3 38% 8 50%

1, 50>100 (1, 50<100) 1753 1101 652 5 5 10 3 60% 3 60% 6 60%

5, 50>100 (5, 50<100) 1753 1101 652 5 5 10 3 60% 3 60% 6 60%

1, 20>150 (1, 20<150) 1753 1112 641 5 5 10 3 60% 2 40% 5 50%

5, 20>150 (5, 20<150) 1753 1112 641 5 5 10 3 60% 2 40% 5 50%

1, 50>150 (1, 50<150) 1753 1039 714 4 4 8 3 75% 2 50% 5 63%

5, 50>150 (5, 50<150) 1753 1067 686 5 5 10 3 60% 3 60% 6 60%

1, 20>200 (1, 20<200) 1753 1083 670 4 4 8 3 75% 2 50% 5 63%

5, 20>200 (5, 20<200) 1753 1083 670 4 4 8 3 75% 2 50% 5 63%

1, 50>200 (1, 50<200) 1753 1082 671 3 3 6 3 100% 2 67% 5 83%

5, 50>200 (5, 50<200) 1753 1082 671 3 3 6 3 100% 2 67% 5 83%

Medelvärden 1753 1086 667 8 8 16 5 64% 4 49% 8 57%

Medianvärden 1753 1086,5 666,5 5 5 10 3 60% 3 50% 6 55%

OMXC20
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1.2.2 Finland 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1758 10,89% 0,0062% 0,000221 0,01487 -9% 10% 4,799 0,120

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 110 886 10 886 10,89% 0,0062% 0,0221% 1,487% -8,5% 9,7% -0,0009

1>100 (1<100) 286 825 186 825 186,82% 0,1063% 0,0220% 1,485% -10% 9% 0,0665

5>100 (5<100) 268 669 168 669 168,67% 0,0959% 0,0221% 1,485% -10% 9% 0,0595

1>150 (1<150) 138 044 38 044 38,04% 0,0216% 0,0221% 1,487% -10% 9% 0,0095

5>150 (5<150) 155 856 55 856 55,86% 0,0318% 0,0221% 1,487% -10% 9% 0,0163

1>200 (1<200) 186 847 86 847 86,85% 0,0494% 0,0221% 1,486% -10% 9% 0,0282

5>200 (5<200) 205 955 105 955 105,96% 0,0603% 0,0221% 1,486% -10% 9% 0,0355

1, 20>100 (1, 20<100) 172 891 72 891 72,89% 0,0415% 0,0221% 1,486% -10% 9% 0,0228

5, 20>100 (5, 20<100) 166 547 66 547 66,55% 0,0379% 0,0221% 1,486% -10% 9% 0,0204

1, 50>100 (1, 50<100) 115 883 15 883 15,88% 0,0090% 0,0221% 1,487% -10% 9% 0,0010

5, 50>100 (5, 50<100) 115 883 15 883 15,88% 0,0090% 0,0221% 1,487% -10% 9% 0,0010

1, 20>150 (1, 20<150) 156 850 56 850 56,85% 0,0323% 0,0221% 1,487% -10% 9% 0,0167

5, 20>150 (5, 20<150) 167 034 67 034 67,03% 0,0381% 0,0221% 1,486% -10% 9% 0,0206

1, 50>150 (1, 50<150) 154 047 54 047 54,05% 0,0307% 0,0221% 1,486% -10% 9% 0,0156

5, 50>150 (5, 50<150) 152 994 52 994 52,99% 0,0301% 0,0221% 1,486% -10% 9% 0,0152

1, 20>200 (1, 20<200) 284 875 184 875 184,88% 0,1052% 0,0221% 1,485% -10% 9% 0,0657

5, 20>200 (5, 20<200) 278 609 178 609 178,61% 0,1016% 0,0221% 1,485% -10% 9% 0,0633

1, 50>200 (1, 50<200) 269 746 169 746 169,75% 0,0966% 0,0221% 1,485% -10% 9% 0,0599

5, 50>200 (5, 50<200) 297 827 197 827 197,83% 0,1125% 0,0220% 1,485% -10% 9% 0,0707

Medelvärden för GM portföljer 198 632 98 632 98,63% 0,0561% 0,0221% 1,486% -9,7% 8,5% 0,0327

Medianvärden för GM portföljer 169 962 69 962 69,96% 0,0398% 0,0221% 1,486% -9,7% 8,5% 0,0217

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 258,7% 1716,1% 1716,1% 1716,1% 99,7% 99,9% ---- ---- -7354,2%

5>100 (5<100) 242,3% 1549,3% 1549,3% 1549,3% 99,8% 99,9% ---- ---- -6583,5%

1>150 (1<150) 124,5% 349,5% 349,5% 349,5% 100,0% 100,0% ---- ---- -1048,8%

5>150 (5<150) 140,6% 513,1% 513,1% 513,1% 100,0% 100,0% ---- ---- -1803,1%

1>200 (1<200) 168,5% 797,7% 797,7% 797,7% 99,8% 99,9% ---- ---- -3116,3%

5>200 (5<200) 185,7% 973,3% 973,3% 973,3% 99,9% 99,9% ---- ---- -3925,0%

1, 20>100 (1, 20<100) 155,9% 669,6% 669,6% 669,6% 99,9% 100,0% ---- ---- -2524,5%

5, 20>100 (5, 20<100) 150,2% 611,3% 611,3% 611,3% 99,9% 100,0% ---- ---- -2255,8%

1, 50>100 (1, 50<100) 104,5% 145,9% 145,9% 145,9% 100,0% 100,0% ---- ---- -111,4%

5, 50>100 (5, 50<100) 104,5% 145,9% 145,9% 145,9% 100,0% 100,0% ---- ---- -111,4%

1, 20>150 (1, 20<150) 141,5% 522,2% 522,2% 522,2% 99,9% 100,0% ---- ---- -1845,2%

5, 20>150 (5, 20<150) 150,6% 615,8% 615,8% 615,8% 99,9% 100,0% ---- ---- -2276,5%

1, 50>150 (1, 50<150) 138,9% 496,5% 496,5% 496,5% 99,9% 100,0% ---- ---- -1726,7%

5, 50>150 (5, 50<150) 138,0% 486,8% 486,8% 486,8% 99,9% 100,0% ---- ---- -1682,1%

1, 20>200 (1, 20<200) 256,9% 1698,2% 1698,2% 1698,2% 99,8% 99,9% ---- ---- -7269,7%

5, 20>200 (5, 20<200) 251,3% 1640,6% 1640,6% 1640,6% 99,8% 99,9% ---- ---- -7004,4%

1, 50>200 (1, 50<200) 243,3% 1559,2% 1559,2% 1559,2% 99,8% 99,9% ---- ---- -6627,9%

5, 50>200 (5, 50<200) 268,6% 1817,2% 1817,2% 1817,2% 99,7% 99,9% ---- ---- -7820,5%

Medelvärden 179,1% 906,0% 906,0% 906,0% 99,9% 99,9% ---- ---- -3615,9%

Medianvärden 153,3% 642,7% 642,7% 642,7% 99,9% 100,0% ---- ---- -2400,5%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1758 1068 690 22 22 44 9 41% 6 27% 15 34%

5>100 (5<100) 1758 1060 698 13 13 26 7 54% 4 31% 11 42%

1>150 (1<150) 1758 1052 706 30 30 60 9 30% 8 27% 17 28%

5>150 (5<150) 1758 1051 707 16 16 32 5 31% 3 19% 8 25%

1>200 (1<200) 1758 1093 665 29 29 58 11 38% 10 34% 21 36%

5>200 (5<200) 1758 1103 655 10 11 21 4 40% 3 27% 7 33%

1, 20>100 (1, 20<100) 1758 1078 680 8 8 16 5 63% 3 38% 8 50%

5, 20>100 (5, 20<100) 1758 1070 688 15 15 30 9 60% 5 33% 14 47%

1, 50>100 (1, 50<100) 1758 1079 679 7 7 14 3 43% 3 43% 6 43%

5, 50>100 (5, 50<100) 1758 1079 679 7 7 14 3 43% 3 43% 6 43%

1, 20>150 (1, 20<150) 1758 1029 729 11 11 22 5 45% 3 27% 8 36%

5, 20>150 (5, 20<150) 1758 1039 719 7 7 14 3 43% 2 29% 5 36%

1, 50>150 (1, 50<150) 1758 1011 747 6 6 12 3 50% 2 33% 5 42%

5, 50>150 (5, 50<150) 1758 1012 746 6 6 12 3 50% 2 33% 5 42%

1, 20>200 (1, 20<200) 1758 1087 671 8 8 16 6 75% 4 50% 10 63%

5, 20>200 (5, 20<200) 1758 1084 674 5 5 10 3 60% 3 60% 6 60%

1, 50>200 (1, 50<200) 1758 1094 664 26 26 52 14 54% 11 42% 25 48%

5, 50>200 (5, 50<200) 1758 1070 688 4 5 9 3 75% 2 40% 5 56%

Medelvärden 1758 1064 694 13 13 26 6 50% 4 35% 10 42%

Medianvärden 1758 1070 688 9 9,5 18,5 5 48% 3 33% 8 42%

OMXH25
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1.2.3 Norge 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1746 90,20% 0,0517% 0,000310 0,01760 -10% 11% 6,234 -0,476

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 190 199 90 199 90,20% 0,0517% 0,0310% 1,760% -9,9% 10,7% 0,0239

1>100 (1<100) 251 196 151 196 151,20% 0,0866% 0,0309% 1,759% -11% 10% 0,0438

5>100 (5<100) 284 969 184 969 184,97% 0,1059% 0,0309% 1,759% -11% 10% 0,0548

1>150 (1<150) 518 972 418 972 418,97% 0,2400% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,1311

5>150 (5<150) 697 304 597 304 597,30% 0,3421% 0,0308% 1,756% -11% 10% 0,1894

1>200 (1<200) 405 944 305 944 305,94% 0,1752% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0942

5>200 (5<200) 407 198 307 198 307,20% 0,1759% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0947

1, 20>100 (1, 20<100) 398 943 298 943 298,94% 0,1712% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0920

5, 20>100 (5, 20<100) 427 812 327 812 327,81% 0,1878% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,1014

1, 50>100 (1, 50<100) 262 480 162 480 162,48% 0,0931% 0,0309% 1,759% -11% 10% 0,0475

5, 50>100 (5, 50<100) 257 309 157 309 157,31% 0,0901% 0,0309% 1,759% -11% 10% 0,0458

1, 20>150 (1, 20<150) 409 096 309 096 309,10% 0,1770% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0953

5, 20>150 (5, 20<150) 424 056 324 056 324,06% 0,1856% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,1002

1, 50>150 (1, 50<150) 313 633 213 633 213,63% 0,1224% 0,0309% 1,759% -11% 10% 0,0642

5, 50>150 (5, 50<150) 313 633 213 633 213,63% 0,1224% 0,0309% 1,759% -11% 10% 0,0642

1, 20>200 (1, 20<200) 396 412 296 412 296,41% 0,1698% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0912

5, 20>200 (5, 20<200) 336 592 236 592 236,59% 0,1355% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0716

1, 50>200 (1, 50<200) 234 600 134 600 134,60% 0,0771% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0384

5, 50>200 (5, 50<200) 234 600 134 600 134,60% 0,0771% 0,0309% 1,758% -11% 10% 0,0384

Medelvärden för GM portföljer 365 264 265 264 265,26% 0,1519% 0,0309% 1,758% -10,7% 9,9% 0,0810

Medianvärden för GM portföljer 366 502 266 502 266,50% 0,1526% 0,0309% 1,758% -10,7% 9,9% 0,0814

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 132,1% 167,6% 167,6% 167,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 183,0%

5>100 (5<100) 149,8% 205,1% 205,1% 205,1% 99,9% 100,0% ---- ---- 229,0%

1>150 (1<150) 272,9% 464,5% 464,5% 464,5% 99,8% 99,9% ---- ---- 547,7%

5>150 (5<150) 366,6% 662,2% 662,2% 662,2% 99,5% 99,8% ---- ---- 791,4%

1>200 (1<200) 213,4% 339,2% 339,2% 339,2% 99,8% 99,9% ---- ---- 393,8%

5>200 (5<200) 214,1% 340,6% 340,6% 340,6% 99,8% 99,9% ---- ---- 395,5%

1, 20>100 (1, 20<100) 209,8% 331,4% 331,4% 331,4% 99,8% 99,9% ---- ---- 384,2%

5, 20>100 (5, 20<100) 224,9% 363,4% 363,4% 363,4% 99,8% 99,9% ---- ---- 423,6%

1, 50>100 (1, 50<100) 138,0% 180,1% 180,1% 180,1% 99,9% 100,0% ---- ---- 198,4%

5, 50>100 (5, 50<100) 135,3% 174,4% 174,4% 174,4% 99,9% 100,0% ---- ---- 191,3%

1, 20>150 (1, 20<150) 215,1% 342,7% 342,7% 342,7% 99,8% 99,9% ---- ---- 398,1%

5, 20>150 (5, 20<150) 223,0% 359,3% 359,3% 359,3% 99,7% 99,9% ---- ---- 418,5%

1, 50>150 (1, 50<150) 164,9% 236,8% 236,8% 236,8% 99,9% 99,9% ---- ---- 268,0%

5, 50>150 (5, 50<150) 164,9% 236,8% 236,8% 236,8% 99,9% 99,9% ---- ---- 268,0%

1, 20>200 (1, 20<200) 208,4% 328,6% 328,6% 328,6% 99,8% 99,9% ---- ---- 380,9%

5, 20>200 (5, 20<200) 177,0% 262,3% 262,3% 262,3% 99,8% 99,9% ---- ---- 299,3%

1, 50>200 (1, 50<200) 123,3% 149,2% 149,2% 149,2% 99,7% 99,9% ---- ---- 160,6%

5, 50>200 (5, 50<200) 123,3% 149,2% 149,2% 149,2% 99,7% 99,9% ---- ---- 160,6%

Medelvärden 192,0% 294,1% 294,1% 294,1% 99,8% 99,9% ---- ---- 338,4%

Medianvärden 192,7% 295,5% 295,5% 295,5% 99,8% 99,9% ---- ---- 340,1%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1746 1125 621 36 36 72 16 44% 7 19% 23 32%

5>100 (5<100) 1746 1123 623 16 16 32 8 50% 3 19% 11 34%

1>150 (1<150) 1746 1181 565 22 22 44 11 50% 9 41% 20 45%

5>150 (5<150) 1746 1180 566 7 7 14 6 86% 3 43% 9 64%

1>200 (1<200) 1746 1205 541 15 15 30 8 53% 6 40% 14 47%

5>200 (5<200) 1746 1195 551 7 7 14 4 57% 3 43% 7 50%

1, 20>100 (1, 20<100) 1746 1102 644 9 9 18 6 67% 3 33% 9 50%

5, 20>100 (5, 20<100) 1746 1103 643 6 6 12 4 67% 3 50% 7 58%

1, 50>100 (1, 50<100) 1746 1188 558 6 6 12 3 50% 2 33% 5 42%

5, 50>100 (5, 50<100) 1746 1185 561 6 6 12 3 50% 2 33% 5 42%

1, 20>150 (1, 20<150) 1746 1179 567 6 6 12 4 67% 3 50% 7 58%

5, 20>150 (5, 20<150) 1746 1178 568 5 5 10 4 80% 3 60% 7 70%

1, 50>150 (1, 50<150) 1746 1189 557 4 4 8 3 75% 2 50% 5 63%

5, 50>150 (5, 50<150) 1746 1189 557 4 4 8 3 75% 2 50% 5 63%

1, 20>200 (1, 20<200) 1746 1210 536 3 3 6 1 33% 2 67% 3 50%

5, 20>200 (5, 20<200) 1746 1201 545 9 9 18 4 44% 5 56% 9 50%

1, 50>200 (1, 50<200) 1746 1207 539 3 3 6 1 33% 2 67% 3 50%

5, 50>200 (5, 50<200) 1746 1207 539 3 3 6 1 33% 2 67% 3 50%

Medelvärden 1746 1175 571 9 9 19 5 56% 3 46% 8 51%

Medianvärden 1746 1186,5 559,5 6 6 12 4 52% 3 46% 7 50%
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1.2.4 Sverige 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1757 30,91% 0,0176% 0,000270 0,01643 -7% 10% 4,515 0,366

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 130 910 30 910 30,91% 0,0176% 0,0270% 1,643% -7,2% 10,4% 0,0061

1>100 (1<100) 195 018 95 018 95,02% 0,0541% 0,0270% 1,642% -10% 7% 0,0284

5>100 (5<100) 219 958 119 958 119,96% 0,0683% 0,0270% 1,642% -10% 7% 0,0370

1>150 (1<150) 225 665 125 665 125,66% 0,0715% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0390

5>150 (5<150) 215 803 115 803 115,80% 0,0659% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0356

1>200 (1<200) 227 658 127 658 127,66% 0,0727% 0,0270% 1,642% -10% 7% 0,0397

5>200 (5<200) 172 963 72 963 72,96% 0,0415% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0207

1, 20>100 (1, 20<100) 188 072 88 072 88,07% 0,0501% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0260

5, 20>100 (5, 20<100) 188 072 88 072 88,07% 0,0501% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0260

1, 50>100 (1, 50<100) 144 010 44 010 44,01% 0,0250% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0107

5, 50>100 (5, 50<100) 135 826 35 826 35,83% 0,0204% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0078

1, 20>150 (1, 20<150) 227 840 127 840 127,84% 0,0728% 0,0270% 1,642% -10% 7% 0,0397

5, 20>150 (5, 20<150) 203 822 103 822 103,82% 0,0591% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0314

1, 50>150 (1, 50<150) 173 946 73 946 73,95% 0,0421% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0211

5, 50>150 (5, 50<150) 173 946 73 946 73,95% 0,0421% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0211

1, 20>200 (1, 20<200) 201 870 101 870 101,87% 0,0580% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0307

5, 20>200 (5, 20<200) 201 870 101 870 101,87% 0,0580% 0,0270% 1,643% -10% 7% 0,0307

1, 50>200 (1, 50<200) 225 024 125 024 125,02% 0,0712% 0,0270% 1,642% -10% 7% 0,0388

5, 50>200 (5, 50<200) 225 024 125 024 125,02% 0,0712% 0,0270% 1,642% -10% 7% 0,0388

Medelvärden för GM portföljer 197 021 97 021 97,02% 0,0552% 0,0270% 1,643% -10,4% 7,2% 0,0291

Medianvärden för GM portföljer 201 870 101 870 101,87% 0,0580% 0,0270% 1,643% -10,4% 7,2% 0,0307

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 149,0% 307,4% 307,4% 307,4% 99,9% 99,9% ---- ---- 461,5%

5>100 (5<100) 168,0% 388,1% 388,1% 388,1% 99,9% 99,9% ---- ---- 602,3%

1>150 (1<150) 172,4% 406,6% 406,6% 406,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 634,2%

5>150 (5<150) 164,8% 374,6% 374,6% 374,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 578,7%

1>200 (1<200) 173,9% 413,0% 413,0% 413,0% 99,8% 99,9% ---- ---- 645,8%

5>200 (5<200) 132,1% 236,1% 236,1% 236,1% 99,9% 100,0% ---- ---- 337,1%

1, 20>100 (1, 20<100) 143,7% 284,9% 284,9% 284,9% 99,9% 100,0% ---- ---- 422,3%

5, 20>100 (5, 20<100) 143,7% 284,9% 284,9% 284,9% 99,9% 100,0% ---- ---- 422,3%

1, 50>100 (1, 50<100) 110,0% 142,4% 142,4% 142,4% 100,0% 100,0% ---- ---- 173,8%

5, 50>100 (5, 50<100) 103,8% 115,9% 115,9% 115,9% 100,0% 100,0% ---- ---- 127,7%

1, 20>150 (1, 20<150) 174,0% 413,6% 413,6% 413,6% 99,9% 99,9% ---- ---- 646,6%

5, 20>150 (5, 20<150) 155,7% 335,9% 335,9% 335,9% 99,9% 100,0% ---- ---- 511,1%

1, 50>150 (1, 50<150) 132,9% 239,2% 239,2% 239,2% 100,0% 100,0% ---- ---- 342,6%

5, 50>150 (5, 50<150) 132,9% 239,2% 239,2% 239,2% 100,0% 100,0% ---- ---- 342,6%

1, 20>200 (1, 20<200) 154,2% 329,6% 329,6% 329,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 500,0%

5, 20>200 (5, 20<200) 154,2% 329,6% 329,6% 329,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 500,0%

1, 50>200 (1, 50<200) 171,9% 404,5% 404,5% 404,5% 99,9% 99,9% ---- ---- 630,8%

5, 50>200 (5, 50<200) 171,9% 404,5% 404,5% 404,5% 99,9% 99,9% ---- ---- 630,8%

Medelvärden 150,5% 313,9% 313,9% 313,9% 99,9% 100,0% ---- ---- 472,8%

Medianvärden 154,2% 329,6% 329,6% 329,6% 99,9% 100,0% ---- ---- 500,0%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1757 1089 668 21 21 42 7 33% 7 33% 14 33%

5>100 (5<100) 1757 1094 663 11 11 22 5 45% 3 27% 8 36%

1>150 (1<150) 1757 1044 713 23 23 46 11 48% 9 39% 20 43%

5>150 (5<150) 1757 1041 716 9 9 18 5 56% 4 44% 9 50%

1>200 (1<200) 1757 1080 677 17 17 34 8 47% 6 35% 14 41%

5>200 (5<200) 1757 1077 680 8 8 16 4 50% 2 25% 6 38%

1, 20>100 (1, 20<100) 1757 1070 687 6 6 12 4 67% 3 50% 7 58%

5, 20>100 (5, 20<100) 1757 1070 687 6 6 12 4 67% 3 50% 7 58%

1, 50>100 (1, 50<100) 1757 1089 668 8 8 16 5 63% 4 50% 9 56%

5, 50>100 (5, 50<100) 1757 1075 682 6 6 12 4 67% 3 50% 7 58%

1, 20>150 (1, 20<150) 1757 1028 729 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

5, 20>150 (5, 20<150) 1757 1043 714 5 5 10 4 80% 2 40% 6 60%

1, 50>150 (1, 50<150) 1757 986 771 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

5, 50>150 (5, 50<150) 1757 986 771 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

1, 20>200 (1, 20<200) 1757 1056 701 5 5 10 4 80% 2 40% 6 60%

5, 20>200 (5, 20<200) 1757 1056 701 5 5 10 4 80% 2 40% 6 60%

1, 50>200 (1, 50<200) 1757 1055 702 3 3 6 3 100% 2 67% 5 83%

5, 50>200 (5, 50<200) 1757 1055 702 3 3 6 3 100% 2 67% 5 83%

Medelvärden 1757 1055 702 8 8 16 5 71% 3 45% 8 58%

Medianvärden 1757 1056 701 6 6 12 4 67% 2,5 47% 6,5 58%

OMXS30
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1.2.5 Brasilien 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1734 362,03% 0,2088% 0,000424 0,02060 -11% 15% 4,656 0,113

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 462 025 362 025 362,03% 0,2088% 0,0424% 2,060% -11,4% 14,7% 0,0801

1>100 (1<100) 218 366 118 366 118,37% 0,0683% 0,0425% 2,062% -15% 11% 0,0119

5>100 (5<100) 248 234 148 234 148,23% 0,0855% 0,0425% 2,061% -15% 11% 0,0202

1>150 (1<150) 136 258 36 258 36,26% 0,0209% 0,0425% 2,062% -15% 11% -0,0111

5>150 (5<150) 183 320 83 320 83,32% 0,0481% 0,0425% 2,062% -15% 11% 0,0021

1>200 (1<200) 132 471 32 471 32,47% 0,0187% 0,0425% 2,062% -15% 11% -0,0122

5>200 (5<200) 264 079 164 079 164,08% 0,0946% 0,0425% 2,061% -15% 11% 0,0247

1, 20>100 (1, 20<100) 262 102 162 102 162,10% 0,0935% 0,0425% 2,061% -15% 11% 0,0241

5, 20>100 (5, 20<100) 277 215 177 215 177,22% 0,1022% 0,0425% 2,061% -15% 11% 0,0283

1, 50>100 (1, 50<100) 382 142 282 142 282,14% 0,1627% 0,0425% 2,061% -15% 11% 0,0577

5, 50>100 (5, 50<100) 531 158 431 158 431,16% 0,2486% 0,0424% 2,058% -15% 11% 0,0995

1, 20>150 (1, 20<150) 316 494 216 494 216,49% 0,1249% 0,0425% 2,060% -15% 11% 0,0393

5, 20>150 (5, 20<150) 333 778 233 778 233,78% 0,1348% 0,0424% 2,060% -15% 11% 0,0442

1, 50>150 (1, 50<150) 156 725 56 725 56,73% 0,0327% 0,0425% 2,062% -15% 11% -0,0054

5, 50>150 (5, 50<150) 172 208 72 208 72,21% 0,0416% 0,0425% 2,062% -15% 11% -0,0010

1, 20>200 (1, 20<200) 220 161 120 161 120,16% 0,0693% 0,0425% 2,062% -15% 11% 0,0124

5, 20>200 (5, 20<200) 228 641 128 641 128,64% 0,0742% 0,0425% 2,062% -15% 11% 0,0147

1, 50>200 (1, 50<200) 249 905 149 905 149,90% 0,0865% 0,0425% 2,061% -15% 11% 0,0207

5, 50>200 (5, 50<200) 221 795 121 795 121,80% 0,0702% 0,0425% 2,061% -15% 11% 0,0128

Medelvärden för GM portföljer 251 947 151 947 151,95% 0,0876% 0,0425% 2,061% -14,7% 11,4% 0,0213

Medianvärden för GM portföljer 238 437 138 437 138,44% 0,0798% 0,0425% 2,061% -14,7% 11,4% 0,0175

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 47,3% 32,7% 32,7% 32,7% 100,2% 100,1% ---- ---- 14,8%

5>100 (5<100) 53,7% 40,9% 40,9% 40,9% 100,1% 100,1% ---- ---- 25,3%

1>150 (1<150) 29,5% 10,0% 10,0% 10,0% 100,2% 100,1% ---- ---- -13,9%

5>150 (5<150) 39,7% 23,0% 23,0% 23,0% 100,2% 100,1% ---- ---- 2,6%

1>200 (1<200) 28,7% 9,0% 9,0% 9,0% 100,2% 100,1% ---- ---- -15,2%

5>200 (5<200) 57,2% 45,3% 45,3% 45,3% 100,1% 100,0% ---- ---- 30,8%

1, 20>100 (1, 20<100) 56,7% 44,8% 44,8% 44,8% 100,1% 100,0% ---- ---- 30,1%

5, 20>100 (5, 20<100) 60,0% 49,0% 49,0% 49,0% 100,1% 100,0% ---- ---- 35,4%

1, 50>100 (1, 50<100) 82,7% 77,9% 77,9% 77,9% 100,0% 100,0% ---- ---- 72,1%

5, 50>100 (5, 50<100) 115,0% 119,1% 119,1% 119,1% 99,8% 99,9% ---- ---- 124,3%

1, 20>150 (1, 20<150) 68,5% 59,8% 59,8% 59,8% 100,0% 100,0% ---- ---- 49,1%

5, 20>150 (5, 20<150) 72,2% 64,6% 64,6% 64,6% 100,0% 100,0% ---- ---- 55,2%

1, 50>150 (1, 50<150) 33,9% 15,7% 15,7% 15,7% 100,2% 100,1% ---- ---- -6,7%

5, 50>150 (5, 50<150) 37,3% 19,9% 19,9% 19,9% 100,2% 100,1% ---- ---- -1,3%

1, 20>200 (1, 20<200) 47,7% 33,2% 33,2% 33,2% 100,1% 100,1% ---- ---- 15,5%

5, 20>200 (5, 20<200) 49,5% 35,5% 35,5% 35,5% 100,1% 100,1% ---- ---- 18,4%

1, 50>200 (1, 50<200) 54,1% 41,4% 41,4% 41,4% 100,1% 100,0% ---- ---- 25,8%

5, 50>200 (5, 50<200) 48,0% 33,6% 33,6% 33,6% 100,1% 100,1% ---- ---- 16,0%

Medelvärden 54,5% 42,0% 42,0% 42,0% 100,1% 100,0% ---- ---- 26,6%

Medianvärden 51,6% 38,2% 38,2% 38,2% 100,1% 100,1% ---- ---- 21,8%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1734 1220 514 40 40 80 18 45% 12 30% 30 38%

5>100 (5<100) 1734 1207 527 16 16 32 9 56% 3 19% 12 38%

1>150 (1<150) 1734 1255 479 32 32 64 11 34% 5 16% 16 25%

5>150 (5<150) 1734 1253 481 16 16 32 7 44% 4 25% 11 34%

1>200 (1<200) 1734 1304 430 23 23 46 11 48% 4 17% 15 33%

5>200 (5<200) 1734 1310 424 16 16 32 10 63% 5 31% 15 47%

1, 20>100 (1, 20<100) 1734 1208 526 10 10 20 7 70% 2 20% 9 45%

5, 20>100 (5, 20<100) 1734 1207 527 9 9 18 7 78% 2 22% 9 50%

1, 50>100 (1, 50<100) 1734 1259 475 13 13 26 8 62% 4 31% 12 46%

5, 50>100 (5, 50<100) 1734 1258 476 15 15 30 13 87% 8 53% 21 70%

1, 20>150 (1, 20<150) 1734 1233 501 5 5 10 5 100% 2 40% 7 70%

5, 20>150 (5, 20<150) 1734 1232 502 6 6 12 5 83% 3 50% 8 67%

1, 50>150 (1, 50<150) 1734 1237 497 5 5 10 5 100% 1 20% 6 60%

5, 50>150 (5, 50<150) 1734 1236 498 8 8 16 6 75% 4 50% 10 63%

1, 20>200 (1, 20<200) 1734 1333 401 6 6 12 5 83% 1 17% 6 50%

5, 20>200 (5, 20<200) 1734 1334 400 6 6 12 5 83% 1 17% 6 50%

1, 50>200 (1, 50<200) 1734 1323 411 21 21 42 15 71% 10 48% 25 60%

5, 50>200 (5, 50<200) 1734 1306 428 6 6 12 5 83% 1 17% 6 50%

Medelvärden 1734 1262 472 14 14 28 8 70% 4 29% 12 50%

Medianvärden 1734 1254 480 11,5 11,5 23 7 73% 3,5 24% 10,5 50%

Bovespa
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1.2.6 Hong Kong 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1748 73,41% 0,0420% 0,000292 0,01708 -13% 14% 10,519 0,421

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 173 408 73 408 73,41% 0,0420% 0,0292% 1,708% -12,7% 14,3% 0,0182

1>100 (1<100) 278 986 178 986 178,99% 0,1024% 0,0291% 1,706% -14% 13% 0,0536

5>100 (5<100) 261 038 161 038 161,04% 0,0921% 0,0291% 1,707% -14% 13% 0,0476

1>150 (1<150) 259 323 159 323 159,32% 0,0911% 0,0292% 1,708% -14% 13% 0,0470

5>150 (5<150) 278 722 178 722 178,72% 0,1022% 0,0291% 1,707% -14% 13% 0,0535

1>200 (1<200) 158 859 58 859 58,86% 0,0337% 0,0292% 1,709% -14% 13% 0,0133

5>200 (5<200) 248 917 148 917 148,92% 0,0852% 0,0292% 1,707% -14% 13% 0,0435

1, 20>100 (1, 20<100) 204 743 104 743 104,74% 0,0599% 0,0292% 1,708% -14% 13% 0,0287

5, 20>100 (5, 20<100) 212 192 112 192 112,19% 0,0642% 0,0292% 1,708% -14% 13% 0,0312

1, 50>100 (1, 50<100) 128 544 28 544 28,54% 0,0163% 0,0290% 1,704% -14% 13% 0,0032

5, 50>100 (5, 50<100) 154 963 54 963 54,96% 0,0314% 0,0290% 1,704% -14% 13% 0,0121

1, 20>150 (1, 20<150) 280 534 180 534 180,53% 0,1033% 0,0291% 1,707% -14% 13% 0,0541

5, 20>150 (5, 20<150) 280 534 180 534 180,53% 0,1033% 0,0291% 1,707% -14% 13% 0,0541

1, 50>150 (1, 50<150) 172 751 72 751 72,75% 0,0416% 0,0291% 1,705% -14% 13% 0,0180

5, 50>150 (5, 50<150) 172 751 72 751 72,75% 0,0416% 0,0291% 1,705% -14% 13% 0,0180

1, 20>200 (1, 20<200) 182 125 82 125 82,13% 0,0470% 0,0292% 1,707% -14% 13% 0,0211

5, 20>200 (5, 20<200) 205 930 105 930 105,93% 0,0606% 0,0291% 1,707% -14% 13% 0,0291

1, 50>200 (1, 50<200) 170 761 70 761 70,76% 0,0405% 0,0290% 1,702% -14% 13% 0,0174

5, 50>200 (5, 50<200) 170 761 70 761 70,76% 0,0405% 0,0290% 1,702% -14% 13% 0,0174

Medelvärden för GM portföljer 212 358 112 358 112,36% 0,0643% 0,0291% 1,706% -14,3% 12,7% 0,0313

Medianvärden för GM portföljer 205 336 105 336 105,34% 0,0603% 0,0291% 1,707% -14,3% 12,7% 0,0289

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 160,9% 243,8% 243,8% 243,8% 99,8% 99,9% ---- ---- 294,5%

5>100 (5<100) 150,5% 219,4% 219,4% 219,4% 99,9% 99,9% ---- ---- 261,3%

1>150 (1<150) 149,5% 217,0% 217,0% 217,0% 99,9% 100,0% ---- ---- 258,1%

5>150 (5<150) 160,7% 243,5% 243,5% 243,5% 99,8% 99,9% ---- ---- 293,9%

1>200 (1<200) 91,6% 80,2% 80,2% 80,2% 100,1% 100,0% ---- ---- 73,2%

5>200 (5<200) 143,5% 202,9% 202,9% 202,9% 99,9% 99,9% ---- ---- 239,0%

1, 20>100 (1, 20<100) 118,1% 142,7% 142,7% 142,7% 99,9% 100,0% ---- ---- 157,7%

5, 20>100 (5, 20<100) 122,4% 152,8% 152,8% 152,8% 99,9% 100,0% ---- ---- 171,4%

1, 50>100 (1, 50<100) 74,1% 38,9% 38,9% 38,9% 99,5% 99,8% ---- ---- 17,5%

5, 50>100 (5, 50<100) 89,4% 74,9% 74,9% 74,9% 99,5% 99,8% ---- ---- 66,2%

1, 20>150 (1, 20<150) 161,8% 245,9% 245,9% 245,9% 99,9% 99,9% ---- ---- 297,2%

5, 20>150 (5, 20<150) 161,8% 245,9% 245,9% 245,9% 99,9% 99,9% ---- ---- 297,2%

1, 50>150 (1, 50<150) 99,6% 99,1% 99,1% 99,1% 99,7% 99,8% ---- ---- 99,0%

5, 50>150 (5, 50<150) 99,6% 99,1% 99,1% 99,1% 99,7% 99,8% ---- ---- 99,0%

1, 20>200 (1, 20<200) 105,0% 111,9% 111,9% 111,9% 99,9% 100,0% ---- ---- 116,1%

5, 20>200 (5, 20<200) 118,8% 144,3% 144,3% 144,3% 99,9% 99,9% ---- ---- 159,9%

1, 50>200 (1, 50<200) 98,5% 96,4% 96,4% 96,4% 99,3% 99,6% ---- ---- 95,5%

5, 50>200 (5, 50<200) 98,5% 96,4% 96,4% 96,4% 99,3% 99,6% ---- ---- 95,5%

Medelvärden 122,5% 153,1% 153,1% 153,1% 99,8% 99,9% ---- ---- 171,8%

Medianvärden 118,4% 143,5% 143,5% 143,5% 99,9% 99,9% ---- ---- 158,8%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1748 1074 674 32 32 64 15 47% 13 41% 28 44%

5>100 (5<100) 1748 1082 666 15 15 30 9 60% 7 47% 16 53%

1>150 (1<150) 1748 1094 654 15 15 30 8 53% 3 20% 11 37%

5>150 (5<150) 1748 1095 653 8 8 16 6 75% 2 25% 8 50%

1>200 (1<200) 1748 1142 606 13 13 26 8 62% 4 31% 12 46%

5>200 (5<200) 1748 1129 619 7 7 14 5 71% 3 43% 8 57%

1, 20>100 (1, 20<100) 1748 1072 676 16 16 32 12 75% 6 38% 18 56%

5, 20>100 (5, 20<100) 1748 1080 668 10 10 20 7 70% 4 40% 11 55%

1, 50>100 (1, 50<100) 1748 1085 663 8 8 16 6 75% 2 25% 8 50%

5, 50>100 (5, 50<100) 1748 1095 653 7 7 14 5 71% 2 29% 7 50%

1, 20>150 (1, 20<150) 1748 1111 637 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

5, 20>150 (5, 20<150) 1748 1111 637 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

1, 50>150 (1, 50<150) 1748 1093 655 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

5, 50>150 (5, 50<150) 1748 1093 655 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

1, 20>200 (1, 20<200) 1748 1128 620 4 4 8 3 75% 2 50% 5 63%

5, 20>200 (5, 20<200) 1748 1125 623 5 5 10 4 80% 3 60% 7 70%

1, 50>200 (1, 50<200) 1748 1123 625 3 3 6 3 100% 1 33% 4 67%

5, 50>200 (5, 50<200) 1748 1123 625 3 3 6 3 100% 1 33% 4 67%

Medelvärden 1748 1103 645 9 9 18 6 79% 3 40% 10 59%

Medianvärden 1748 1095 653 7 7 14 5 75% 2 40% 7,5 57%

Hang Seng
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1.2.7 Indien 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1732 346,69% 0,2002% 0,000323 0,01796 -11% 17% 8,321 0,172

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 446 693 346 693 346,69% 0,2002% 0,0323% 1,796% -11,1% 17,3% 0,1035

1>100 (1<100) 623 015 523 015 523,01% 0,3020% 0,0322% 1,795% -8% 17% 0,1603

5>100 (5<100) 593 747 493 747 493,75% 0,2851% 0,0322% 1,795% -8% 17% 0,1508

1>150 (1<150) 399 320 299 320 299,32% 0,1728% 0,0322% 1,796% -8% 17% 0,0883

5>150 (5<150) 367 357 267 357 267,36% 0,1544% 0,0323% 1,796% -8% 17% 0,0780

1>200 (1<200) 259 738 159 738 159,74% 0,0922% 0,0323% 1,798% -11% 17% 0,0433

5>200 (5<200) 267 965 167 965 167,96% 0,0970% 0,0323% 1,797% -11% 17% 0,0460

1, 20>100 (1, 20<100) 439 512 339 512 339,51% 0,1960% 0,0322% 1,796% -8% 17% 0,1012

5, 20>100 (5, 20<100) 439 512 339 512 339,51% 0,1960% 0,0322% 1,796% -8% 17% 0,1012

1, 50>100 (1, 50<100) 317 616 217 616 217,62% 0,1256% 0,0323% 1,797% -8% 17% 0,0619

5, 50>100 (5, 50<100) 341 437 241 437 241,44% 0,1394% 0,0323% 1,797% -8% 17% 0,0696

1, 20>150 (1, 20<150) 398 930 298 930 298,93% 0,1726% 0,0323% 1,796% -11% 17% 0,0881

5, 20>150 (5, 20<150) 431 576 331 576 331,58% 0,1914% 0,0323% 1,796% -11% 17% 0,0986

1, 50>150 (1, 50<150) 174 808 74 808 74,81% 0,0432% 0,0323% 1,798% -11% 17% 0,0161

5, 50>150 (5, 50<150) 174 808 74 808 74,81% 0,0432% 0,0323% 1,798% -11% 17% 0,0161

1, 20>200 (1, 20<200) 381 135 281 135 281,14% 0,1623% 0,0323% 1,796% -11% 17% 0,0824

5, 20>200 (5, 20<200) 382 791 282 791 282,79% 0,1633% 0,0323% 1,796% -11% 17% 0,0829

1, 50>200 (1, 50<200) 184 314 84 314 84,31% 0,0487% 0,0323% 1,798% -17% 11% 0,0191

5, 50>200 (5, 50<200) 177 742 77 742 77,74% 0,0449% 0,0323% 1,798% -17% 11% 0,0170

Medelvärden för GM portföljer 353 073 253 073 253,07% 0,1461% 0,0323% 1,797% -10,5% 16,6% 0,0734

Medianvärden för GM portföljer 374 246 274 246 274,25% 0,1583% 0,0323% 1,796% -11,1% 17,3% 0,0802

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 139,5% 150,9% 150,9% 150,9% 99,8% 99,9% ---- ---- 154,9%

5>100 (5<100) 132,9% 142,4% 142,4% 142,4% 99,9% 99,9% ---- ---- 145,8%

1>150 (1<150) 89,4% 86,3% 86,3% 86,3% 100,0% 100,0% ---- ---- 85,3%

5>150 (5<150) 82,2% 77,1% 77,1% 77,1% 100,0% 100,0% ---- ---- 75,3%

1>200 (1<200) 58,1% 46,1% 46,1% 46,1% 100,2% 100,1% ---- ---- 41,9%

5>200 (5<200) 60,0% 48,4% 48,4% 48,4% 100,1% 100,1% ---- ---- 44,4%

1, 20>100 (1, 20<100) 98,4% 97,9% 97,9% 97,9% 100,0% 100,0% ---- ---- 97,8%

5, 20>100 (5, 20<100) 98,4% 97,9% 97,9% 97,9% 100,0% 100,0% ---- ---- 97,8%

1, 50>100 (1, 50<100) 71,1% 62,8% 62,8% 62,8% 100,1% 100,1% ---- ---- 59,9%

5, 50>100 (5, 50<100) 76,4% 69,6% 69,6% 69,6% 100,1% 100,0% ---- ---- 67,3%

1, 20>150 (1, 20<150) 89,3% 86,2% 86,2% 86,2% 100,0% 100,0% ---- ---- 85,1%

5, 20>150 (5, 20<150) 96,6% 95,6% 95,6% 95,6% 100,0% 100,0% ---- ---- 95,3%

1, 50>150 (1, 50<150) 39,1% 21,6% 21,6% 21,6% 100,2% 100,1% ---- ---- 15,5%

5, 50>150 (5, 50<150) 39,1% 21,6% 21,6% 21,6% 100,2% 100,1% ---- ---- 15,5%

1, 20>200 (1, 20<200) 85,3% 81,1% 81,1% 81,1% 100,0% 100,0% ---- ---- 79,6%

5, 20>200 (5, 20<200) 85,7% 81,6% 81,6% 81,6% 100,0% 100,0% ---- ---- 80,1%

1, 50>200 (1, 50<200) 41,3% 24,3% 24,3% 24,3% 100,2% 100,1% ---- ---- 18,5%

5, 50>200 (5, 50<200) 39,8% 22,4% 22,4% 22,4% 100,2% 100,1% ---- ---- 16,4%

Medelvärden 79,0% 73,0% 73,0% 73,0% 100,1% 100,0% ---- ---- 70,9%

Medianvärden 83,8% 79,1% 79,1% 79,1% 100,0% 100,0% ---- ---- 77,5%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1732 1091 641 23 23 46 13 57% 6 26% 19 41%

5>100 (5<100) 1732 1084 648 11 11 22 7 64% 4 36% 11 50%

1>150 (1<150) 1732 1164 568 19 19 38 9 47% 6 32% 15 39%

5>150 (5<150) 1732 1156 576 11 11 22 7 64% 4 36% 11 50%

1>200 (1<200) 1732 1220 512 16 16 32 8 50% 5 31% 13 41%

5>200 (5<200) 1732 1212 520 8 8 16 4 50% 1 13% 5 31%

1, 20>100 (1, 20<100) 1732 1094 638 7 7 14 6 86% 3 43% 9 64%

5, 20>100 (5, 20<100) 1732 1094 638 7 7 14 6 86% 3 43% 9 64%

1, 50>100 (1, 50<100) 1732 1067 665 8 8 16 6 75% 3 38% 9 56%

5, 50>100 (5, 50<100) 1732 1067 665 7 7 14 6 86% 2 29% 8 57%

1, 20>150 (1, 20<150) 1732 1152 580 6 6 12 5 83% 1 17% 6 50%

5, 20>150 (5, 20<150) 1732 1151 581 7 7 14 5 71% 1 14% 6 43%

1, 50>150 (1, 50<150) 1732 1167 565 5 5 10 4 80% 1 20% 5 50%

5, 50>150 (5, 50<150) 1732 1167 565 5 5 10 4 80% 1 20% 5 50%

1, 20>200 (1, 20<200) 1732 1212 520 4 8 12 3 75% 2 25% 5 42%

5, 20>200 (5, 20<200) 1732 1208 524 4 4 8 3 75% 1 25% 4 50%

1, 50>200 (1, 50<200) 1732 1201 531 6 5 11 4 67% 2 40% 6 55%

5, 50>200 (5, 50<200) 1732 1203 529 5 4 9 3 60% 1 25% 4 44%

Medelvärden 1732 1151 581 9 9 18 6 70% 3 28% 8 49%

Medianvärden 1732 1160 572 7 7 14 5,5 73% 2 27% 7 50%

BSE Sensex

Antal signaler Sanna signaler (Antal & %)Dagar & Position
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1.2.8 Japan 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1719 -6,25% -0,0036% 0,000272 0,01650 -11% 14% 8,147 -0,192

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 93 754 -6 246 -6,25% -0,0036% 0,0272% 1,650% -11,4% 14,2% -0,0026

1>100 (1<100) 174 899 74 899 74,90% 0,0436% 0,0272% 1,650% -14% 11% 0,0260

5>100 (5<100) 183 666 83 666 83,67% 0,0487% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0291

1>150 (1<150) 193 146 93 146 93,15% 0,0542% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0325

5>150 (5<150) 241 775 141 775 141,77% 0,0825% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0496

1>200 (1<200) 158 666 58 666 58,67% 0,0341% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0203

5>200 (5<200) 172 864 72 864 72,86% 0,0424% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0253

1, 20>100 (1, 20<100) 211 104 111 104 111,10% 0,0646% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0388

5, 20>100 (5, 20<100) 230 062 130 062 130,06% 0,0757% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0455

1, 50>100 (1, 50<100) 161 164 61 164 61,16% 0,0356% 0,0271% 1,645% -14% 11% 0,0213

5, 50>100 (5, 50<100) 168 762 68 762 68,76% 0,0400% 0,0270% 1,645% -14% 11% 0,0239

1, 20>150 (1, 20<150) 191 233 91 233 91,23% 0,0531% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0318

5, 20>150 (5, 20<150) 194 105 94 105 94,10% 0,0547% 0,0272% 1,649% -14% 11% 0,0328

1, 50>150 (1, 50<150) 154 257 54 257 54,26% 0,0316% 0,0269% 1,640% -14% 11% 0,0189

5, 50>150 (5, 50<150) 167 594 67 594 67,59% 0,0393% 0,0268% 1,636% -14% 11% 0,0237

1, 20>200 (1, 20<200) 142 734 42 734 42,73% 0,0249% 0,0272% 1,648% -14% 11% 0,0147

5, 20>200 (5, 20<200) 143 054 43 054 43,05% 0,0250% 0,0272% 1,648% -14% 11% 0,0148

1, 50>200 (1, 50<200) 128 859 28 859 28,86% 0,0168% 0,0272% 1,648% -14% 11% 0,0098

5, 50>200 (5, 50<200) 122 674 22 674 22,67% 0,0132% 0,0271% 1,647% -14% 11% 0,0076

Medelvärden för GM portföljer 174 479 74 479 74,48% 0,0433% 0,0271% 1,647% -14,2% 11,4% 0,0259

Medianvärden för GM portföljer 170 813 70 813 70,81% 0,0412% 0,0272% 1,649% -14,2% 11,4% 0,0246

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 186,6% -1199,2% -1199,2% -1199,2% 99,9% 100,0% ---- ---- -1008,9%

5>100 (5<100) 195,9% -1339,6% -1339,6% -1339,6% 99,9% 100,0% ---- ---- -1128,8%

1>150 (1<150) 206,0% -1491,4% -1491,4% -1491,4% 99,9% 100,0% ---- ---- -1258,4%

5>150 (5<150) 257,9% -2270,0% -2270,0% -2270,0% 99,8% 99,9% ---- ---- -1923,8%

1>200 (1<200) 169,2% -939,3% -939,3% -939,3% 99,9% 100,0% ---- ---- -787,2%

5>200 (5<200) 184,4% -1166,6% -1166,6% -1166,6% 99,9% 100,0% ---- ---- -981,2%

1, 20>100 (1, 20<100) 225,2% -1778,9% -1778,9% -1778,9% 99,8% 99,9% ---- ---- -1504,5%

5, 20>100 (5, 20<100) 245,4% -2082,4% -2082,4% -2082,4% 99,8% 99,9% ---- ---- -1764,0%

1, 50>100 (1, 50<100) 171,9% -979,3% -979,3% -979,3% 99,3% 99,7% ---- ---- -823,7%

5, 50>100 (5, 50<100) 180,0% -1101,0% -1101,0% -1101,0% 99,3% 99,7% ---- ---- -927,9%

1, 20>150 (1, 20<150) 204,0% -1460,7% -1460,7% -1460,7% 99,9% 100,0% ---- ---- -1232,3%

5, 20>150 (5, 20<150) 207,0% -1506,7% -1506,7% -1506,7% 99,9% 100,0% ---- ---- -1271,6%

1, 50>150 (1, 50<150) 164,5% -868,7% -868,7% -868,7% 98,8% 99,4% ---- ---- -731,0%

5, 50>150 (5, 50<150) 178,8% -1082,3% -1082,3% -1082,3% 98,3% 99,2% ---- ---- -916,6%

1, 20>200 (1, 20<200) 152,2% -684,2% -684,2% -684,2% 99,7% 99,9% ---- ---- -570,0%

5, 20>200 (5, 20<200) 152,6% -689,4% -689,4% -689,4% 99,7% 99,9% ---- ---- -574,3%

1, 50>200 (1, 50<200) 137,4% -462,1% -462,1% -462,1% 99,8% 99,9% ---- ---- -380,0%

5, 50>200 (5, 50<200) 130,8% -363,0% -363,0% -363,0% 99,6% 99,8% ---- ---- -295,7%

Medelvärden 186,1% -1192,5% -1192,5% -1192,5% 99,6% 99,8% ---- ---- -1004,4%

Medianvärden 182,2% -1133,8% -1133,8% -1133,8% 99,8% 99,9% ---- ---- -954,5%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1719 876 843 32 32 64 12 38% 12 38% 24 38%

5>100 (5<100) 1719 874 845 19 19 38 8 42% 7 37% 15 39%

1>150 (1<150) 1719 868 851 28 28 56 12 43% 8 29% 20 36%

5>150 (5<150) 1719 868 851 13 13 26 7 54% 5 38% 12 46%

1>200 (1<200) 1719 887 832 26 26 52 11 42% 9 35% 20 38%

5>200 (5<200) 1719 882 837 12 12 24 6 50% 2 17% 8 33%

1, 20>100 (1, 20<100) 1719 878 841 10 10 20 6 60% 5 50% 11 55%

5, 20>100 (5, 20<100) 1719 871 848 8 8 16 5 63% 3 38% 8 50%

1, 50>100 (1, 50<100) 1719 875 844 7 7 14 5 71% 3 43% 8 57%

5, 50>100 (5, 50<100) 1719 880 839 9 9 18 7 78% 6 67% 13 72%

1, 20>150 (1, 20<150) 1719 875 844 8 8 16 5 63% 3 38% 8 50%

5, 20>150 (5, 20<150) 1719 877 842 7 7 14 4 57% 3 43% 7 50%

1, 50>150 (1, 50<150) 1719 860 859 13 5 18 5 38% 2 40% 7 39%

5, 50>150 (5, 50<150) 1719 860 859 5 5 10 3 60% 2 40% 5 50%

1, 20>200 (1, 20<200) 1719 862 857 11 8 19 4 36% 3 38% 7 37%

5, 20>200 (5, 20<200) 1719 861 858 7 7 14 3 43% 2 29% 5 36%

1, 50>200 (1, 50<200) 1719 901 818 6 4 10 4 67% 1 25% 5 50%

5, 50>200 (5, 50<200) 1719 903 816 5 4 9 3 60% 1 25% 4 44%

Medelvärden 1719 875 844 13 12 24 6 54% 4 37% 10 46%

Medianvärden 1719 875 844 9,5 8 18 5 55% 3 38% 8 45%

Nikkei 225

Antal signaler Sanna signaler (Antal & %)Dagar & Position
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1.2.9 Tyskland 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1783 9,72% 0,0055% 0,000293 0,01712 -7% 11% 5,576 0,298

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 109 722 9 722 9,72% 0,0055% 0,0293% 1,712% -7,2% 11,4% -0,0011

1>100 (1<100) 292 464 192 464 192,46% 0,1079% 0,0292% 1,710% -11% 7% 0,0588

5>100 (5<100) 235 070 135 070 135,07% 0,0758% 0,0293% 1,711% -11% 7% 0,0399

1>150 (1<150) 266 765 166 765 166,77% 0,0935% 0,0293% 1,710% -11% 7% 0,0504

5>150 (5<150) 243 658 143 658 143,66% 0,0806% 0,0293% 1,711% -11% 7% 0,0428

1>200 (1<200) 209 308 109 308 109,31% 0,0613% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0315

5>200 (5<200) 217 035 117 035 117,03% 0,0656% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0340

1, 20>100 (1, 20<100) 137 190 37 190 37,19% 0,0209% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0079

5, 20>100 (5, 20<100) 135 357 35 357 35,36% 0,0198% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0073

1, 50>100 (1, 50<100) 224 064 124 064 124,06% 0,0696% 0,0293% 1,711% -11% 7% 0,0363

5, 50>100 (5, 50<100) 217 812 117 812 117,81% 0,0661% 0,0293% 1,711% -11% 7% 0,0343

1, 20>150 (1, 20<150) 214 847 114 847 114,85% 0,0644% 0,0293% 1,711% -11% 7% 0,0333

5, 20>150 (5, 20<150) 211 457 111 457 111,46% 0,0625% 0,0293% 1,711% -11% 7% 0,0322

1, 50>150 (1, 50<150) 193 113 93 113 93,11% 0,0522% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0262

5, 50>150 (5, 50<150) 189 410 89 410 89,41% 0,0501% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0250

1, 20>200 (1, 20<200) 192 782 92 782 92,78% 0,0520% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0261

5, 20>200 (5, 20<200) 188 495 88 495 88,50% 0,0496% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0247

1, 50>200 (1, 50<200) 194 698 94 698 94,70% 0,0531% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0267

5, 50>200 (5, 50<200) 194 698 94 698 94,70% 0,0531% 0,0293% 1,712% -11% 7% 0,0267

Medelvärden för GM portföljer 208 790 108 790 108,79% 0,0610% 0,0293% 1,711% -11,4% 7,1% 0,0313

Medianvärden för GM portföljer 210 382 110 382 110,38% 0,0619% 0,0293% 1,712% -11,4% 7,1% 0,0318

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 266,5% 1979,6% 1979,6% 1979,6% 99,7% 99,9% ---- ---- -5162,5%

5>100 (5<100) 214,2% 1389,3% 1389,3% 1389,3% 99,9% 99,9% ---- ---- -3507,6%

1>150 (1<150) 243,1% 1715,3% 1715,3% 1715,3% 99,8% 99,9% ---- ---- -4421,3%

5>150 (5<150) 222,1% 1477,6% 1477,6% 1477,6% 99,8% 99,9% ---- ---- -3755,0%

1>200 (1<200) 190,8% 1124,3% 1124,3% 1124,3% 99,9% 100,0% ---- ---- -2764,9%

5>200 (5<200) 197,8% 1203,8% 1203,8% 1203,8% 99,9% 100,0% ---- ---- -2987,7%

1, 20>100 (1, 20<100) 125,0% 382,5% 382,5% 382,5% 100,0% 100,0% ---- ---- -690,1%

5, 20>100 (5, 20<100) 123,4% 363,7% 363,7% 363,7% 100,0% 100,0% ---- ---- -637,4%

1, 50>100 (1, 50<100) 204,2% 1276,1% 1276,1% 1276,1% 99,8% 99,9% ---- ---- -3191,2%

5, 50>100 (5, 50<100) 198,5% 1211,8% 1211,8% 1211,8% 99,9% 99,9% ---- ---- -3010,9%

1, 20>150 (1, 20<150) 195,8% 1181,3% 1181,3% 1181,3% 99,9% 99,9% ---- ---- -2925,5%

5, 20>150 (5, 20<150) 192,7% 1146,4% 1146,4% 1146,4% 99,9% 99,9% ---- ---- -2827,8%

1, 50>150 (1, 50<150) 176,0% 957,7% 957,7% 957,7% 99,9% 100,0% ---- ---- -2299,1%

5, 50>150 (5, 50<150) 172,6% 919,6% 919,6% 919,6% 99,9% 100,0% ---- ---- -2192,6%

1, 20>200 (1, 20<200) 175,7% 954,3% 954,3% 954,3% 99,9% 100,0% ---- ---- -2289,5%

5, 20>200 (5, 20<200) 171,8% 910,2% 910,2% 910,2% 100,0% 100,0% ---- ---- -2165,9%

1, 50>200 (1, 50<200) 177,4% 974,0% 974,0% 974,0% 99,9% 100,0% ---- ---- -2344,8%

5, 50>200 (5, 50<200) 177,4% 974,0% 974,0% 974,0% 99,9% 100,0% ---- ---- -2344,8%

Medelvärden 190,3% 1119,0% 1119,0% 1119,0% 99,9% 99,9% ---- ---- -2751,0%

Medianvärden 191,7% 1135,4% 1135,4% 1135,4% 99,9% 100,0% ---- ---- -2796,4%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1783 1061 722 32 32 64 17 53% 12 38% 29 45%

5>100 (5<100) 1783 1064 719 13 13 26 7 54% 5 38% 12 46%

1>150 (1<150) 1783 1103 680 24 24 48 14 58% 8 33% 22 46%

5>150 (5<150) 1783 1102 681 13 13 26 6 46% 3 23% 9 35%

1>200 (1<200) 1783 1133 650 13 13 26 5 38% 4 31% 9 35%

5>200 (5<200) 1783 1130 653 10 10 20 5 50% 4 40% 9 45%

1, 20>100 (1, 20<100) 1783 1069 714 9 9 18 5 56% 2 22% 7 39%

5, 20>100 (5, 20<100) 1783 1066 717 10 10 20 5 50% 2 20% 7 35%

1, 50>100 (1, 50<100) 1783 1029 754 8 8 16 4 50% 4 50% 8 50%

5, 50>100 (5, 50<100) 1783 1027 756 11 11 22 7 64% 5 45% 12 55%

1, 20>150 (1, 20<150) 1783 1096 687 7 7 14 4 57% 2 29% 6 43%

5, 20>150 (5, 20<150) 1783 1097 686 6 6 12 3 50% 2 33% 5 42%

1, 50>150 (1, 50<150) 1783 1053 730 7 7 14 5 71% 3 43% 8 57%

5, 50>150 (5, 50<150) 1783 1062 721 7 7 14 5 71% 3 43% 8 57%

1, 20>200 (1, 20<200) 1783 1142 641 4 4 8 3 75% 2 50% 5 63%

5, 20>200 (5, 20<200) 1783 1147 636 7 7 14 4 57% 2 29% 6 43%

1, 50>200 (1, 50<200) 1783 1125 658 3 3 6 2 67% 2 67% 4 67%

5, 50>200 (5, 50<200) 1783 1125 658 3 3 6 2 67% 2 67% 4 67%

Medelvärden 1783 1091 692 10 10 21 6 57% 4 39% 9 48%

Medianvärden 1783 1096,5 686,5 8,5 8,5 17 5 56% 3 38% 8 46%

DAX

Antal signaler Sanna signaler (Antal & %)Dagar & Position
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1.2.10 USA 

 

1. Statistik för index
Handelsdagar Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Toppighet Skevhet

1763 -7,12% -0,0040% 0,000208 0,01442 -9% 12% 9,582 0,113

2. Statistik för portföljerna
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

Köp-&-Behåll 92 877 -7 123 -7,12% -0,0040% 0,0208% 1,442% -9,0% 11,6% -0,0077

1>100 (1<100) 105 653 5 653 5,65% 0,0032% 0,0208% 1,442% -12% 9% -0,0027

5>100 (5<100) 119 780 19 780 19,78% 0,0112% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0028

1>150 (1<150) 120 668 20 668 20,67% 0,0117% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0032

5>150 (5<150) 115 544 15 544 15,54% 0,0088% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0012

1>200 (1<200) 116 627 16 627 16,63% 0,0094% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0016

5>200 (5<200) 118 287 18 287 18,29% 0,0104% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0022

1, 20>100 (1, 20<100) 103 848 3 848 3,85% 0,0022% 0,0208% 1,441% -12% 9% -0,0034

5, 20>100 (5, 20<100) 110 339 10 339 10,34% 0,0059% 0,0208% 1,441% -12% 9% -0,0009

1, 50>100 (1, 50<100) 87 259 -12 741 -12,74% -0,0072% 0,0208% 1,441% -12% 9% -0,0100

5, 50>100 (5, 50<100) 89 480 -10 520 -10,52% -0,0060% 0,0208% 1,441% -12% 9% -0,0091

1, 20>150 (1, 20<150) 120 295 20 295 20,30% 0,0115% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0030

5, 20>150 (5, 20<150) 120 968 20 968 20,97% 0,0119% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0033

1, 50>150 (1, 50<150) 142 462 42 462 42,46% 0,0241% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0118

5, 50>150 (5, 50<150) 140 992 40 992 40,99% 0,0233% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0112

1, 20>200 (1, 20<200) 124 718 24 718 24,72% 0,0140% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0048

5, 20>200 (5, 20<200) 131 019 31 019 31,02% 0,0176% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0073

1, 50>200 (1, 50<200) 147 563 47 563 47,56% 0,0270% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0138

5, 50>200 (5, 50<200) 158 817 58 817 58,82% 0,0334% 0,0208% 1,441% -12% 9% 0,0182

Medelvärden för GM portföljer 120 795 20 795 20,80% 0,0118% 0,0208% 1,441% -11,6% 9,0% 0,0032

Medianvärden för GM portföljer 120 038 20 038 20,04% 0,0114% 0,0208% 1,441% -11,6% 9,0% 0,0029

3. Statistik för glidande medelvärdes portföljerna i % av köp-&-behåll portföljen
Portföljer Portföljvärde Värdeförändring Total avkastning Medelavkastning per dag Varians Stadardavvikelse Min Max Sharpekvot

1>100 (1<100) 113,8% -79,4% -79,4% -79,4% 99,9% 100,0% ---- ---- 35,2%

5>100 (5<100) 129,0% -277,7% -277,7% -277,7% 99,9% 99,9% ---- ---- -36,6%

1>150 (1<150) 129,9% -290,2% -290,2% -290,2% 99,9% 99,9% ---- ---- -41,1%

5>150 (5<150) 124,4% -218,2% -218,2% -218,2% 99,8% 99,9% ---- ---- -15,1%

1>200 (1<200) 125,6% -233,4% -233,4% -233,4% 99,8% 99,9% ---- ---- -20,6%

5>200 (5<200) 127,4% -256,8% -256,8% -256,8% 99,9% 99,9% ---- ---- -29,0%

1, 20>100 (1, 20<100) 111,8% -54,0% -54,0% -54,0% 99,9% 99,9% ---- ---- 44,3%

5, 20>100 (5, 20<100) 118,8% -145,2% -145,2% -145,2% 99,9% 99,9% ---- ---- 11,4%

1, 50>100 (1, 50<100) 94,0% 178,9% 178,9% 178,9% 99,9% 99,9% ---- ---- 128,6%

5, 50>100 (5, 50<100) 96,3% 147,7% 147,7% 147,7% 99,8% 99,9% ---- ---- 117,3%

1, 20>150 (1, 20<150) 129,5% -284,9% -284,9% -284,9% 99,8% 99,9% ---- ---- -39,2%

5, 20>150 (5, 20<150) 130,2% -294,4% -294,4% -294,4% 99,9% 99,9% ---- ---- -42,6%

1, 50>150 (1, 50<150) 153,4% -596,2% -596,2% -596,2% 99,8% 99,9% ---- ---- -151,8%

5, 50>150 (5, 50<150) 151,8% -575,5% -575,5% -575,5% 99,8% 99,9% ---- ---- -144,4%

1, 20>200 (1, 20<200) 134,3% -347,0% -347,0% -347,0% 99,8% 99,9% ---- ---- -61,7%

5, 20>200 (5, 20<200) 141,1% -435,5% -435,5% -435,5% 99,8% 99,9% ---- ---- -93,7%

1, 50>200 (1, 50<200) 158,9% -667,8% -667,8% -667,8% 99,8% 99,9% ---- ---- -177,7%

5, 50>200 (5, 50<200) 171,0% -825,8% -825,8% -825,8% 99,8% 99,9% ---- ---- -235,0%

Medelvärden 130,1% -292,0% -292,0% -292,0% 99,8% 99,9% ---- ---- -41,8%

Medianvärden 129,2% -281,3% -281,3% -281,3% 99,8% 99,9% ---- ---- -37,9%

4. Statistik över köp- och säljsignaler

Indikator Totalt Lång Kort Köp Sälj Totalt Köp (antal) Köp (%) Sälj (antal) Sälj (%) Totalt (antal) Totalt (%)

1>100 (1<100) 1763 1041 722 35 35 70 14 40% 11 31% 25 36%

5>100 (5<100) 1763 1039 724 17 17 34 8 47% 4 24% 12 35%

1>150 (1<150) 1763 1032 731 36 36 72 17 47% 14 39% 31 43%

5>150 (5<150) 1763 1010 753 14 14 28 5 36% 4 29% 9 32%

1>200 (1<200) 1763 1060 703 31 31 62 17 55% 10 32% 27 44%

5>200 (5<200) 1763 1060 703 13 13 26 7 54% 3 23% 10 38%

1, 20>100 (1, 20<100) 1763 1044 719 11 11 22 5 45% 3 27% 8 36%

5, 20>100 (5, 20<100) 1763 1047 716 11 11 22 5 45% 3 27% 8 36%

1, 50>100 (1, 50<100) 1763 968 795 10 10 20 4 40% 3 30% 7 35%

5, 50>100 (5, 50<100) 1763 965 798 9 9 18 4 44% 3 33% 7 39%

1, 20>150 (1, 20<150) 1763 1028 735 18 18 36 10 56% 7 39% 17 47%

5, 20>150 (5, 20<150) 1763 1031 732 16 16 32 8 50% 5 31% 13 41%

1, 50>150 (1, 50<150) 1763 1027 736 6 6 12 5 83% 2 33% 7 58%

5, 50>150 (5, 50<150) 1763 1028 735 6 6 12 5 83% 2 33% 7 58%

1, 20>200 (1, 20<200) 1763 1043 720 11 11 22 5 45% 4 36% 9 41%

5, 20>200 (5, 20<200) 1763 1034 729 7 7 14 4 57% 2 29% 6 43%

1, 50>200 (1, 50<200) 1763 1072 691 5 5 10 3 60% 2 40% 5 50%

5, 50>200 (5, 50<200) 1763 1072 691 4 4 8 4 100% 2 50% 6 75%

Medelvärden 1763 1033 730 14 14 29 7 55% 5 33% 12 44%

Medianvärden 1763 1036,5 726,5 11 11 22 5 49% 3 32% 8,5 41%

S&P 500

Antal signaler Sanna signaler (Antal & %)Dagar & Position
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