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Abstract

This study examines the accuracy of buy recommendations in comparison to the actual

outcome of the stock price. There are three main areas of interest in the study: 1) A

comparison of the accuracy of buy recommendations between analysts and journalists. 2)

Conduct an ongoing critical discussion about the credibility of buy recommendations, in

order to convey existing problems with analysts who may have incentives to publish

unreasonably high target prices. 3) Analyze how the stock market climate affects the

accuracy of buy recommendations. The database Mediearkivet (provided by the university) is

used to collect information regarding buy recommendations on stocks listed on the Swedish

stock index OMXSMCPI. The return of these recommendations is then compared to the

return of  the index for the same time period. Furthermore, target prices given in the buy

recommendations are analyzed. Lastly, buy recommendations are divided into periods that

represent positive and negative stock market climate.

The study finds that buy recommendations from both analysts and journalists yields a higher

return than index for all time periods. Furthermore, both analysts and journalists tend to

overestimate the stock prices by providing unreasonable high target prices. Lastly we can

conclude that the stock market climate has no significant impact on the accuracy of buy

recommendations.

Acknowledgements

We would like to express our greatest gratitude to our supervisor Mikael Knutsson for the indicative

support and feedback. Furthermore, we would also like to convey our gratefulness for useful

comments presented by opponents during seminars.

1



Innehållsförteckning

Abstract 1

1. Bakgrundsbeskrivning 3

2. Problembeskrivning och problemanalys 4
2.1 Avgränsningar 5

3. Syfte 5

4. Teori och tidigare forskning 6
4.1 Effektiva marknadshypotesen 6
4.2 Prispresshypotesen 6
4.3 Informationshypotesen 7
4.4 Flockbeteende 7
4.5 Litteraturgenomgång av Lidén, E. (2007) 8
4.6 Litteraturgenomgång av Tekeste, N. och Sulaka, S., (2020) 9
4.7 Litteraturgenomgång av Hall, J. och Tacon, P., (2010) 9
4.8 Litteraturgenomgång av Altınkılıç, O. och Hansen, R., (2009) 10

5. Metod 11
5.1 Datainsamling 12
5.2 T-test 15
5.3 Metodkritik 16
5.4 Validitet och Reliabilitet 18
5.5 Bortfall 18

6. Resultat 19
6.1 Avkastning köprekommendationer 19
6.2 Analytiker vs. journalister 20
6.3 Börsklimat 22

7. Diskussion 30

8. Slutsats 34

Källförteckning 36

Appendix 38

2



1. Bakgrundsbeskrivning

Aktiehandel har pågått i Sverige sedan år 1772 med en betydande utveckling genom historien

som lett fram till dess nuvarande digitaliserade form. Vägen från de allra första officiella

aktieaffärerna där aktier gavs ut i form av fysiska aktiebrev till dagens digitala aktiehandeln

är lång, men en gemensam nämnare genom historien är att investeraren vill ha avkastning på

sin investering (Edberg, 2022). Vidare har även många strategier för att kunna förutspå

framtida värdet av en aktie vuxit fram och betydelsen av att få fram användbar information

anses av många bli mer och mer avgörande. Samtidigt finns det studier som visar det

motsatta. I en undersökning som analyserar den effektiva marknadshypotesen och dess kritik,

presenteras en slutsats som antyder att oberoende av vilket avvikande beteende en aktiekurs

har, skapas ingen handelsmöjlighet som gör det möjligt för investerare att nå extraordinär

riskjusterad avkastning (Burton, 2003). Denna slutsats överensstämmer med den traditionella

beskrivningen av den effektiva marknadshypotesen som antyder att en högre avkastning

endast kan nås via ett högre risktagande (Fama, 1970).

Dagens finansiella marknader kännetecknas av högt tempo, snabb informationsspridning och

snabba ageranden, mycket tack vare den ökade digitaliseringen som skett under de senaste

decennierna. Köp-, behåll- eller säljrekommendationer förmedlas dagligen av diverse

aktieanalytiker och journalister med det primära syftet att sprida information om förutspådd

framtida kursutveckling. Att en del analytiker kan ha incitament till att publicera orimligt

höga riktkurser skapar dock en problematik kring trovärdighet, beroende och tendens.

Tidigare studier antyder på att analytiker i större utsträckning ger ut köprekommendationer i

jämförelse med journalister. Exempelvis noterade Lidén (2007) att analytiker publicerade tre

gånger fler köprekommendationer än journalister. Han noterade även att journalister gav ut

fyra gånger fler köprekommendationer i relation till sälj, samtidigt som samma siffra för

analytiker var 13 gånger fler. En annan skillnad är att journalister tenderar att ha ett bredare

fokusområde, medans analytiker tenderar att fokusera på ett mindre antal bolag vilket ofta

skapar ett tätare samarbete mellan analytiker och de bolag som analyserna utförs på (Lidén,

2007).
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2. Problembeskrivning och problemanalys

Det problemområde som denna studie avser att undersöka är träffsäkerheten hos utgivna

köprekommendationer genom att analysera i vilken utsträckning utsatta riktkurser avviker från det

verkliga utfallet av aktiepriset. För att vidareutveckla problemområdet avser studien även att

undersöka hur träffsäkerheten hos köprekommendationer påverkas av det vid publiceringen rådande

börsklimatet.

Att analytiker som påstår sig vara oberoende kan ha incitament att publicera orimligt höga

riktkurser utgör en problematik. Det finns flera förklaringar till denna problematik där en

förklaring är att en del analyser utförs som uppdragsanalyser där bolaget som analyseras står

för betalningen. En annan förklaring är att de analytiker som arbetar på bank kan tänkas vilja

öka handeln i den berörda aktien för att på så vis generera intäkter till banken genom ökat

mäklararvode. Genom att publicera en köprekommendation med en riktkurs som avviker

markant från dagens riktkurs skapas uppmärksamhet kring aktien vilket således ökar

handelsvolymen. Vidare kan ytterligare en förklaring vara att analytikern vill behålla en god

relation med huvudpersoner inom bolaget som analyseras, eftersom tillgång till

företagsspecifik information underlättar arbetet med att utföra analysen. Skulle analytikern

publicera en negativ analys finns risken att hen förlorar den värdefulla informationskällan.

Utan sådan företagsspecifik information blir framtida analyser svårare att utföra.

2.1 Avgränsningar

Gällande avgränsningar har denna undersökning valts att avgränsas till att enbart analysera

köprekommendationer vilket resulterar i att rekommendationer om “sälj” eller “behåll” inte

kommer att beaktas. Anledningen till detta är att kunna koppla resultaten till den tidigare

nämnda problematiken kring analytikers incitament. Vidare kommer analysen att göras på

den svenska aktiemarknaden där även en avgränsning gjorts till medelstora bolag på

stockholmsbörsen som är noterade på listan Mid Cap. Anledningen till denna avgränsning är

att försöka bidra med ny forskning då detta inte är ett välutforskat index inom området.
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3. Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera köprekommendationers träffsäkerhet på aktiebolag som är

noterade på indexet OMXSMCPI, med förhoppningen att kunna analysera huruvida dessa

rekommendationer har varit lönsamma att följa. Vidare kommer en löpande kritisk diskussion kring

trovärdigheten av köprekommendationer att föras, i syfte att förmedla den problematik som finns

kring att en del analytiker kan ha incitament att publicera orimligt höga riktkurser. Till sist avser

studien att undersöka hur träffsäkerheten av köprekommendationer påverkas av olika börsklimat.
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4. Teori och tidigare forskning

4.1 Effektiva marknadshypotesen

Av de tidigare studier som undersöker effekten av aktieanalyser är det få som inte tar upp

huruvida aktiemarknaden är effektiv. Den mest kända studien inom området gjordes 1970 av

Eugene Fama där han presenterade sin teori om effektiva kapitalmarknader.

Fama beskriver att en finansiell marknad anses vara effektiv när priserna fullständigt speglar

all tillgänglig information. Detta innebär därmed att det, när marknaden är effektiv, inte skall

vara möjligt att systematiskt generera en högre avkastning än index genom att följa

köprekommendationer eftersom dessa baseras på allmän tillgänglig information. Vidare

argumenterar Fama för att den kostnad som ett frambringande av ytterligare information

medför, är lika hög eller högre än den vinst som kan genereras med hjälp av denna

information.

Studien frambringar även tre olika former av marknadseffektivitet; svag, semi-stark och stark

form. Den svaga formen säger att en investerare inte kan använda sig av historisk data om en

finansiell tillgång för att förutspå framtida utveckling eftersom priset fullständigt reflekterar

all information från tidigare prisrörelser. Fama påstår därmed att analysformen “teknisk

analys” som fokuserar på att identifiera mönster och särskilda prisrörelser, eller det som på

engelska kallas “price action” inte ger investeraren en edge mot resten av marknaden. Den

semi-starka formen av effektivitet säger att priser fullständigt reflekterar all information från

tidigare prisrörelser och information som finns att tillhandahålla från publika källor. Det

innebär att information från exempelvis finansiella rapporter anses vara inprisat och därmed

ger fundamental analys ingen edge mot marknaden. Den starka formen av effektivitet innebär

att all information är inprisad, även information som ännu inte är offentliggjord. Detta

innebär i sin tur att investerare inte kan uppnå högre avkastning genom att investera utifrån

tillhandahållen insiderinformation. Då stark form av marknadseffektivitet råder kan inte

framtida avkastning förutspås med hjälp av någon information utan istället sägs priser följa

vad Fama kallar för “random walk”, alltså att prisrörelser är slumpmässiga (Fama, 1970).
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4.2 Prispresshypotesen

Prispresshypostesen säger att aktierekommendationer tillfälligt påverkar aktiepriset på grund

av naiva investerare som bidrar till en abnormal avkastning genom att följa

rekommendationerna i syfte att göra en vinst (Lidén, 2007). När aktiemarknadens

efterfrågekurva inte är perfekt elastisk så köper investerare aktier vilket leder till att kapital

går in och ut genom marknaden. Detta leder till ett köptryck vilket pressar aktiepriset uppåt

vilket i sin tur leder till att priset avviker från jämviktspriset. Detta resulterar i en positiv

avkastning för marknaden. Över tid dämpas sakta köptrycket och aktiepriset återgår till

jämviktspriset, vilket medför en negativ avkastning för marknaden under den perioden

(Chang och Ke, 2014).

Det som kännetecknar prispresshypotesen är alltså att den förutspår en omsvängning av priset

efter den initiala pressen. Hypotesen säger därmed att den initiala pressen är en överreaktion

och att effekten inte är bestående. Den temporära effekten som prispresshypotesen förklarar

är motstridig den tidigare beskrivna hypotesen om effektiva marknader (Theissen och Zähres,

2012).

4.3 Informationshypotesen

En annan hypotes som används i flera tidigare studier där man vill förklara hur

aktierekommendationer påverkar aktiepriset är den så kallade informationshypotesen.

Hypotesen säger att om rekommendationer innehåller ny och relevant information kan dessa

följas för att eventuellt uppnå abnormal avkastning. I de fall då informationshypotesen

stämmer innebär det att marknaden direkt omvärderar aktien som rekommendationen görs på

i den stund då informationen når marknaden. Tvärtemot prispresshypotesen säger

informationshypotesen att abnormal avkastning, som uppstår vid publiceringen av en

aktierekommendation, är bestående och att effekten därmed inte försvinner efter tid (Lidén,

2007).
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4.4 Flockbeteende

Flockebeteende anses vara en viktig komponent för att förklara hur finansiella marknader

fungerar. Flockbeteende uppstår när investerare väljer att följa andra investerare eller

marknaden generellt sett, framför att följa sin egen tro om marknaden. Vidare beskrivs

beteendet som förträngningen av privat information och härmandet av andra investerare helt

utan koppling till fundamental data (Hwang och Salmon, 2003).

Flockbeteende anses vara rationellt ur ett nyttomaximerande perspektiv i de fall då det finns

en osäkerhet kring den genomsnittliga träffsäkerheten hos andra investerares information.

Detta leder till att individen själv har en rationell men felaktig uppfattning om att andra

investerares information är mer träffsäker än vad den i själva verket är (Avery och Zemsky,

1998).

4.5 Litteraturgenomgång av Lidén, E. (2007)

Lidén undersöker aktieprisers reaktion på publicerade aktierekommendationer i Sverige mellan

1995-2000. Vidare analyseras även handlingsvolymen kring publiceringsdagen, skillnad mellan

köp- och säljkurs samt senare uppföljning av både aktieprisers och handlingsvolymers respons på

tidigare publicerade rekommendationer.

Lidén finner en positiv publiceringsdagseffekt för köprekommendationer men att denna effekt

senare avtog och nästintill visade motsatt utfall efter 20 dagar, vilket i rapporten styrks av

prisspresshypotesen. Vidare resultat kopplat till köprekommendationer på publiceringsdagen var

minskad skillnad mellan köp- och säljkurs samt ökad handlingsvolym. Gällande

säljrekommendationer presenteras en negativ effekt på publiceringsdagen samt att priserna fortsatte

att falla vid senare uppföljning. Lidén finner även att analytiker i större utsträckning publicerar

köprekommendationer i jämförelse med journalister. Precis som tidigare nämnts presenterar Lidén

att analytiker publicerade tre gånger fler köprekommendationer än journalister. Därtill konstateras

även att journalister gav ut fyra gånger fler köprekommendationer i relation till sälj, samtidigt som

samma siffra för analytiker var 13 gånger fler. Dock finner Lidén samtidigt att rekommendationer

publicerade av journalister hade större påverkan än de publicerade av analytiker, vilket han förklarar

som en följdeffekt av att analytiker ger ut informationen till sina klienter innan publicering. Därmed
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får analytikernas klienter värdefull information i utbyte mot sina tidigare betalda avgifter, samtidigt

som värdet på informationen minskar för övriga investerare som får ta del av denna senare.

Sammanfattningsvis påvisar Lidén att resultatet från undersökningen indikerar på att publicerade

rekommendationer hade signifikant inverkan på aktiepriset samt att dessa rekommendationer

förmedlade information som inte tidigare varit känd för alla marknadsaktörer.

4.6 Litteraturgenomgång av Tekeste, N. och Sulaka, S., (2020)

Studien undersöker effekten av aktierekommendationer utgivna av svenska storbanker.

Avgränsning görs till köprekommendationer och avkastningen från rekommendationens

prisrörelse jämförs sedan med indexet OMXSPI. Vidare undersöks hur pressmeddelanden

som ges ut innan köprekommendationen påverkar effekten av rekommendationen. Studien

presenterar ett resultat som påvisar att köprekommendationer från svenska storbanker har

effekt på aktiepriset på kort sikt, både genom högre avkastning och högre handelsvolym i

genomsnitt. Detta är enligt rapporten i linje med tidigare forskning och går delvis emot den

effektiva marknadshypotesen. Från jämförelsen med index visas att SEB var den bank med

flest positiva utfall från köprekommendationer och att Handelsbankens analyser har högst

avkastning på lång sikt. Angående effekten av pressmeddelanden dras slutsatsen att dessa har

en viss påverkan på rekommendationens effekt.

Sammanfattningsvis säger studien att det på publiceringsdagen finns en prispresseffekt och

att det är denna som påverkar aktiekursen på kort sikt. Studien lyckas inte tyda hur

aktierekommendationer påverkat kursen på längre sikt. Vidare konstateras att det utöver

rekommendationer finns marknadsfaktorer, bolagsnyheter och handelsutsikter som påverkar

börsen.

4.7 Litteraturgenomgång av Hall, J. och Tacon, P., (2010)

Hall och Tacon (2010) undersöker värdet av att ta investeringsbeslut baserat på analytikers

aktierekommendationer som i sin tur baseras på samma analytikers träffsäkra vinstprognoser från

tidigare år. I rapporten förklaras att tidigare undersökningar har visat att de analytiker som hade bäst

träffsäkerhet på vinstprognoser under en period, också publicerade de mest lönsamma
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rekommendationerna under samma period. Dock finner Hall och Tacon inga bevis i sin egna studie

som stärker sambandet att tidigare träffsäkerhet på vinstprognoser hos en analytiker skulle göra

samma analytikers köprekommendationer lönsamma i nästkommande period. En statistisk

signifikans presenteras i avseende med en bestående träffsäkerhet på vinstprognoser men beskrivs

samtidigt som otillräcklig för att vidare kunna dra slutsatser om att det även skulle leda till

lönsamma aktierekommendationer.

Hall och Tacon finner även att samtliga analytiker, oberoende av förmågan till träffsäkra

vinstprognoser, är benägna till att rekommendera aktier med en låg kurs/eget kapital-kvot samt

positiv prisrörelse. Denna partiskhet förklaras som ett potentiellt hinder för analytiker i deras försök

till att publicera lönsamma rekommendationer.

4.8 Litteraturgenomgång av Altınkılıç, O. och Hansen, R., (2009)

Studien analyserar vilken roll överföring av information har på aktierekommendationer producerade

av säkerhetsanalytiker från säljsidan. Resultatet från undersökningen visar att analytikers

rekommendationer är informationsfria, vilket förklaras som att de ofta följer kraftiga

prisförändringar som i sin tur är en följd av producerade företagsnyheter. Därmed skiljer sig denna

studie från majoriteten av tidigare studier som gjorts eftersom den vanligaste slutsatsen är att

rekommendationer har en signifikant påverkan på aktiekursen.
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5. Metod

Studien har använt en deduktiv ansats vilket innebär att den bygger på tidigare forskning och teori.

Relevanta teorier som kan förklara hur och varför aktiepriser rör sig som de gör har diskuterats och

jämförts med studiens resultat.

För att undersöka lönsamheten av köprekommendationer har aktieanalyser hämtats från

databasen mediearkivet som tillhandahåller artiklar från olika finansiella informationskällor

såsom exempelvis Affärsvärlden och Dagens industri. Dessa analyser har sedan använts för

att undersöka avkastningen som den analyserade aktien gav under publikationsdagen, en

månad efter publikationsdagen och slutligen ett år efter publikationsdagen.

För att knyta an till den kritiska diskussionen kring trovärdighet, delades analyserna upp i två

kategorier. Den första kategorin bestod av analyser gjorda av svenska banker och fristående

analyshus vilka i studien benämns “analytiker” och den andra av analyser gjorda av

journalister. Analyserna från respektive kategori var nödvändigtvis inte utförda på ett och

samma bolag, även om så var fallet för en del av analyserna i datainsamlingen. Avkastningen

från dessa två kategorier jämfördes och analyserades för att dra slutsatser kring huruvida

analytikers eventuella incitament påverkade prisrörelser samt träffsäkerheten gällande både

avkastning och utsatt riktkurs.

För att utveckla undersökningen vidare, jämfördes sedan respektive kategoris avkastning med

utvecklingen för relevant index under samma period. Utifrån denna jämförelse fördes sedan

ett resonemang kring lönsamheten från att, framför att investera i index, istället följa

köprekommendationer under åren 2011, 2013, 2015 och 2018. Då studiens fokusområde är

medelstora bolag noterade på den svenska aktiemarknaden, valdes indexet OMXSMCPI. För

att få tillgång till vilka bolag som var listade på detta index under de analyserade åren,

kontaktades Nasdaq då denna information inte var tillgänglig för allmänheten.

Det sista steget i studien undersökte huruvida köprekommendationers träffsäkerhet

påverkades av börsklimatet. För att göra detta möjligt valdes köprekommendationer från

totalt fyra olika år, där de två starkaste åren från 2010 och framåt representerade ett starkt

positivt börsklimat och de två svagaste åren representerade ett starkt negativt börsklimat.

Slutligen jämfördes samtliga köprekommendationer från båda börsklimaten med index under
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samma period för att kunna dra slutsatser kring börsklimatets påverkan på

köprekommendationers träffsäkerhet.

När avkastningen från köprekommendationer beräknades på ett års sikt och sedan kopplades

till börsklimatet, fanns en risk för snedvridet resultat för de fall då analysen publicerades

under den senare delen av året. Detta eftersom analysen under en del av ettårsperioden då

jämfördes med en annan period och därmed ett annat börsklimat. För att fördjupa analysen

vidare och samtidigt minimera denna risk gjordes därmed ytterligare en indelning av

börsklimatet, nämligen efter månad. För de fyra valda åren, beräknades avkastningen för valt

index ut för samtliga månader och delades därefter upp i kategorin positivt börsklimat om

månaden genererade en positiv avkastning och negativt börsklimat om månaden genererade

en negativ avkastning.

5.1 Datainsamling

Innan relevant data kunde insamlas behövdes aktuell tidsperiod fastslås. Detta gjordes genom

att beräkna avkastningen för valt index från år 2010 och framåt enligt följande formel:

,Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = (𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔 − 𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔)
𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔

där de två åren med högst- respektive lägst avkastning valdes.

I tabellen nedan visas nämnda år:

År Avkastning OMXSMCPI

2010 21,08%

2011 -24,92%

2012 11,89%

2013 44,72%

2014 16,04%

2015 38,46%

2016 11,17%

2017 6,91%
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2018 -3,50%

2019 32,40%

2020 36,47%

2021 36,77%

Tabell 1: Årlig avkastning för index OMXSMCPI för perioden 2010-2021

Utifrån tabellen ovan kan det utläsas att år 2011 och år 2018 representerar negativt börsklimat,

medan år 2013 och år 2015 representerar år med positivt börsklimat.

Nedan följer den tidigare presenterade uppdelningen utifrån månader med positivt- respektive

negativt börsklimat. Beräkningen genomfördes utifrån följande formel:

𝑀å𝑛𝑎𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = (𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔 − 𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔)
𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑔

Börsklimat 2011 2013 2015 2018

Positivt 2011-03
3,90%

2013-01
6,46%

2015-01
4,31%

2018-01
0,57%

Positivt 2011-10
5,90%

2013-02
7,77%

2015-02
8,73%

2018-04
6,98%

Positivt 2011-12
3,58%

2013-03
0,47%

2015-04
0,14%

2018-05
1,79%

Positivt 2013-05
1,01%

2015-05
1,50%

2018-07
5,70%

Positivt 2013-07
8,58%

2015-07
5,25%

2018-08
2,33%

Positivt 2013-08
0,24%

2015-09
1,10%

Positivt 2013-09
6,94%

2015-10
9,66%

Positivt 2013-10
1,71%

2015-11
8,69%

Positivt 2013-11
2,94%

2015-12
1,44%
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Positivt 2013-12
2,27%

Negativt 2011-01
-3,46%

2013-04
-1,66%

2015-03
-0,40%

2018-02
-3,82%

Negativt 2011-02
-3,45%

2013-06
-0,79%

2015-06
-4,21%

2018-03
-1,23%

Negativt 2011-04
-1,46%

2015-08
-5,27%

2018-06
-2,15%

Negativt 2011-05
-0,98%

2018-09
-0,35%

Negativt 2011-06
-5,68%

2018-10
-6,39%

Negativt 2011-07
-6,89%

2018-11
-0,70%

Negativt 2011-08
-8,33%

2018-12
-5,83%

Negativt 2011-09
-9,92%

Negativt 2011-11
-1,30%

Tabell 2: Månatlig avkastning för index OMXSMCPI

Utifrån tabellen ovan kan 27 utav totalt 48 månader utläsas som månader med positivt börsklimat

och resterande 21 månader representerar månader med negativt börsklimat. Det kvarstår dock en

risk att samma problematik, som vid uppdelningen utifrån år, även uppstår vid denna uppdelning.

Samtidigt ger denna uppdelning ett mer representativt utfall då majoriteten av alla negativa månader

tillhör de år som representerar negativt börsklimat (år 2011 och år 2018) och det motsatta gäller för

de år som representerar positivt börsklimat (år 2013 och år 2015). Denna uppdelning

implementerades sedan i undersökningens tredje resultatdel 6.3 Börsklimat, där den genomsnittliga

månatliga avkastningen från köprekommendationerna presenteras.

Precis som tidigare nämnts har information om köprekommendationer hämtats via databasen

Mediearkivet som tillhandahåller artiklar från olika finansiella informationskällor såsom

exempelvis affärsvärlden och Dagens industri. Den information som söktes upp var

köprekommendation på en aktie under det aktuella året, datumet för publiceringsdagen samt den av
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analytikern/journalisten utsatta riktkursen. Därefter användes den finansiella plattformen

TradingView för att samla in relevanta aktie- och indexkurser för respektive datum. Respektive kurs

implementerades sedan i följande formler för att beräkna avkastningen på publikationsdagen, en

månad efter publikationsdagen och slutligen ett år efter publikationsdagen av analysen:

Avkastning publikationsdag:

𝑃
0

= (𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠  𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔 − 𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Avkastning en månad efter publikationsdag:

𝐴𝑉𝐾
1𝑀

= (𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔 − 𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Avkastning ett år efter publikationsdag:

𝐴𝑉𝐾
1Å

= (𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔− 𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Ovanstående beräkningar genomfördes både för den aktuella aktien samt för index under samma

tidsperiod.

För att analysera träffsäkerheten hos respektive skribents analys användes den utsatta riktkursen och

denna jämfördes sedan med aktiens stängningskurs ett år efter publikationsdagen enligt följande

formel:

𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑅𝑖𝑘𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠 =  − (𝑅𝑖𝑘𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠 − 𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔)
𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Den främsta anledningen till att riktkursen jämfördes med stängningskurs ett år efter

publikationsdagen är att skribenter ofta skriver att riktkursen är estimerad att nås på ett års sikt. En

annan anledning är att marknaden då har haft tillräckligt med tid att värdera om bolaget på nytt och

därmed bör aktiekursen hunnit justerats.

5.2 T-test

T-test användes i studien för att undersöka om skillnader i medelvärde mellan olika grupper var

statistiskt signifikanta. Typen av test som valdes var Students’ T-test då variansen inte misstänktes
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skilja sig åt mellan grupperna. Detta genomfördes i det statistiska analysverktyget Stata och utfallet

är presenterat i appendix. För samtliga T-tester användes följande noll- och alternativhypotes:

𝐻
0
:  𝑑𝑖𝑓𝑓 = 0

, uttryckt i Stata enligt:𝐻
𝐴

:  𝑑𝑖𝑓𝑓 ≠ 0 𝐻
𝐴

:  𝑑𝑖𝑓𝑓  ! = 0

Samtliga T-test gjordes utifrån två signifikansnivåer:

1. 0,05. Om p-värdet var exakt lika med 0,05 eller lägre förkastades nollhypotesen och

skillnaden mellan grupperna ansågs därmed vara statistiskt signifikanta.

2. 0,10. Om p-värdet var exakt lika med 0,10 eller lägre förkastades nollhypotesen och

skillnaden mellan grupperna ansågs därmed vara statistiskt signifikanta.

T-test utfördes för att mäta signifikansnivån på skillnaden i utfallet mellan följande grupper:

➢ Analytiker gentemot journalister för genomsnittlig avkastning på publikationsdagen, en

månad efter publikationsdagen samt ett år efter publikationsdagen.

➢ Avvikelse riktkurs mellan analytiker och journalister ett år efter publikationsdagen.

➢ Analytiker gentemot journalister för genomsnittlig månatlig avkastning under månader med

både positivt och negativt börsklimat.

➢ Analytiker gentemot index för genomsnittlig avkastning på publikationsdagen, en månad

efter publikationsdagen samt ett år efter publikationsdagen.

➢ Journalister gentemot index för genomsnittlig avkastning på publikationsdagen, en månad

efter publikationsdagen samt ett år efter publikationsdagen.

➢ Analytiker gentemot index för genomsnittlig månatlig avkastning under månader med både

positivt och negativt börsklimat.

➢ Journalister gentemot index för genomsnittlig månatlig avkastning under månader med både

positivt och negativt börsklimat.

5.3 Metodkritik

I denna del kritiskt granskas val av metod och potentiella problem som metodvalet kan medföra för

genomförandet av undersökningen presenteras.
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Köprekommendationer som publiceras under senare delen av ett år medför en problematik för den

del av studien som undersöker börsklimatets påverkan på utfallet av köprekommendationers

träffsäkerhet. Problematiken som uppstår är att en rekommendation publicerad i exempelvis

December år 2011 kommer att analyseras utifrån en avkastning som i majoritet utvecklats från det

börsklimat som råder under nästkommande år (i detta exempel år 2012). Precis som tidigare

presenterats är indexutvecklingen för år 2011 -24,92% och utgör därmed ett år som representerar

negativt börsklimat, medans samma utveckling för index för år 2012 var 11,89% vilket inte utgör ett

negativ börsklimat. Vidare medför denna problematik en risk att en analys av börsklimatets

påverkan på köprekommendationers träffsäkerhet, görs utifrån ett icke representativt utfall. För att

motverka denna problematik görs den tidigare nämnda uppdelningen av månadsvis indexutveckling

där respektive månad oberoende av år delas in i positivt- respektive negativt börsklimat.

Valet av år är en annan aspekt som påverkar utfallet av undersökningen och de resultat som är

oberoende av år skulle potentiellt kunnat se annorlunda ut om data från andra år insamlats. Dock

var en del av syftet med denna studie att även implementera börsklimatets påverkan på utfallet av

köprekommendationernas träffsäkerhet och därmed kan metoden för att välja år att basera

undersökningen på anses vara rimlig. Genom att räkna ut de två starkaste- respektive svagaste åren

under det senaste decenniet och således representera börsklimatet med fyra tydliga exempel bör en

representativ analys kring börsklimat kunna implementeras. Viktigt att notera är att detta samtidigt

gör att valet av decennium blir mycket avgörande för studiens utfall. Detta eftersom de fyra år som

hade representerat positivt- respektive negativt börsklimat från ett annat decennium hade kunnat

skilja sig i avkastning för index gentemot de fyra år som valdes i denna studie och resultatet hade

därmed kunnat se annorlunda ut.

Metoden för att insamla information om utgivna köprekommendationer kan ha medfört en

problematik som innebär att urvalet är mindre än optimalt då urvalet består av 207

köprekommendationer, varav 145 av dessa rekommendationer är utgivna av analytiker och

resterande 62 utgivna av journalister. Optimalt urval hade varit fler rekommendationer samt en

jämnare fördelning mellan utgivare. Precis som tidigare presenterats används Mediearkivet vilket är

en resurs som tillhandahålls via Göteborgs Universitet. Databasen valdes då den ansågs vara en bra

källa för att söka fram användbar information utan extra kostnader. Samtidigt uppstår en

problematik då Mediearkivet frambringar fler sökträffar på köprekommendationer utgivna av

analytiker än motsvarande rekommendationer utgivna av journalister. Denna problematik med ett

litet urval är framförallt betydande när börsklimatets inverkan på köprekommendationernas
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träffsäkerhet på årlig basis undersöks. Detta har motverkats med samma tillvägagångssätt som

tidigare presenterats, närmare att dela upp indexutvecklingen på månatlig basis oberoende av år vid

fastställning av månader med positivt- respektive negativt börsklimat. Därmed minskar denna

problematik då samtliga 207 köprekommendationer tas med i beräkningen när uppdelningen görs

oberoende av år.

Ytterligare en förklaring till att urvalet består av färre köprekommendationer än optimalt antal för

en studie likt denna är avgränsningen till indexet OMXSMCPI. Genom att göra denna avgränsning

och därmed enbart insamla utgivna köprekommendationer på bolag listade på ett mindre index,

medför detta naturligt ett mindre urval. Antal bolag som var listade på OMXSMCPI för valda år

var: 83 (2011), 69 (2013), 93 (2015) samt 134 (2018). Om avgränsningen gjorts till ett bredare

index som exempelvis OMXSPI, hade antalet köprekommendationer förmodligen varit fler då det

finns fler bolag att söka upp och samla in information kring köprekommendationer för.

Till sist är den genomsnittliga avkastningen inte riskjusterad vilket kan ses som en nackdel.

Samtidigt kan jämförelsen gentemot index anses vara en rimlig metod för att konstatera under- eller

överavkastning gentemot marknaden. Dessutom har inte studien för avsikt att presentera

riskjusterad avkastning och istället prioriteras andra viktiga infallsvinklar.

5.4 Validitet och Reliabilitet

Vid genomförandet av en kvantitativ studie bör kvaliteten av studien utvärderas utifrån både

validitet och reliabilitet för att analysera resultatets trovärdighet. Validitet utvärderar i vilken

utsträckning studien mäter det den faktiskt avsåg att mäta och tidigare studier används ofta

som referenspunkt. Reliabilitet utvärderar i vilken utsträckning resultatet från studien förblir

konsekvent över tid samt huruvida utfallet är representativt för hela populationen. Vidare

utvärderar reliabilitet även om utfallet hade blivit detsamma om studien replikerats med

samma metodologi (Joppe 2000).

Genom att implementera en beräkning av avvikelsen mellan utgiven riktkurs och det verkliga

utfallet av aktiepriset bör en korrekt estimering av träffsäkerheten hos köprekommendationer

uppnås. Eftersom studien avsåg att mäta träffsäkerheten hos utgivna köprekommendationer är

beräkningen något som stärker studiens validitet. Utifrån tidigare forskning är studiens
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validitet svår att utvärdera då studien har resultat som både överensstämmer och motstrider

med tidigare studier. Vidare har processen för insamlandet av data skett manuellt, både

sökandet efter köprekommendationer, insamlandet av aktuella aktiekurser samt uträkning av

den procentuella förändringen i avkastning för samtliga tidsperioder. Detta bidrar till en högre

felmarginal än vad som kan förväntas av en automatiserad insamling av data och därmed

påverkas validiteten för studien negativt.

Att insamlingen görs manuellt medför också en möjlighet för utfallet att bli annorlunda vid en

replikering av studien, vilket påverkar studiens reliabilitet negativt. Då urvalet i studien blev

mindre än vad som kan anses vara optimalt, medför även detta ett antagande om att utfallet

hade kunnat se annorlunda ut om studien replikerats.

5.5 Bortfall

Av de 207 köprekommendationer som analyserades var det 8 stycken som saknade riktkurs. Dessa

utgör därmed ett bortfall vid analys av avvikelsen från skribenters utsatta riktkurs i förhållande till

det verkliga utfallet av de underliggande tillgångarna.
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6. Resultat

I denna del presenteras resultatet av studien med en uppdelning i tre delar, där respektive del

har ett specifikt fokusområde utifrån undersökningens syfte. Den första delen 6.1 Avkastning

köprekommendationer, visar ett samlat medelvärde på samtliga rekommendationer oberoende

av utgivare som sedan jämförs gentemot index. I den andra delen 6.2 Analytiker vs.

Journalister, sker en uppdelning där utgivare bakom respektive köprekommendation urskiljs

för att illustrera skillnader mellan de två grupperna samt jämföra respektive utgivare

gentemot index. Därefter följer även en presentation av medelvärdet på avvikelse från

riktkurs utifrån respektive utgivare. Resultatets tredje och sista del 6.3 Börsklimat, fokuserar

på börsklimatets påverkan på köprekommendationernas utfall och en ytterligare uppdelning

görs på de fyra år som är aktuella för undersökningen. Vidare presenteras även en uppdelning

utifrån månatlig avkastning oberoende av år, vilket används för att motverka tidigare nämnd

problematik som kan uppstå vid analys av börsklimatets inverkan på köprekommendationers

träffsäkerhet utifrån årlig basis.

6.1 Avkastning köprekommendationer

Nedan följer en presentation av resultatet från analysen av den genomsnittliga avkastningen

för köprekommendationer. Inledningsvis visas utfallet för samtliga köprekommendationer

oberoende av utgivare upp utan en presentation av signifikansnivå. Anledningen är att

signifikansnivån istället presenteras när vidare uppdelning sker utifrån respektive utgivare.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer oberoende av

utgivare i relation till index:

Tabell 3: Medelvärde avkastning från samtliga 207 köprekommendationer vs. index

Resultatet i ovanstående tabell visar en positiv differens mellan medelvärdet för skribenter

bakom köprekommendationers avkastning och medelvärdet av avkastning för en investering

som följer index OMXSMCPI för samtliga tidsperioder. Denna positiva differens påvisar att
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en investering utifrån skribenters köprekommendationer, genererade en högre avkastning i

genomsnitt än en investering som följde index OMXSMCPI för samtliga tidsperioder. Vidare

visar tabell 4 ansenligt högre genomsnittlig avkastning för köp utifrån köprekommendationer

på publikationsdagen samt en månad efter publikationsdagen. Skribenter genererade 2,08-

respektive 2,78% högre avkastning än index, men denna effekt avtog sedan ett år efter

publikationsdagen då skribenter enbart genererade 1,31% högre avkastning i genomsnitt.

6.2 Analytiker vs. journalister

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utifrån respektive

skribent:

Tabell 4: Medelvärde avkastning analytiker vs. journalister

Tabell 4 visar att köprekommendationer utgivna av analytiker genererade en högre

genomsnittlig avkastning på publikationsdagen. Vidare påvisar resultatet att journalister

istället genererade en högre genomsnittlig avkastning efter både en månad och efter ett år.

Anmärkningsvärt är dessutom att journalister genererade en genomsnittlig avkastning som

var 8,80% högre än analytiker ett år efter publikationsdagen. Ingen av skillnaderna var dock

signifikanta på 10% signifikansnivå.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

analytiker i relation till index:

Tabell 5: Medelvärde avkastning analytiker vs. index

Resultatet påvisar en positiv avkastning i genomsnitt på publikationsdagen för

köprekommendationer utgivna av analytiker (2,42%). Vidare var avkastningen 2,29% högre
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avkastning än index i genomsnitt på publikationsdagen, något som även var bestående efter

en månad då analytiker i genomsnitt genererade en avkastning som motsvarade 2,39% högre

än index under samma tidsperiod. Båda dessa resultat var signifikanta på 5% signifikansnivå.

Efter ett år visar resultatet fortfarande en positiv avkastning för köprekommendationer

utgivna av analytiker i genomsnitt, dock genererade dessa rekommendationer inte en högre

genomsnittlig avkastning än vad som gavs av att köpa index vid samtliga publikationsdagar

och sedan behålla i ett års tid. En sådan investering av index genererade en genomsnittlig

avkastning som motsvarade 1,33% högre avkastning än köprekommendationer utgivna av

analytiker ett år efter publikationsdagen. Skillnaden i medelvärde på ett års sikt var inte

signifikant på 10% signifikansnivå.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

journalister i relation till index:

Tabell 6: Medelvärde avkastning journalist vs. index

Utfallet i tabell 6 visar en positiv differens mellan köprekommendationer utgivna av

journalister och genomsnittlig avkastning för index OMXSMCPI för samtliga tidsperioder.

Detta innebär att en investering utifrån köprekommendationer utgivna av journalister,

genererade en högre avkastning i genomsnitt för samtliga perioder än vad som gavs av att

köpa index vid samtliga publikationsdagar och sedan behålla i respektive periods längd.

Differenserna för medelvärdet i avkastning både på publikationsdagen och på en månads sikt

var signifikanta på 5% signifikansnivå. Anmärkningsvärt är dessutom att resultatet påvisar att

den genomsnittliga avkastningen av att följa köprekommendationer utgivna av journalister

ökade med tiden. På publikationsdagen genererade journalister i genomsnitt 1,60% högre

avkastning än index, medans samma jämförelse efter en ettårsperiod gav en genomsnittlig

avkastning som var 7,47% högre än index. Vidare är ett annat anmärkningsvärt utfall att

köprekommendationer utgivna av journalister genererade en högre avkastning än index i

genomsnitt efter en ettårsperiod, till skillnad från köprekommendationer utgivna av analytiker

under samma tidsperiod. Differensen i medelvärdet mellan journalister och index på ett års

sikt var däremot inte signifikant på 10% signifikansnivå.
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Utfall av medelvärdet på avvikelsen från utsatt riktkurs utifrån respektive utgivare:

Tabell 7: Träffsäkerhet analytiker vs. journalister

Resultatet för medelvärdet av avvikelsen från utsatt riktkurs i tabell 7 visar att riktkurser

utsatta av journalister var mer träffsäkra än riktkurser utsatta av analytiker efter en

ettårsperiod. Journalister satte i genomsnitt en riktkurs som var 17% högre än den verkliga

kursutvecklingen, medans samma siffra för analytiker var 46%. Samtidigt var avvikelsen

negativ för båda grupper av utgivare vilket indikerar på en genomsnittlig övervärdering av de

underliggande tillgångarna från samtliga skribenter. Vidare var denna övervärdering

betydande från analytiker då deras riktkurs i genomsnitt avvek kraftigt med 46% från den

verkliga kursutvecklingen ett år efter utgiven köprekommendation. Den uppmätta skillnaden i

medelvärdet för avvikelse riktkurs mellan analytiker och journalister var signifikant på 5%

signifikansnivå.

6.3 Börsklimat

Nedan följer en presentation av resultatet med fokusområde att analysera börsklimatets

inverkan på utfallet av samtliga köprekommendationer. Gällande resultatet som är uppdelat

utifrån de fyra tidigare presenterade åren som representerar år med positivt- respektive

negativt börsklimat, kommer signifikansnivån inte att presenteras. Anledningen till detta är

att börsklimatets inverkan på den genomsnittliga avkastningen på publikationsdagen

eventuellt kan visa ett icke representativt utfall av samma anledning som den tidigare

presenterade problematiken kring uppdelningen utifrån år. För att fullständigt säkerställa att

utfallet är representativt hade en uppdelning utifrån respektive dag behövts göras på ett

liknande sätt som den tidigare presenterade uppdelningen för månatlig avkastning. Detta är

någonting som ligger utanför denna studies fokusområde. Angående genomsnittlig

avkastning en månad- respektive ett år efter publikationsdagen kommer inte heller

signifikansnivån att presenteras. Anledningen för den genomsnittliga avkastningen en månad

efter publikationsdagen är att signifikansnivån för detta presenteras på ett bättre sätt i den
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kommande del av resultatet som berör genomsnittlig månatlig avkastning. För den

genomsnittliga avkastningen ett år efter publikationsdagen är anledningen den problematik

som tidigare presenterats.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

analytiker för respektive år i relation till index:

Tabell 8: Medelvärde avkastning analytiker vs. index uppdelat utifrån respektive år

Utifrån tabell 8 kan en genomsnittlig positiv avkastning utläsas på publikationsdagen för

köprekommendationer utgivna av analytiker för samtliga år. Denna genomsnittliga positiva

avkastning var även bestående efter både en månad och efter ett år. Vidare kan en stark

positiv avkastning utläsas i genomsnitt efter en ettårsperiod för de år som representerade

positivt börsklimat (år 2013 och år 2015) med 32,59% respektive 13,07%. Samtidigt visar

resultatet att denna positiva trend även var betydande för index OMXSMCPI för samma

tidsperiod. En investering som innebar köpande av index OMXSMCPI vid samtliga

publikationsdagar med en tidshorisont på ett år, genererade en genomsnittlig avkastning på

26,20- respektive 22,11% under samma tidsperiod. Detta resulterade i att

köprekommendationer publicerade av analytiker enbart genererade en högre avkastning än

index för år 2013 med 6,39% i genomsnitt. Samma siffra för år 2015 var -9,04% vilket

innebär att en investering som följde index vid samtliga publikationsdagar under samma

tidsperiod istället gav en högre avkastning i genomsnitt.
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Den genomsnittliga avkastningen på publikationsdagen från köprekommendationer utgivna

av analytiker, var ungefär lika hög för samtliga år där 2015 sticker ut som det enda år med en

avkastning högre än 3%. Tabell 8 visar även att den genomsnittliga avkastningen på en

månads sikt för köprekommendationer utgivna av analytiker under år 2013 och år 2015 (9,64-

respektive 3,34%), var högre än den genomsnittliga avkastningen från att köpa index vid

samtliga publikationsdagar med en tidshorisont på en månad (4,20- respektive 2,63%).

För de år med negativt börsklimat (år 2011 och år 2018), kan en genomsnittlig avkastning på

1,74% för köprekommendationer utgivna av analytiker på ett års sikt utläsas för år 2011.

Samtidigt var den genomsnittliga avkastningen från att köpa index vid samtliga

publikationsdagar och behålla på ett år under samma tidsperiod -3,09%, vilket ger en

differens på 4,83% med fördel till analytiker. För år 2018 kan en genomsnittlig avkastning för

köprekommendationer utgivna av analytiker om 2,96% utläsas på ett års sikt, medan samma

avkastning från att köpa index vid samtliga publikationsdagar och behålla på ett års sikt under

samma period var 9,17%. Detta ger en differens på 6,21 % med fördel till index.

Utifrån tabell 8 kan en högre genomsnittlig avkastning utläsas för år 2011 och år 2018 på en

månads sikt för köprekommendationer utgivna av analytiker (0,25- respektive 1,48%), i

jämförelse med den genomsnittliga avkastningen från att köpa index vid samtliga

publikationsdagar och behålla på en månads sikt (-1,95- respektive -0,39%). Analytiker

genererade alltså högre avkastning än index i genomsnitt under samma period för både

positivt och negativt börsklimat på en månads sikt.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

journalister för respektive år i relation till index:
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Tabell 9: Medelvärde avkastning journalister vs. index uppdelat utifrån respektive år

Utifrån tabell 9 kan en positiv genomsnittlig avkastning för köprekommendationer utgivna av

journalister utläsas för samtliga tidsperioder. Anmärkningsvärt är att samtliga

köprekommendationer utgivna av journalister, oberoende av år eller tidsperiod (bortsett från

ett års sikt år 2018), genererade en högre genomsnittlig avkastning än genomsnittet för index

under samma period. Precis som för analytiker visar resultatet en stark positiv avkastning i

genomsnitt efter en ettårsperiod för de år som representerade positivt börsklimat (år 2013 och

år 2015). Däremot kan det här utläsas en skillnad, närmare att journalister också presterade

bättre än index för båda dessa år. År 2013 genererade köprekommendationer utgivna av

journalister en genomsnittlig avkastning som översteg index med en differens på 7,82% på ett

års sikt medan samma differens för år 2015 var 7,08%.

Den genomsnittliga avkastningen på publikationsdagen från köprekommendationer utgivna

av journalister var ungefär lika hög för samtliga år där 2013 sticker ut som det enda år med en

genomsnittlig avkastning lägre än 1,5%. Utifrån tabellen kan också en högre genomsnittlig

avkastning utläsas för år 2013 och år 2015 på en månads sikt för köprekommendationer

utgivna av analytiker (6,16- respektive 7,03%), i jämförelse med den genomsnittliga

avkastningen från att köpa index vid samtliga publikationsdagar och behålla på en månads

sikt ( 4,20- respektive 2,63%).

För de år med negativt börsklimat (år 2011 och år 2018) kan en genomsnittlig avkastning på

9,56% utläsas för köprekommendationer utgivna av journalister på ett års sikt för år 2011.
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Den genomsnittliga avkastningen från att köpa index vid samtliga publikationsdagar och

behålla på ett års sikt under samma period var -3,09%, vilket ger en differens på 12,65% med

fördel till journalister. För år 2018 var genomsnittlig avkastning för köprekommendationer

utgivna av journalister på ett års sikt 5,87%, medan genomsnittlig avkastning från att köpa

index vid samtliga publikationsdagar och behålla på ett års sikt under samma period var

9,17%. Detta ger en differens på -3,29% med fördel till index.

Tabell 9 visar även en högre genomsnittlig avkastning för år 2011 och år 2018 på en månads

sikt för köprekommendationer utgivna av journalister (2- respektive 3,03%), i jämförelse med

den genomsnittliga avkastningen från att köpa index vid samtliga publikationsdagar och

behålla på en månads sikt (-1,95- respektive -0,39%). Journalister genererade alltså högre

genomsnittlig avkastning än index under samma period för både positivt och negativt

börsklimat på en månads sikt.

Precis som tidigare presenteras fanns en problematik med att enbart analysera den årliga

avkastningen för respektive tidsperiod när börsklimatets inverkan undersöktes. Nedan följer

en presentation av resultatet från avkastningen utifrån den tidigare presenterade månatliga

uppdelningen. Signifikansnivån på dessa resultat kommer därefter även att presenteras.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utifrån respektive

skribent under månader med positiv indexutveckling:

Tabell 10: Medelvärde avkastning analytiker vs. journalister för månader med positiv indexutveckling.

Utifrån tabell 10 kan ett resultat utläsas som visar att analytikerna genererade en något högre

genomsnittlig månatlig avkastning, närmare 6,21 % i jämförelse med 5,81% för journalister,

vilket ger en differens om 0,4%. Under månader med positivt börsklimat genererade alltså

köprekommendationer utgivna av analytiker en något högre avkastning på en månads sikt.

Däremot var denna skillnad i medelvärdet inte signifikant på 10% signifikansnivå.
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Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utifrån respektive

skribent under månader med negativ indexutveckling:

Tabell 11: Medelvärde avkastning analytiker vs. journalister för månader med negativ indexutveckling.

Tabell 11 visar att journalister genererar en högre månatlig genomsnittlig avkastning än

analytiker, närmare 3,32% i jämförelse mot 0,03% för analytiker vilket ger en differens om

3,30% mellan kategorierna. Noterbart vid negativt börsklimat är inte enbart att journalister

presterade bättre än analytiker, alltså det motsatta gentemot vad som visades vid positivt

börsklimat, utan även att differensen i genererad avkastning var markant högre (3,30%) vid

negativt börsklimat i jämförelse mot 0,4% i differens vid positivt börsklimat. Däremot var

denna skillnad i medelvärdet inte signifikant på 10% signifikansnivå.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

analytiker under månader med positiv indexutveckling i relation till index:

Tabell 12: Medelvärde avkastning analytiker vs. index för månader med positiv indexutveckling.

Utifrån tabell 12 kan ett resultat utläsas som påvisar att ett köp av index vid samtliga

publikationsdagar med en tidshorisont på en månad, genererade en månatlig genomsnittlig

avkastning på 3,22% under månader med positivt börsklimat. Samma siffra för analytiker,

som tidigare presenterats, var 6,21% under månader med samma börsklimat. Det medför en

differens i avkastning om 2,99% vilket innebär att analytikernas rekommendationer gav en

högre genomsnittlig avkastning än index under analyserad period. Denna differens i

medelvärde var signifikant på 5% signifikansnivå.
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Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

journalister under månader med positiv indexutveckling i relation till index:

Tabell 13: Medelvärde avkastning journalister vs. index för månader med positiv indexutveckling.

Tabell 13 visar att ett köp av index vid samtliga publikationsdagar med en tidshorisont på en

månad, genererade en positiv genomsnittlig månatlig avkastning om 3,22%, medans

journalister genererade en genomsnittlig månatlig avkastning om 5,81% vilket utgör en

differens om 2,59%. En positiv differens innebär att journalister genererade en högre

månatlig genomsnittlig avkastning än index under månader med positivt börsklimat på en

månads sikt. Denna differens i medelvärde var inte signifikant på 10% signifikansnivå.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

analytiker under månader med negativ indexutveckling i relation till index:

Tabell 14: Medelvärde avkastning analytiker vs. index för månader med negativ indexutveckling.

Tabell 14 visar att ett köp av index vid samtliga publikationsdagar med en tidshorisont på en

månad, genererade en månatlig genomsnittlig avkastning på -1,67% samtidigt som

köprekommendationer utgivna av analytiker genererade en månatlig genomsnittlig

avkastning på 0,03%. Detta medför en differens om 1,69% med fördel för analytiker. Denna

differens i medelvärde var inte signifikant på 10% signifikansnivå.

Utfall av medelvärdet på avkastningen för samtliga köprekommendationer utgivna av

journalister under månader med negativ indexutveckling i relation till index:
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Tabell 15: Medelvärde avkastning journalister vs. index för månader med negativ indexutveckling.

Tabell 15 visar att journalister genererade en månatlig genomsnittlig avkastning på 3,32%,

medan ett köp av index vid samtliga publikationsdagar med en tidshorisont på en månad

genererade en månatlig genomsnittlig avkastning på -1,67%. Detta ger en differens på 4,99%

med fördel åt journalister. Denna differens i medelvärde var signifikant på 10%

signifikansnivå men inte på 5% signifikansnivå.
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7. Diskussion

Studiens resultat indikerar att det kan finnas en problematik med att analysera börsklimatets

inverkan på köprekommendationers träffsäkert på ett års sikt. Anledningen är den

metodologiska problematik kring att majoriteten av avkastningen kommer från

nästkommande år som därmed inte representerar samma börsklimat. Ett exempel på detta går

att utläsa från tabell 8 där den genomsnittliga avkastningen för att hålla index år 2018 var

9,17% ett år efter publikationsdagen. Då år 2018 representerade ett år med negativt

börsklimat är det inte rimligt att index generade den nivån av genomsnittlig positiv

avkastning.

Resultatets första del 6.1 Avkastning köprekommendationer, visar att den genomsnittliga

avkastningen från köprekommendationer oberoende av skribent genererade en högre

genomsnittlig avkastning än index för samtliga tidsperioder. Resultatet stödjer

informationshypotesen då det påvisar att ett köp som baserades på en köprekommendation,

genererade ett värde som var bestående över tid. Tabell 3 visar även ett resultat som motsäger

prisspresshypotesen eftersom den initiala pressen av priset var bestående över tid i en positiv

riktning och ingen omsvängning av priset inträffade i negativ riktning. Att resultatet motsäger

prisspresshypotesen innebär även ett motstridande gentemot Lidéns studie, då resultatet där

visade att köprekommendationer hade en positiv publiceringsdagseffekt men att denna effekt

senare avtog och nästintill visade motsatt utfall efter 20 dagar. Till sist motstrider även

resultatet från 6.1 Avkastning köprekommendationer den effektiva marknadshypotesen. Detta

då resultatet tyder på att en positiv avkastning som var bättre än index faktiskt kunde uppnås

av att följa utgivna köprekommendationer. Vidare talar detta för att de undersökta

marknaderna var svagt effektiva eftersom den semi-starka och starka formen av effektivitet

säger att priser fullständigt reflekterar all information som finns att tillhandahålla från publika

källor. Därmed borde inte köprekommendationer systematiskt genererat en högre avkastning

än index i dessa marknadsformer.

Resultatets andra del 6.2 Analytiker vs. Journalister, frambringar ett resultat om att analytiker

genererade en högre genomsnittlig avkastning än journalister på publikationsdagen, men att

det motsatta stämde för både en månad- och ett år efter publikationsdagen (inte signifikant på

5% signifikansnivå). Vidare visar tabell 4 dessutom att journalister genererade 8,80% högre

genomsnittlig avkastning på ett års sikt. Detta skulle eventuellt kunna förklaras av den
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tidigare presenterade problematik som finns kring incitament hos analytiker. I detta avseende

menas främst det faktum att analytiker kan ha incitament att publicera fler

köprekommendationer i relation till sälj än journalister, då en del av dessa görs som

uppdragsanalyser. Vidare är en annan förklaring till detta incitament från analytikers sida att

köprekommendationer ökar uppmärksamheten för aktien och sedermera medför en ökad

handlingsvolym. Detta gynnar i sin tur banker som analytiker kan vara anställda hos. Att

analytiker har incitament att i fler fall publicera köprekommendationer i relation till sälj är

även något som ligger i linje med Lidéns studie då resultatet där visar att analytiker

publicerade 13 gånger fler köp- än säljrekommendationer, medan samma siffra för

journalister var fyra gånger fler. Detta incitament ökar sedermera risken för förskönade

rekommendationer och kan därmed vara en förklaring till varför den genomsnittliga

avkastningen för analytiker var lägre i jämförelse med samma siffra för journalister på ett års

sikt.

Ytterligare ett resultat som stödjer resonemanget med incitament till att publicera förskönade

köprekommendationer går att utläsa vid en jämförelse av analytikers- och journalisters

genomsnittliga avkastning i relation till index. Detta då den genomsnittliga avkastningen för

köprekommendationer utgivna av journalister var högre än index på ett års sikt, men det

stämmer inte för samma avkastning för köprekommendationer utgivna av analytiker.

Den genomsnittliga avkastningen på publikationsdagen och en månad efter

publikationsdagen var högre för både analytiker och journalister i relation till index

(signifikant på 5% signifikansnivå). Detta skulle kunna förklaras av flockbeteende då fler och

fler investerare väljer att följa köprekommendationer, vilket således leder till att ännu fler tar

samma investeringsbeslut vilket i sin tur resulterar i att investerare i större utsträckning litar

på någon annans tro framför sin egna. Detta motstrider även resultatet från Altınkılıçs och

Hansens studie där en slutsats är att aktierekommendationer inte hade någon signifikant

påverkan på aktiekursen.

Gällande resultatet för avvikelsen från riktkurser utsatta av skribenter, var analytiker i fler fall

benägna att sätta en övervärderad riktkurs. Detta ligger i linje med det som tidigare

presenterats om analytikers incitament att publicera orimligt höga riktkurser. Potentiella

förklaringar till detta är dels det som tidigare nämnts om uppdragsanalyser, dels incitament

till att vilja öka uppmärksamheten och således även öka handelsvolymen av aktien, samt
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upprätthålla en god relation med huvudpersoner inom bolaget som analyseras. Detta stöds

ytterligare av att den uppmätta skillnaden var signifikant på 5% signifikansnivå.

I resultatets tredje del 6.3 Börsklimat, kan en högre genomsnittlig avkastning för samtliga år

en månad efter publikationsdagen i relation till samma avkastning på publikationsdagen

utläsas från tabell 9, samtidigt som genomsnittlig avkastning ett år efter publikationsdagen

var högre i relation till en månad efter. Detta mönster motsäger prispresshypotesen eftersom

aktiepriset istället för att stanna och svänga om efter en viss tid, fortsatte i positiv riktning.

Istället talar resultatet för att journalister lyckades hitta undervärderade bolag och att deras

köprekommendationer även gav värde till den läsande investeraren. Något som ytterligare

stärker detta är att samtliga köprekommendationer utgivna av journalister, oberoende av år

eller tidsperiod bortsett från ett års sikt år 2018, genererade en högre genomsnittlig

avkastning än genomsnittet för index under samma period. Journalisternas

köprekommendationer genererade alltså inte enbart positiv avkastning utan den översteg

också index.

Ett liknande mönster med en genomsnittlig avkastning som fortsätter i positiv riktning, går

även att utläsa för analytiker i tabell 8 under de år som representerade år med positivt

börsklimat (år 2013 och år 2015). Samtidigt går detta mönster inte att finna för

köprekommendationer utgivna av analytiker under de år som representerade år med negativt

börsklimat (år 2011 och år 2018). Detta är något som tyder på att köprekommendationer

utgivna av journalister presterade bättre än köprekommendationer utgivna av analytiker under

år med negativt börsklimat sett över samtliga tidsperioder. Även om den genomsnittliga

avkastningen för analytiker var högre på publikationsdagen för de år som representerade

negativt börsklimat, tyder ändå resultatet på att journalister presterade bättre än analytiker

under dessa år då avkastningen var högre i fyra av sex fall.

Ett resultat som är extra anmärkningsvärt är att köprekommendationerna utgivna av

journalister år 2011 genererade en genomsnittlig avkastning om 9,56% på ett års sikt, medan

index under samma period genererade en genomsnittlig avkastning på -3,09%. Detta ger en

differens på hela 12,56% med fördel åt journalisterna och den mest rimliga förklaringen är

den tidigare presenterade problematik kring ett litet urval av köprekommendationer utgivna

av journalister.
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Jämför man åren som representerade positivt börsklimat (år 2013 och år 2015) med åren som

representerade negativt börsklimat (år 2011 och år 2018), går det att utläsa att den

genomsnittliga differensen mellan avkastningen för köprekommenadationer utgivna av

journalister och samma avkastning för index under samma period var någorlunda lika för

samtliga tidsperioder. Samtidigt gäller att åren som representerade negativt börsklimat hade

en högre genomsnittlig differens mellan avkastning och index på publikationsdagen än vad

åren med positivt börsklimat genererade.

Angående den genomsnittliga månatliga avkastningen kan ett resultat utläsas från tabell 15

som visar att under de månader som representerade negativt börsklimat, presterade

journalister bättre i relation till index med en differens på 4,99% (signifikant på 10%

signifikansnivå). Jämför man sedan detta med månader som representerade positivt

börsklimat kan en lägre differens om 2,59% utläsas (inte signifikant på 10% signifikansnivå).

Samma jämförelse för analytiker visar att även dessa genererade en högre genomsnittlig

avkastning för månader med positivt börsklimat i relation till månader med negativt

börsklimat. Samtidigt kan en skillnad utläsas där analytiker inte genererade en högre

genomsnittlig avkastning i relation till index under månader med negativt börsklimat på

samma sätt som tidigare konstaterats för journalister (inte signifikant 10% signifikansnivå).

Eftersom börsklimatets inverkan på aktierekommendationers träffsäkerhet inte är ett välkänt

utforskat område, är det svårt att koppla till tidigare teori och därmed reflektera över huruvida

dessa resultat är rimliga eller inte.
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8. Slutsats

Denna studie undersöker köprekommendationers träffsäkerhet på aktiepriset och detta görs

utifrån tre fokusområden: 1) Jämförelse av köprekommendationers träffsäkerhet mellan

analytiker och journalister, 2) Föra en löpande kritisk diskussion kring den tidigare

presenterade problematik om incitament att publicera orimligt höga riktkurser. 3)

Börsklimatets inverkan på köprekommendationers träffsäkerhet.

Utifrån det första fokusområdet kan en slutsats dras kring att köprekommendationer

oberoende av utgivare genererade en högre genomsnittlig avkastning i relation till index på

publikationsdagen och efter en månads tid under åren 2011, 2013, 2015 och 2018.

En annan slutsats, som ligger i linje med den problematik kring incitament att publicera

orimligt höga riktkurser som var till syfte att undersökas och förmedlas, kan dras utifrån

studiens resultat. Närmare att analytiker hade en tendens att övervärdera aktier i större

utsträckning än journalister och således publicera orimligt höga riktkurser. Detta stöds av att

den uppmätta skillnaden var signifikant på 5% signifikansnivå.

Eftersom samtliga köprekommendationer, oberoende av utgivare, år och tidsperiod (bortsett

från ett års sikt år 2015 och år 2018 för analytiker samt år 2018 för journalister) genererade

en högre genomsnittlig avkastning än genomsnittet för index under samma period är det svårt

att urskilja en trend som skulle tyda på att börsklimatet hade en inverkan på

köprekommendationernas träffsäkerhet. Vidare går det inte heller att utläsa något mönster

gällande differensen i relation till index. Ett exempel på detta är differensen på ett års sikt i

tabell 9 (12,65% år 2011 och -3,29% år 2018). Båda dessa år representerade år med negativt

börsklimat och det finns inget mönster som stödjer att börsklimatet hade någon avgörande

inverkan på köprekommendationers träffsäkerhet. Även efter att uppdelning skett utifrån

månader med positivt- respektive negativt börsklimat, genererade köprekommendationer

utgivna av analytiker under månader med positivt börsklimat och köprekommendationer

utgivna av journalister under månader med negativt börsklimat, en högre genomsnittlig

avkastning än genomsnittet för index. Även detta tyder på att börsklimatet inte hade någon

avgörande inverkan på köprekommendationernas träffsäkerhet.
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Fortsatt forskning kring köprekommendationer och deras träffsäkerhet anses vara lämplig.

Avvikelser hos riktkurser utsatta av skribenter gentemot verkliga utfallet av aktiepriset samt

börsklimatets inverkan på köprekommendationers träffsäkerhet, är två fokusområden som

fortfarande är underutforskat. Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att försöka

hitta ett lämpligare sätt att analysera börsklimatets inverkan på utfallet av

köprekommendationer. Till sist är en annan intressant aspekt att även undersöka en

riskjusterad avkastning hos köprekommendationer för att på så vis vidareutveckla resultaten

från denna undersökning.
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Appendix

Appendix 1A. T-test för signifikansnivå av utfallet mellan analytiker och journalister

för samtliga tidsperioder.

Avkastning P0:

Tabell 16: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och journalister på publikationsdagen.

Avkastning 1M:
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Tabell 17: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och journalister en månad efter publikationsdagen.

Avkastning 1Å:

Tabell 18: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och journalister ett år efter publikationsdagen.

Notering till Appendix 1A: T-testet för skillnad i genomsnittlig avkastning på

publikationsdagen gav ett p-värde på 0,1885. Detta innebär att nollhypotesen inte kan

förkastas på 10% signifikansnivå och vi kan därmed inte säkerställa att en signifikant

skillnad finns på dessa nivåer. Testen för skillnad i genomsnittlig avkastning en månad-

respektive ett år efter publikationsdagen visade p-värden på 0,4442 respektive 0,1117. Detta

innebär att nollhypotesen inte heller här kan förkastas och slutsaten blir densamma som för

testet för skillnad i genomsnittlig avkastning på publikationsdagen.

Appendix 1B. T-test för signifikansnivå av utfallet för avvikelse riktkurs.
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Tabell 19: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet för genomsnittlig avvikelse riktkurs.

Notering till Appendix 1B: T-testet för skillnad i genomsnittlig avvikelse riktkurs gav ett

p-värde på 0,0232. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas på 5% signifikansnivå och

därmed finns en signifikant skillnad.

Appendix 1C. T-test för signifikansnivå av utfallet mellan analytiker och index

OMXSMCPI för samtliga tidsperioder.

Avkastning P0:
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Tabell 20: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och index på publikationsdagen.

Avkastning 1M:

Tabell 21: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och index en månad efter publikationsdagen.

Avkastning 1Å:
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Tabell 22: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och index ett år efter publikationsdagen.

Notering till Appendix 1C: T-testet för skillnad i genomsnittlig avkastning på

publikationsdagen gav ett p-värde på 0,0000. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas

på 5% signifikansnivå och det finns därmed en signifikant skillnad. Testen för skillnad i

genomsnittlig avkastning en månad- respektive ett år efter publikationsdagen visade p-värden

på 0,0088 respektive 0,8637. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas för testet

avseende en månad efter publikationsdagen, medans den inte kan förkastas för testet

avseende en år efter publikationsdagen. Slutsaten för skillnad i genomsnittlig avkastning en

månad efter publikationsdagen blir därmed densamma som för testet för skillnad i

genomsnittlig avkastning på publikationsdagen. Vidare blir slutsaten för skillnad i

genomsnittlig avkastning ett år efter publikationsdagen att vi inte kan säkerställa att en

signifikant skillnad finns på 10% signifikansnivå.

Appendix 1D. T-test för signifikansnivå av utfallet mellan journalister och index

OMXSMCPI för samtliga tidsperioder.

Avkastning P0:
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Tabell 23: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

journalister och index på publikationsdagen.

Avkastning 1M:

Tabell 24: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

journalister och index en månad efter publikationsdagen.

Avkastning 1Å:
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Tabell 25: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

journalister och index ett år efter publikationsdagen.

Notering till Appendix 1D: T-testet för skillnad i genomsnittlig avkastning på

publikationsdagen gav ett p-värde på 0,0001. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas

på 5% signifikansnivå och det finns därmed en signifikant skillnad. Testen för skillnad i

genomsnittlig avkastning en månad- respektive ett år efter publikationsdagen visade p-värden

på 0,0476 respektive 0,3135. Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas för testet

avseende en månad efter publikationsdagen, medans den inte kan förkastas för testet

avseende en år efter publikationsdagen. Slutsaten för skillnad i genomsnittlig avkastning en

månad efter publikationsdagen blir därmed densamma som för testet för skillnad i

genomsnittlig avkastning på publikationsdagen. Vidare blir slutsaten för skillnad i

genomsnittlig avkastning ett år efter publikationsdagen att vi inte kan säkerställa att en

signifikant skillnad finns på 10% signifikansnivå.

Appendix 1E.  T-test för signifikansnivå av utfallet mellan analytiker och journalister

för månader med positivt- respektive negativt börsklimat.

Positivt börsklimat:
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Tabell 26: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och journalister för månader med positivt börsklimat.

Negativt börsklimat:

Tabell 27: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och journalister för månader med negativt börsklimat

Notering till Appendix 1E: T-testet för skillnad i månatlig genomsnittlig avkastning för

månader med positivt börsklimat gav ett p-värde på 0,8612. Detta innebär att nollhypotesen
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inte kan förkastas på 10% signifikansnivå och vi kan därmed inte säkerställa att en

signifikant skillnad finns på dessa nivåer. Samma test för skillnad i månatlig genomsnittlig

avkastning för månader med negativt börsklimat gav ett p-värde på 0,1692 och därmed blir

slutsatsen densamma som för månader med positivt börsklimat.

Appendix 1F.  T-test för signifikansnivå av utfallet mellan analytiker och index

OMXSMCPI för månader med positivt- respektive negativt börsklimat.

Positivt börsklimat:

Tabell 28: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och index för månader med positivt börsklimat.

Negativt börsklimat:
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Tabell 29: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

analytiker och index för månader med negativt börsklimat.

Notering till Appendix 1F: T-testet för skillnad i månatlig genomsnittlig avkastning för

månader med positivt börsklimat gav ett p-värde på 0,0265. .Detta innebär att nollhypotesen

kan förkastas på 5% signifikansnivå och det finns därmed en signifikant skillnad. Samma test

för skillnad i månatlig genomsnittlig avkastning för månader med negativt börsklimat gav ett

p-värde på 0,1104. Detta innebär att nollhypotesen inte kan förkastas på 10% signifikansnivå

och vi kan därmed inte säkerställa att en signifikant skillnad finns på dessa nivåer.

Appendix 1G.  T-test för signifikansnivå av utfallet mellan journalister och index

OMXSMCPI för månader med positivt- respektive negativt börsklimat.

Positivt börsklimat:
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Tabell 30: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

journalister och index för månader med positivt börsklimat.

Negativt börsklimat:

Tabell 31: T-test för signifikansnivå av skillnaden i utfallet av den genomsnittliga avkastningen mellan

journalister och index för månader med negativt börsklimat.

Notering till Appendix 1G: T-testet för skillnad i månatlig genomsnittlig avkastning för

månader med positivt börsklimat gav ett p-värde på 0,2766. Detta innebär att nollhypotesen
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inte kan förkastas på varken 5- eller 10% signifikansnivå och vi kan därmed inte säkerställa

att en signifikant skillnad finns på dessa nivåer. Samma test för skillnad i månatlig

genomsnittlig avkastning för månader med negativt börsklimat gav ett p-värde på 0,0929 och

därmed kan nollhypotesen inte förkastas på 5% signifikansnivå men däremot kan den

förkastas på 10% signifikansnivå. Slutsasten blir därmed att skillnad i månatlig

genomsnittlig avkastning för månader med negativt börsklimat är signifikant på 10%

signifikansnivå.
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