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                                              Abstrakt 
 
Denna uppsats handlar om en kartläggning av faktorer som, enligt författarens uppfattning 
och erfarenhet, orsakar aktiekursvariationer och påverkar utvecklingen på aktiemarknaden.  
 
Före kartläggningen av dessa faktorer framhävs vikten av den amerikanska aktiemarknaden 
och dess influens på världens övriga börser. 
 
Vidare, struktureras uppsatsen i ett teorikapitel som innehåller två delar med separata 
kartläggningar av faktorer som påverkar aktiemarknaden i helhet respektive faktorer som 
orsakar enstaka aktieprisvariationer, och ett empirikapitel som också innehåller olika delar där 
observationer och undersökningsresultat jämförs med de kartlagda teorierna.  
 
Faktorerna som tros påverka hela marknadsutvecklingen är styrräntenivån, inflationen, 
konjunkturläget, oljepriset, krig och terror, tekniska analysen, amerikanska 
makrostatistiksiffror, politiska beslut, övervärdering och korrektion, psykologiska faktorer, 
spekulation, osäkerhet samt rapporteringsperioder. Däremot, har mina undersökningsresultat 
visat att anomalier, det vill säga omtalade och återkommande perioder där aktiemarknaden 
oförklarligt brukar följa ett visst utvecklingsmönster, inte har den beryktade effekten på 
börserna. 
 
Beträffande enstaka aktiekursvariationer, har mina observationer visat att strukturella 
förändringar i ett företag, blankning i en aktie, rykten, företagsrapporters innehåll, 
tidningsartiklar samt publicerade rekommendationer och bedömningar från olika källor har 
alla en verkande effekt på en aktiekursutveckling. Däremot har det konstaterats att aktiens 
fundamentala värde inte har någon större effekt på investerarnas köp- eller säljbeslut och 
därmed inte har någon verkan på kursförändringen. 
 
Under arbetets gång har det även uppdagats ytterligare faktorer som inte har en teoretisk 
förankring men ändå får en betydande verkan på en aktiekursutveckling. Dessa har belysts i 
en tredje och separat del i empirikapitlet. Faktorerna är den amerikanska dollarkursen, 
vinstvarningar eller prognosuppdateringar i företag, stora order, skandaler, vd-uttalanden samt 
kapitalmarknadsdagar. 
 
I det fjärde och det sista kapitlet diskuteras och ifrågasätts logiken i marknads- och 
aktiekursutvecklingen. Även experternas råd till allmänheten och deras ”träffsäkerhet” 
kritiseras och visas vara otillräcklig. Slutligen visar de empiriska observationerna att, oavsett 
hur kunnig och erfaren en investerare (eller en expert) är, kan marknaden eller aktiekurserna 
utvecklas i motsatt riktning till expertens förväntan. 
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1. Inledning 
 
Placeringsbehovet av alla överskottsmedel genererade av bland annat företagsvinster, 
investeringar och privata hushåll, samt strävan efter den högsta möjliga avkastningen på dessa 
medel har, under årens lopp, bidragit till en omfattande utveckling på de finansiella 
marknaderna världen över. Placeringsformen på dessa medel kan variera stort beroende på 
investerarnas intresse och risktagarvilja samt deras avkastningskrav och investeringens löptid. 
Dessa vinster och överskott kan exempelvis placeras i aktier, många slags optioner, 
obligationer, statsskuldsväxlar, valuta, fastigheter, guld, koppar, olja, kaffe, ris m.m. 
Storleken på avkastningen från dessa placeringar varierar, dels med marknadsutvecklingen i 
allmänhet och dels med tillgångens (investeringens) utveckling i synnerhet. 
 
Mitt arbete handlar om en av de ovannämnda placeringsformerna, nämligen ”aktier”. Dess 
största del är en kartläggning av olika faktorer som påverkar aktiemarknadens och de enskilda 
aktiernas kursutveckling.  
 
Innan jag börjar med några detaljer, har jag valt att skriva en generell och kortfattad bakgrund 
om begreppen ”aktie” och ”aktiebolag” för att underlätta förståelsen av resten. 
 

1.1 Bakgrund 
 

För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinvestering som utgör grunden för en värdering av 
bolaget, det som kallas ”bolagets nominella värde”1. En aktie symboliserar en ägarandel i 
detta aktiebolag (d.v.s. aktien är ett konkret ägarbevis i det registrerade bolaget). Den ska vara 
åsatt ett nominellt belopp. Aktiekapitalet motsvaras av det sammanlagda nominella beloppet 
av alla aktier i bolaget.2 Om aktiekapitalet är bestämt i kronor, skall det i ett privat aktiebolag 
uppgå till minst 100 000 kronor och i ett publikt aktiebolag till minst 500 000 kronor3. 
      
Alla aktier i ett bolag ska lyda på samma nominella belopp. De ska också medföra samma 
rättigheter, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen. En sådan föreskrift kan gälla 
t.ex. olikheter i rätt till utdelning, olikheter i rätt till bolagets tillgångar vid likvidation eller 
olika röstvärde vid bolagsstämma.4 
 
Det finns privata och publika aktiebolag. De sistnämnda kan noteras på Stockholmsbörsen 
och erbjuder allmänheten att köpa aktierna. Värdet på dessa aktier bestäms helt och hållet av 
marknaden, det vill säga av köparna och säljarna.5 
 
Normalt är aktiekursen (priset på aktien) baserad på bolagets tillgångar, vinst, dess 
aktieutdelning och framtida utsikter. Men även andra faktorer (som kartläggs i teoriavsnittet) 
påverkar aktiekurserna i allra högsta grad. Snabba förändringar i dessa faktorer leder till 
mycket labila nivåer på aktiekurserna och till en ”berg-och-dalbana” effekt.  
 
  
                                                 
1 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
2 Thomasson Jan, 2002: Extern redovisning och finansiell analys, upplaga 10:2. sid.101 
3 FARs samlingsvolym 2003: aktiebolagslagen ABL 1:3, sid.11. 
4 Thomasson Jan, 2002: Extern redovisning och finansiell analys, upplaga 10:2. sid.102. 
5 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ge en överblick som ökar läsarens förståelse till varför 
aktiemarknaden löpande ändrar riktning och utveckling, och varför aktiepriserna varierar 
kontinuerligt. Denna överblick klargörs genom att sammanställa och belysa faktorer som, 
enligt författarens uppfattning och erfarenhet, påverkar aktiemarknaden i sin helhet eller  
prisförändringen på enskilda aktier. 

1.3 Problematisering 
 
Tidigt i mina undersökningar och ”datainsamlingar”, upptäckte jag att granskningsämnet var 
mycket brett och abstrakt, samtidigt som det rådde brist på empirisk och omfattande litteratur. 
Med detta menar jag att den existerande litteraturen inom ämnet enbart omfattar de 
huvudfaktorer som baseras på makroförhållanden och grundas på matematiska beräkningar. 
Ingen funnen litteratur berör andra viktiga faktorer eller händelser som i verkligheten har stor 
influens på aktiekurserna. Detta har skapat problem vid identifiering av alla dessa element och 
försvårat dess koppling till aktiemarknadens och de enskilda aktiernas utveckling. 
Dessutom har det under arbetets gång uppdagats flera faktorer som, utan en teoretisk 
förankring eller vetenskapliga forskningsresultat, kan påverka aktiekursutvecklingen i minst 
lika hög grad som de övriga. Den stora mängden av alla funna faktorer med och utan teoretisk 
förankring har försvårat sorteringen av dessa samt struktureringen och uppläggningen av 
denna uppsats.  

1.4 Metod 
 
Innan jag börjar med att specificera mitt arbetssätt, vill jag förklara varför jag har valt att 
arbeta brett och övergripande om ämnet istället för att välja ett segment (eller en faktor) och 
arbeta på djupet. Att välja en påverkande faktor och gräva i tillhörande teorier gör läsningen, 
enligt min uppfattning,  mindre spännande och monoton utan att läsaren lär sig mycket om 
alla orsaker till aktiemarknadens förändringar. Jag vill att denna uppsats skall uppfattas som 
en ”guide” eller en ”hjälp på traven” för läsaren som vill lära sig grunderna till varför 
aktiemarknaden och aktiepriserna rör sig som de gör. Därför är det nödvändigt att arbeta brett 
för att fånga alla påverkansfaktorer och sammanställa dessa i en välstrukturerad följd och 
lättbegriplig text. 
 
Att arbeta brett i ämnet och försöka fånga alla stora och små faktorer som påverkar 
aktiepriserna förknippas, i vissa fall,  med brist på vetenskapligt bevisade teorier. Vi lever i en 
föränderlig och globaliserad värld som ekonomiskt växer samman och där verkligheten ofta 
ligger före eller utanför forskningsområdena. Här menar jag att, empiriskt sett finns det 
många påverkande faktorer som hittills inte har blivit uppmärksammade, eller att forskarnas 
tillhörande undersökningsresultat ännu inte är klara. Ett enkelt exempel på detta är 
”terroraktioner”. Så fort det händer något (i ett land med en stark ekonomisk ställning, 
exempelvis USA eller England) som förknippas med terror, håller världens börser andan eller 
så rasar de. Kontentan i resonemanget är att verkligheten visar aktiemarknadernas negativa 
reaktion men ännu finns det inga vetenskapligt bevisade teorier om sambandet mellan globala 
börsras och terror. 
 
För att leva upp till syftet och kunna sammanställa alla påverkande faktorer, har jag utgått 
från ”aktieprisförändringen ”. Varför och hur kan ett aktiepris ändras kontinuerligt och 
därmed påverka bolagets totala börsvärde, och ibland även påverka andra bolag i samma 
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bransch eller hela den tillhörande sektorn samt, i vissa fall, påverka den totala 
marknadsutvecklingen? Denna fråga blev startskottet till mina undersökningar och 
grundstenarna till denna uppsats. Svaren har visat sig vara många och varierande. Dessa svar 
är faktorerna som utgör kärnan i mitt arbete. Låt oss titta närmare på hur detta är upplagt i 
första hand, och hur jag har gått tillväga med mina undersökningar i andra hand. 
 

1.4.1 Uppläggningen 
 
I denna uppsats förekommer många inslag om den amerikanska ekonomin. Detta beror på 
dess stora vikt och dominans internationellt, samt dess förmåga att påverka världens övriga 
marknader. Förklaringen följer i det kommande avsnittet (1.5) direkt efter detta. 
 
Det stora antalet faktorer (som kommer att kartläggas) med olika funktioner och innebörd har 
lett till en delning av teorikapitlet (2) i två huvuddelar. Detta för att kunna skapa ett enklare 
upplägg och bibehålla en följsam och sammanhängande struktur.  
Delningen med dess innehåll beskrivs som följer: 
 

• Del 1: denna belyser alla faktorer som påverkar den generella marknadsutvecklingen 
både på lång sikt (som räntenivån, inflationen, konjunkturen, oljeprisnivån, krig, 
makrostatistik) och kort sikt (som teknisk analys, övervärdering och korrektion, 
psykologiska faktorer, spekulation och rapporteringsperioder). 

 
• Del 2: denna belyser alla faktorer som enbart påverkar en specifik aktiekurs utan att 

inverka på det allmänna börshumöret (som blankning, strukturella förändringar i ett 
företag, rykten, rapportinnehåll, rekommendationer, tidningsartiklar m.m.). 

 
Således har en delning av teorikapitlet även lett till samma åtgärd på följande och 
sammanhängande empirikapitel (3). Det sistnämnda delas som följer: 
 

• Del 1 visar alla undersökningsresultat som hör ihop med teorierna i den första delen i 
teorikapitlet. 

 
• Del 2 visar de empiriska resultaten som hör ihop med teorierna i den andra delen i 

teorikapitlet. 
 
Andra faktorer som kan påverka enskilda aktiekurser utan att ha någon teoretisk förankring 
kartläggs i en separat tredje del i empirikapitlet. 
 
Uppsatsen avslutas med ett fjärde kapitel som beskriver mina egna reflektioner och slutsatser 
beträffande den löpande aktiehandeln och experternas varierande analyser och 
rekommendationer som skapar förvirring och misstro istället för tvärtom. 
 
Efter ovanstående belysning av uppsatsens upplägg, återstår nu beskrivningen av 
arbetsgången. Hur har jag gått tillväga med detta arbete?  
 
 
 
 



 4

 

1.4.2 Arbetsgången 
 
Utgångspunkten är, som jag har tidigare nämnt, aktieprisförändringen som i själva verket är 
”facit” till en investering som har gjorts börsdagen innan. Alltså, den synliga kursvariationen 
är baserad på gårdagens pris. För att förstå varför och hur denna förändring har uppstått, har 
jag undersökt orsakerna och observerat en mängd olika funktioner och tolkningar som i vissa 
fall kan upplevas diffusa och svåra att förstå. Därför har jag även valt att förklara alla svåra 
begrepp och koppla dessa till ämnet på ett smidigt och förenklat sätt. 
 
Till en början, handlade arbetsgången om en kvantitativ ”datainsamling”. Detta innebar en 
vild jakt på alla möjliga teorier om aktier och dess kurspåverkan. En bred databas byggdes 
upp med hjälp av diverse kurslitteratur men visade sig vara otillräcklig på grund av, som jag 
tidigare har nämnt i förra avsnitt (1.3), kurslitteraturens bristande omfattning och ensidiga 
inriktning, det vill säga dess teoretiska uppbyggnad som enbart grundas på logiska samt 
matematiska beräkningar och som baseras på makroförhållanden. Litteraturen saknade 
exempel på empiriska och i vissa fall skiljaktiga resultat tagna från den ”verkliga” 
aktiemarknaden. 
 
Därför, utökades databasen med en bred artikelsamling från Internet som omfattade det mesta 
från historiska händelser på världens aktiemarknader till nutida förändringar och moderna 
värderingar.  
 
Ytterligare information hämtades från nätmäklaren Avanzas aktie- och nyhetssidor. Tyvärr, är 
all information från denna källa enbart tillgänglig för Avanzas depåkunder, nämligen 
individer eller företag som har en egen ”depå” hos Avanza där aktierna kan förvaras. Detta 
hindrar läsare och kritiker av denna uppsats att direkt kunna spåra alla källhänvisningar som 
refereras till nätmäklarens nyhetssidor. Åtkomsten till dessa källhänvisningar möjliggörs 
genom direkt kontakt med författaren som redan är kund hos Avanza och har sparat alla 
referenser i utskriven pappersform. Vid behov, kan jag kontaktas via ett telefonnummer som 
uppges i källförteckningen i slutet av denna uppsats under ”personliga referenser”.  
 
Värt att notera är att löpande aktienoteringar samt nyheter och information i realtid alltid 
lämnas ut från aktiemarknaden (börsen) via nyhetsbyråer och mäklarfirmor som i sin tur 
enbart beviljar åtkomsten till sina registrerade kunder, och att den empiriska delen i detta 
arbete aldrig går att genomföra utan direkt kontakt med marknaden, det vill säga utan 
fullkomlig åtkomst till denna information. 
 
Utöver allt som har nämnts ovan, har jag förstärkt mina granskningsunderlag med en empirisk 
erfarenhet tillsammans med chefsmäklaren Jan-Olov Stedt (under tiden 11:e april – 10:e juni 
2005) på föreningssparbanken i Gävle. Stedt är en nyckelperson på fondavdelningen och har 
drygt tjugo års erfarenhet av värdepappershandeln. Tillsammans med honom har jag följt och 
dokumenterat marknadsutvecklingen samt märkbara händelser som har påverkat 
aktiekurserna. Besöken på hans kontor varade tre timmar dagligen under denna period. 
 
Slutligen, har hela den samlade databasen genomsökts och all relevant och viktig 
dokumentation prioriterats och använts på ett välstrukturerat sätt. 
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I det löpande arbetet, har jag även utnyttjat min egen erfarenhet av aktiehandeln som startade 
1982 och dokumentationen som jag har sparat under några år. Ännu, handlar jag med aktier 
och följer dagligen aktiemarknadsutvecklingen via nätmäklaren Avanza, och löpande 
dokumenterar onormala marknadsförändringar och dess orsaker.    

1.5 Vikten av USA marknaden 
 
Som läsare upptäcker du i denna uppsats, att det ofta förekommer inslag från de amerikanska 
aktiemarknaderna samt nyheter och makrostatistik om den amerikanska ekonomin. Du får en 
känsla av att nästan hela arbetet kretsar kring USA. Detta beror på att den amerikanska 
ekonomin är den största i världen och fungerar som ett draglok för alla andra ekonomier 
vilket innebär att utvecklingen på de amerikanska aktiemarknaderna spelar en avgörande roll 
för utvecklingen på de övriga marknaderna i världen. Faktum är: går det ner i USA, då går 
det ner här. Nyser USA då blir Sverige förkylt6. 
 
Ytterligare en anledning till ”USA-inblandningen” i denna uppsats är den fortlöpande 
globaliseringen som leder till följande: 

• En obegränsad utvidgning av företagens marknadsarenor. Den tillåter amerikanska 
företag att även växa utanför USA, och utländska (bl.a.svenska) att växa i USA. 
Därmed kopplar globaliseringen ihop världens ekonomier, det vill säga en starkare 
amerikansk ekonomi exempelvis gynnar de etablerade svenska företagen i USA och 
därmed den svenska ekonomin. Det gynnsamma ekonomiska läget avspeglas på en 
positiv utveckling på den svenska aktiemarknaden. 

 
• Globaliseringen underlättar för utländskt ägande och utländska investeringar. Detta 

lockar flera börsnoterade svenska bolag som är verksamma i USA att även notera sig 
på de amerikanska börserna för att ytterligare underlätta för de amerikanska 
investerarna att handla med svenska aktier. Den livliga aktiviteten med de svenska 
aktierna i USA leder till aktiekurspåverkan från amerikanskt håll som sprider sig till 
den svenska börsen och påverkar dess trendriktning. Det vill säga att om investerarna 
på en amerikansk börs handlar upp en svensk aktie, vänder dennas kurs upp på den 
svenska börsen även om den hade en negativ utveckling innan den började handlas i 
USA. Därför är utvecklingen på de amerikanska börserna viktig för den svenska 
börsen och därför publicerar nyhetsbyråerna och mäklarfirmorna varje kväll (efter 
börsens stängning i New York) slutkurserna för de svenska aktierna i USA. 

(Värt att notera är att de amerikanska börserna öppnar klockan 15.30 svensk tid och stänger 
klockan 22.00, medan den svenska börsen stänger 17.30).  
Ett starkt bevis på att den amerikanska börsutvecklingen påverkar bland annat den svenska, är 
den dagliga morgonrapporten från nätmäklaren Avanza som alltid börjar med att beskriva 
gårdagens marknadsutveckling i USA och använder den som referens till dagens inledning på 
den svenska börsen. Nedan följer ett exempel: 
I New York var det uppåt igår… De svenska aktierna slutade överlag högre än i Stockholm. 
Det är bäddat för en fast (starkt positiv) inledning på stockholmsbörsen idag.7 
Det var uppåt i Asien idag. Marknaden stimulerades av de stigande kurserna i New York… I 
Tokyo steg Nikkei 225 med 0,7 %. I Korea steg kopsi 200 med 2 % och i Taiwan var Taiex 
upp 1,45 %. STI i Singapore klättrade 0,3 % och i Hongkong hade kurserna klockan 8.00 
svensk tid stigit med 0,8 %.8 
                                                 
6 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
7 Avanza Analys: 2005-11-11, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=272739      
8 Ibid. 



 6

Nedan följer även grafiska bevis (figur 1.1 och 1.2) som representerar marknadsutvecklingen 
samma dag (2005-11-11) i både Tyskland och London. Graferna är hämtade från samma källa 
som den föregående. 
 

USA:s verkan på Tyskland 
2005-11-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Figur 1.1 
 

USA:s verkan på London 
2005-11-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Figur 1.2 
 

 

 

 

 

 

 

Indikator +/- +/- % Senast Högst Lägst Tid 
DAX 63,63  1,27  5079,2 5083,7 5046,2 15:44 

Välj tidsperiod  
 

Indikator +/- +/- % Senast Högst Lägst Tid 
FTSE-100 24,20  0,45  5447,7 5468,8 5440,1 15:46 

Välj tidsperiod  
 



 7

1.6 Disposition 
 
Denna uppsats består fortsättningsvis av tre sammanhängande kapitel enligt följande 
disposition:  
 

• Kapitel 2: omfattar hela teorikapitlet och särläggs i två huvuddelar: 
                        Del 1: omfattar kartläggning av alla faktorer som påverkar hela 

marknadsutvecklingen. 
 Del 2: omfattar kartläggning av ytterligare andra faktorer som påverkar 

kursutvecklingen på enskilda aktier. 
                  

• Kapitel 3: Omfattar ”empiri och analys”-kapitlet och särläggs i tre huvuddelar: 
Del 1: omfattar jämförelsen av observations- och dokumentationsresultaten 
från aktiemarknaden med teorierna under del 1 i förra kapitlet. 
Del 2: omfattar jämförelsen av observations- och dokumentationsresultaten 
från aktiemarknaden med teorierna under del 2 i föregående kapitel. 
Del 3: I denna del, kartlägger jag några faktorer utan teoretisk förankring 
som kan påverka enskilda aktiekurser.                     

                  
• Kapitel 4: omfattar mina egna slutsatser och reflektioner. 

2. Teori 
 
Värdet på aktier varierar kontinuerligt på den öppna marknaden. Olika kursavslut registreras 
hela tiden beroende på köparnas och säljarnas utvärdering av börsklimatet i allmänhet och 
andra faktorer som berör enskilda aktier i synnerhet. Fluktuationen i denna utvärdering 
påverkar helhetsbilden på marknaden. Vilka faktorer finns det, som kan påverka denna 
utvärdering och därmed utvecklingen på denna marknad? Låt oss titta närmare på det. 
 

                                                      Del 1 

2.1 Faktorer som påverkar hela marknadsutvecklingen   
 
Börsklimatet som styr hela marknadsutvecklingen delas i två kategorier9:  

• ”the bull market” som indikerar en stark efterfrågan på aktier. Denna i sin tur leder till 
en uppåtgående trend och positiv marknadsutveckling. 

• ”the bear market” där investerarna känner en viss oro och avvaktar med sina 
placeringar, eller flyr aktiemarknaden för att välja andra placeringsalternativ. Detta 
leder till större utbud än efterfrågan och därmed till händelselös eller vikande 
marknadsutveckling. 

Nedan följer en kartläggning av faktorerna som kan påverka börsklimatet och därmed 
marknadsutvecklingen: 

2.1.1 Räntenivån 
Räntan är en grundläggande faktor som påverkar investeringsviljan. En hög styrräntenivå 
leder till höga marknadsräntor som i sin tur hämmar investeringarna hos företagen och 

                                                 
9 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
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därmed begränsar deras framtida vinstchanser och tillväxt. Uppskrivning eller högre 
företagsvärdering uteblir vilket motiverar en ”stagnation” i aktiekurserna och så småningom 
leder till flykt från aktiemarknaden med kursnedgångar och negativ marknadsutveckling som 
följd samt val av andra placeringsalternativ. Däremot, en låg reporäntenivå leder till låga 
marknadsräntor och stimulerar tillväxten hos företagen genom framtida investeringar och 
ökad tillväxt. Detta bäddar för en högre företagsvärdering och därmed högre aktiekurser och 
en positiv aktiemarknadsutveckling.10 
 
Dessutom har räntekänsligheten i kapitalrörelserna med omvärlden ökat markant sedan 
valutaregleringen avskaffades 1989. Detta tillsammans med Sveriges stora utrikeshandels-
beroende betyder att de svenska långa räntorna i mycket stor utsträckning påverkas av 
utländska långa räntor. Annorlunda uttryckt innebär det att en förbättrad konjunktur i Europa 
leder till högre inflationsförväntningar och därmed högre långa räntor i både ”euroland” och 
Sverige på grund av att en förbättrad konjunktursituation i kontinentaleuropa sannolikt även 
förbättrar den svenska konjunkturen. Ett internationellt räntefall får därför effekt även på 
svenska räntor som, om allt annat vore lika, också faller.11 
Även förändringar i amerikanska räntor påverkar i hög grad de europeiska och därigenom 
även svenska räntor.12  
 
Många människor anser att räntan är den huvudsakliga drivaren som påverkar ett lands 
ekonomiska prestation. Den ekonomiska hälsan avgör vinsterna och vinstnivån påverkar 
aktiekurserna. Således, om du vet vad som kommer att hända med räntan, då borde du ha en 
god aning om vad aktiemarknaden kommer att göra.13  

 2.1.2 Inflationen 
 
Är ytterligare en faktor som påverkar aktiemarknadsutvecklingen genom påverkan av 
räntenivån. Inflationen har ett mycket nära samband med den ekonomiska tillväxten. En 
starkare tillväxt innebär i regel högre inflation på grund av högre efterfrågan på varor och 
tjänster i landet och på grund av fler ”flaskhalsar” i produktionen. Med högre inflation följer 
samtidigt en högre räntenivå.14 
En hög och variabel inflation ökar osäkerheten och ger en okontrollerad omfördelning av 
inkomst och förmögenhet och skapar stora kostnader för att pressas ned. Den svenska 
Riksbankens inflationsmål begränsas till 2 % med en tolerans om en procentenhet.15  
Om inflationen överstiger målet ökar risken för en reporäntehöjning. Denna skapar en 
identisk situation som den beskrivna i det föregående avsnittet och därmed leder till en 
negativ aktiemarknadsutveckling. 
 
Det finns även ett samband mellan arbetslöshet och inflation. Termen NAIRU är en akronym 
(förkortning) för Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (icke inflationsdrivande 
arbetslöshetsmått). Detta mått utgör en ”inflationströskel” och kallas för ”den naturliga 
                                                 
10 Stedt, Jan-Olov: aktie- och options avdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
11 Hässel, Norman & Andersson: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, 3:e upplagan,  
    sid 110-111.  
12 Hässel, Norman & Andersson: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, 3:e upplagan,  
    sid. 231. 
13 Tora Brian: Styrelseordförande i ”the Greig Middleton Investment Strategy Committee”. 
    2005-07-16, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20000408/ai_n14299112   
14 Hässel, Norman & Andersson: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, 3:e  
    Upplagan, sid.48. 
15 Sveriges Riksbank: 2004, kurslitteratur i makroekonomi.     
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arbetslösheten”. Om den aktuella arbetslösheten understiger NAIRU, kommer inflationen att 
accelerera snabbt.16 
 
Nedanstående figur illustrerar hur en reporäntehöjning kan leda till en lägre inflation. Figuren 
är hämtad från ett informationshäfte utfärdat av Sveriges Riksbank och utdelat (våren 2004) 
av gästföreläsaren Tomas Lundberg under en föreläsning i makroekonomi på Högskolan i 
Gävle. 
 
 
 
   
                                                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Figur 2.1 

2.1.3  Konjunkturen 
 
Ett sätt att bevaka och analysera växlingarna i konjunkturen är att mäta BNP 
(BruttoNationalProdukten). Denna är det totala marknadsvärdet av alla varor och tjänster som 
produceras inom en viss period och inom ett lands gränser17. Den kan mätas med följande 
ekvation: BNP = C + I + G + (X – M) 
Där C är den privata konsumtionen, I de totala investeringarna, G de offentliga utgifterna, X 
är exporten och M är importen.18 
Om BNP tillväxten faller, leder det till att företagen väntas erhålla lägre framtida vinster. Det 
betyder negativa nyheter för aktiemarknaden. Samtidigt innebär det ett lägre inflationshot 
(figur 2.2) och därmed potential för lägre långa räntor. Utsikterna för god 
                                                 
16 NAIRU: 2005-07-13, http://en.wikipedia.org/wiki/NAIRU     
17 Case, Fair, Gärtner & Heather: Economics, sid.480. 
18 Case, Fair, Gärtner & Heather: Economics, sid.483. 
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obligationsavkastning ökar, medan den minskar för aktier. Således kan en lägre BNP–tillväxt 
bidra till att kapital flyttas från aktiemarknaden på grund av att den förväntade avkastningen 
faller för aktier.19 
En flykt från aktiemarknaden bidrar till större utbud på aktier än efterfrågan med vikande 
aktiekurser och en negativ marknadsutveckling som följd. 
Däremot om BNP–tillväxten ökar, skapas ett motsatt scenario och på kort sikt leder till en 
rusning till aktiemarknaden med stigande kurser och en positiv trend som följd. Samtidigt 
ökar inflationsförväntningarna och på längre sikt ökar den faktiska inflationen (även här, se 
figur 2.2) som därefter leder till högre räntor och fallande aktiemarknad. 
 

 
Figur 2.2 -  Konjunkturcykel och inflationsutveckling. 
Källa: Hässel,Norman &Andersson: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, sid.110. 

2.1.4 Oljepriset 
 
Påverkar aktiemarknaden i allra högsta grad. Ett högt oljepris ökar driftkostnaderna för 
företagen med försämrade vinstchanser som följd. Labila samt snabba prisändringar även 
försvårar för analytiker att göra lyckosamma resultatprognoser och ökar osäkerheten på 
aktiemarknaden. Dessutom, leder det höga olje- och bensinpriset till minskad konsumtion för 
hushållen och därmed leder till lägre konjunktur. 
 
Det skenande oljepriset under sommaren 2005 som fortsatt sin resa uppåt i september till följd 
av skadorna på den amerikanska oljeproduktionen under orkankatastrofen (27:e – 29:e augusti 
2005) i staden New Orleans, har lockat fram många ekonomer, analytiker och skribenter att 
uttala sig eller skriva om de samhällsekonomiska problemen som kan drabba världen. En av 
dessa skribenter skrev följande:       
                                                 
19 Hässel, Norman & Andersson: de finansiella marknaderna I ett internationellt perspektiv,  
    3:e upplagan, sid.91-92. 
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Orkanen Katrina hotar att leda till recession i USA. Den bedömningen gör Danske Bank. 
Orsaken är att bensinpriset rakar i höjden, vilket slår hårt mot konsumtionen. Om USA 
stagnerar drabbar det även den svenska ekonomin. Den privata konsumtionen är det som 
driver USA:s ekonomi och dyrare bensin kan dra undan mattan för de amerikanska hushållen 
som i princip inte sparar alls. ”Risken finns att ekonomin kommer att krympa under det fjärde 
kvartalet”, säger Carsten Valgreen.20 
 
Det vore ett hårt slag för hela världsekonomin och därmed för Sverige. Dels är världen 
beroende av USA som draglok, dels är bensin en global vara och prisuppgångarna sprider sig 
snabbt.21 
 
Kontentan i resonemanget ovan är att minskad privat konsumtion till följd av högre olje- och 
bensinpriser drar ned BNP-tillväxten och leder till låg konjunktur (se föregående avsnitt 2.1.3) 
med lägre företagsvinster, personaluppsägningar och högre arbetslöshet samt negativ 
aktiemarknadsutveckling som följd. 

2.1.5 krig och terror 
 
Krig skapar rädsla och osäkerhet på aktiemarknaden. Till en början avvaktar investerare med 
sina placeringar och håller sig likvida. Rädslan för bland annat minskning i konsumtionen och 
att företagen skadas med stora ekonomiska förluster som följd, samt ovissheten om krigets 
varaktighet och de ekonomiska problemen som följer, leder till ett passivt beteende och 
minskat köpintresse för aktier. Dessutom, de som redan är aktieägare får ”kalla fötter” och 
börjar sälja sina innehav. I vissa fall, utbryter panikartade säljaktioner för att få loss kapital 
eller ta hem eventuella vinster innan dessa bortraderas. I detta läge blir aktieutbudet mycket 
större än efterfrågan och leder till sjunkande kurser och vikande trend på aktiemarknaden. 
Även terroraktioner skapar en likartad utveckling dock med snabbare återhämtning i 
kurserna.22  
 
Samtidigt som krig skapar osäkerhet och oro samt leder till obefintlig investeringsvilja i 
början, växer efterfrågan på varor och tjänster under och efter krigstiden vilket leder till 
ekonomisk återhämtning och ökad tillväxt hos företagen med positiv verkan på 
aktiemarknaden som följd.23  
 
Det har hänt krig där världsekonomin kämpar mot en låg konjunktur eller depression, men 
aldrig hänt att krig har lett till en ekonomisk depression. Den enda anledningen är 
aktiviteterna under och efter kriget. Grundkravet för framsteg och välgång är rörlighet, samt 
mobilisering av ekonomiska och humanitära resurser.24 

2.1.6 Teknisk analys 
 
Teknisk analys eller grafisk framställning vanligen refererar till metoder vars syfte är att 
prognostisera en säker prisutveckling på finansiella marknader genom att använda grafer eller 
kvantitativa tekniker. Analysen identifierar och bearbetar pristrender på dessa marknader och  

                                                 
20 Dagens Industri: 2005-09-02, Munkhammar Viktor: Recession hotar I USA. 
21 Ibid. 
22 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
23 Ibid. 
24 “War of the worlds: It’s good” : 2005-07-16,  
    www.equitymaster.com/p-detail.asp?date=7/12/2005&story=3  
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mycket av dess teoretiska del baseras på en empirisk observation. Många akademiska studier 
av marknaderna antyder att den tekniska analysen har en liten värdefull och förutsägande 
kraft. Ändå, har den ett engagerat följe särskilt bland aktiva handlare som försvarar dess 
användning. Det finns även vissa vetenskapliga studier som stöder denna analys.25 
 
Teknisk analys undersöker inga ekonomiska företagsdata, som kassaflöde, utdelning och 
framtida utdelningsprognoser. Saknad av fundamental analys har lett till massiv kritik som 
brist på förutsägande kvaliteter. Aktiva handlare är bland de mest trofasta supporter av denna 
analys.26  
Metoden handlar inte om varför priserna rör sig (exempelvis låga vinster, svåra 
affärsmöjligheter, svag ledning osv.), utan belyser ett faktum om att kurserna konsekvent rör 
sig i en viss riktning. För en tekniker, kan vinster göras i vilken marknad som helst genom att 
positionera sig rätt i pristrenden. Om trenden är uppåt, rekommenderas köp vid rätt tillfälle 
och om trenden är neråt rekommenderas det motsatta.27 
 
”Elliott vågteori” utgör en grundteknik för en teknisk analys för att förutspå beteendet av 
aktiemarknaden. Tekniken existerar sedan 1939 och är uppfunnen av R.N.Elliot. Den baseras 
på tron om att marknaderna följer väl definierade ”vågmönster” som kan användas för att 
förutspå marknadsdirektionen. Specificerat rör sig marknaderna i fem vågor uppåt och tre 
nedåt när det råder en positiv trend samt tre vågor uppåt och fem nedåt när det råder en 
negativ trend. 28 
Elliots teori är långt från universellt accepterad. Kritiker menar att den är för vag att använda 
eftersom det inte finns någon klar definition när en våg startar eller slutar.29 

2.1.7 Makrostatistik 
 
Makrostatistiksiffror är en vägledning för alla investerare. Dessa visar nationens välmående 
och ekonomiska status, konsumenternas syn på framtiden, var vi befinner oss i 
konjunkturcykeln och hur hög eller låg inflationstakt ekonomin håller. Svaga eller dåliga 
siffror kan skrämma bort placerarna från aktiemarknaden med negativ utveckling som följd. 
Den amerikanska makrostatistiken är mycket viktig även för övriga världens aktiebörser 
eftersom USA har världens största ekonomi och fungerar som ett draglok för alla andra. 
Således, en dålig amerikansk statistik som negativt påverkar de amerikanska 
aktiemarknaderna, kan även leda till vikande tendenser i den övriga världen särskilt i de 
industrialiserade länderna.30  
Samtidigt kan de stora industriländernas aktiemarknader påverka varandra och de övriga. En 
bidragande orsak är den fortlöpande globaliseringen som stärker de ekonomiska banden 
mellan länderna genom förenkling av utländska investeringar och utländskt ägande.31 
 
De vanligaste amerikanska makrosiffrorna som offentliggörs regelbundet är:32 

• Handelsbalansen: Nettot av ”export-import”. Denna statistik visar nationens 
ekonomiska mående och även relateras till landets BNP-tillväxt. Ett underskott 

                                                 
25 Technical analysis: 2005-09-26, www.en.wikipedia.org/w/index.php?title=technical_analysis  
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Elliot wave theory: 2005-07-13, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Elliot_wave_theory  
29 Ibid. 
30 Stedt, Jan-Olov: aktie –och optionsavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle.  
31 Ibid 
32 Ibid. 
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innebär högre import än export. Ett varaktigt eller växande underskott hämmar på sikt 
den inhemska produktionen och därmed hämmar tillväxten i företagen vilket leder till 
lägre framtida vinster och eventuellt högre arbetslöshet med sämre statsfinanser som 
följd och en svagare valuta. Det sistnämnda leder till högre importpriser vilket i sin tur 
leder till högre inflation med högre räntor som följd och fallande aktiemarknad. 
Statistiken offentliggörs kvartalsvis.  

 
• BNP (Brutto National Produkten): Är en konjunkturbarometer och visar nationens 

tillväxttakt. En hög sådan symboliserar hög produktivitet och bättre välfärd. Detta 
stimulerar aktiemarknaden på kort sikt och leder till högre privata inkomster och 
därmed högre konsumtion med högre inflationsförväntningar som följd och som på 
längre sikt leder till högre faktisk inflation. Den sistnämnda bekämpas med högre 
räntor vilket missgynnar företagen och påverkar deras aktiekurser negativt. Se 
avsnittet 2.1.3. Även denna statistik offentliggörs kvartalsvis. 

 
• KPI (KonsumentPris Index): registrerar hur kostnaden för en ”typisk” varukorg vald i 

ett basår ändras över åren. Basåret i USA är för närvarande 1983. Procentuella 
förändringar i KPI mäter inflationen i ekonomin.33 
Den ”typiska” amerikanska varukorgen innehåller mat och dryck (16,3%), boende 
(39,6%), kläder och underhåll (4,9%), transport (17,6%), sjukvård (5,6%), nöjen 
(6,1%), utbildning och kommunikation (5,5%) samt övriga varor och tjänster (4,3%). 
Eftersom människor i olika länder konsumerar och spenderar på olika sätt kan ingen 
KPI jämförelse göras mellan länderna.34 

            
Även PPI (ProducentPris Index) är ett mått på inflationen och redovisas regelbundet.  

            Båda indexen offentliggörs månatligt. 
 

• ISM (inköpschefsindex): Baseras på fem andra index. Dessa är: Prisindex, index över 
sysselsättningen, index över nya order, produktionsindex samt lagerindex. Indexen 
beräknas av ”the Institute for Supply Management” (tidigare känt som National 
Association of Purchasing Managers, NAPM) och speglar planerna hos en lång rad 
inköpschefer inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden. Grovt kan sägas 
att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.35 
Även ISM-index för tjänstesektorn publiceras (vanligen dagen efter industriindex) av 
”Institute for Supply Chain Management” och omfattar separata redovisningar för 
prisindex, sysselsättningsindex, order samt exportindex.  
 
ISM index visar både inflationens och konjunkturens utveckling eftersom både pris- 
och produktionsindex redovisas separat. Statistiken offentliggörs en gång i månaden. 

 
• Arbetslöshetsstatistik: Antalet nyanmälda arbetslösa i USA offentliggörs varje vecka. 

 
 En ökad arbetslöshet leder till produktionsbortfall. Levnadsstandarden för de 
arbetslösa faller   på grund av att ersättningen är mindre än arbetslönen vilket leder till 
mindre konsumtion. Levnadsstandarden för de icke arbetslösa faller också på grund av 

                                                 
33 Pindyck & Rubinfeld: Microeconomics, fifth edition, sid.11. 
34 Husted & Melvin: International economics, sixth edition, sid.359. 
35 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-03. http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=251231  
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att de ökade kostnaderna för exempelvis arbetslöshetsförsäkringen betalas av landets 
alla skattebetalare.36 
Mindre konsumtion leder till lägre produktion hos företagen (och eventuellt fortsatt 
personalnedskärningar) och därmed lägre BNP. Detta ogillas av aktiemarknaden och 
påverkar dess utveckling negativt. 
     

• Sysselsättningsstatistik: offentliggörs en gång i månaden och visar antalet nyskapade 
jobb i landet. En stigande statistik symboliserar bättre välfärd och högre BNP vilket 
påverkar aktiemarknaden positivt. Vanligen publiceras statistiken även i detaljer och 
visar utvecklingen i följande sektorer var för sig: industrin, tjänsteproducerande 
sektorn, byggindustrin, jordbrukssektorn samt den offentliga sektorn. 

 
• Privata inkomster och privat konsumtion: ökade inkomster leder till ökad konsumtion 

och därmed ökade företagsvinster vilket på kort sikt lyfter aktiemarknaden. På lång 
sikt stiger inflationsförväntningarna och oron för räntehöjningar vilket påverkar 
aktiemarknaden negativt. Empiriskt sett, vid rådande av högkonjunktur ogillas en hög 
konsumtionssiffra av aktiemarknaden därför att den bäddar för en räntehöjning, medan 
samma siffra välkomnas av börsen vid rådande av låg konjunktur. Då betraktas den 
som en ”vändpunkt” för den låga konjunkturen. Statistiken offentliggörs varje månad. 

 
• Industriorder: visar utvecklingen i industrins orderingång och därmed utgör en viktig 

konjunkturbarometer. Statistiken publiceras även exklusive transportsektorn och 
exklusive försvarsindustrin. Även orderingången på varaktiga varor belyses separat (se 
nästa stycke). Siffrorna offentliggörs varje månad. 

 
• Order varaktiga varor: med varaktiga varor avses bland annat maskiner, försvars- och 

transportutrustning samt kapitalvaror som ska hålla i minst tre år. Statistiken omfattar 
också separat redovisning för order till civila flygindustrin, order på bilar och bildelar 
samt inom data och elektronikprodukter. Den publiceras även exklusive transport och 
försvarsindustrin. 37 
Statistiken relateras till konjunkturutvecklingen och offentliggörs varje månad. 

 
• Detaljhandeln: statistiken visar konsumtionsutvecklingen inom detaljhandeln genom 

att månatligt och detaljerat redovisa försäljningen inom ”dagligvaruhandel” med och 
utan ”sprit och läkemedel”, samt inom ”sällanköpsvaruhandel”. Samtidigt visar denna 
statistik hushållens syn på framtiden. En ökad försäljning tyder på en ljusare 
framtidssyn medan en sjunkande sådan kan tyda på det motsatta. 

 
• Industriproduktionen: Redovisas och offentliggörs varje månad. Visar 

produktionsutvecklingen i industrin och anses vara en viktig barometer för den 
löpande konjunkturen. 

 
• Oljelagerstatistik: redovisas varje vecka och är ett direkt mått på efterfrågan på olja 

samt utgör en indirekt vägvisare för konjunkturutvecklingen. En större minskning av 
lagren än analytikernas prognos leder till höjda oljepriser och vikande aktiemarknad 
medan en lägre sådan leder till det motsatta. En stor efterfrågan på olja tyder på en 

                                                 
36 Daunfeldt Sven-Olov: 2004,  ”Arbetslöshetens kostnader”, föreläsningsanteckningar i makroekonomi. 
     
37 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-09-28, www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=249167  
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”full fart” i industrin. Tillsammans med de stigande oljepriserna bäddar detta för högre 
inflationsförväntningar och högre räntor som följd vilket skrämmer investerarna. 

 
• Andra makrosiffror som regelbundet publiceras (månadsvis) med anknytning till 

konjunkturutvecklingen är: ledande indikatorer, bygginvesteringar, bostadsbyggande, 
försäljning av nya hem, försäljning av befintliga bostäder, grossistlager, lager osålda 
varor samt ”import och export”. Enbart produktiviteten redovisas kvartalsvis.  

 
Bland övriga siffror med anknytning till inflationen och dess utveckling kan 
importpriserna samt arbetskraftkostnaderna nämnas.  
 
Konsumentförtroendet (redovisas veckovis) och HUSH konfidensindikatorn är andra 
siffror som relateras till ”psykologiska aspekter”. Den sistnämnda publiceras varje 
månad och belyser hushållens uppfattning om den nuvarande situationen och deras 
förväntningar på sex månaders sikt. 
 
Michigan-index är ytterligare en ”psykologirelaterad” statistik som ”university of 
Michigan” publicerar varje månad över stämningen bland de amerikanska 
konsumenterna.38 

2.1.8 Politiska faktorer 
 
Politiska faktorer går att tolka i inflationstermer. Det är uppenbart att politisk instabilitet 
skapar osäkerhet om den framtida ekonomiska politiken och därmed rörande den framtida 
inflationsutvecklingen, varför långa räntor tenderar att stiga. Prisbildningen på de finansiella 
marknaderna gynnas inte av osäkerhet, vilket gör att en tänkt riskpremie ökar. Med andra ord, 
en aktör vill ha högre avkastning för ökad osäkerhet. Av den anledningen har valår, 
regeringskonstellation, risk för nyval, oro i världspolitiken betydelse för den långa 
räntebildningen. En politisk oro tenderar att ge både högre räntenivå och större 
räntefluktuationer.39  
 
Den politiska oron är även en mycket viktig faktor som bestämmer växelkurser, åtminstone på 
kortare sikt. Det hänger samman med att osäkerhet aldrig betraktas som något positivt på de 
finansiella marknaderna. Osäkerhet om priset på en tillgång (som till exempel aktier, 
räntebärande papper, råvaror eller valutor) medför snabbt att den säljs på marknaden med 
prisfall som följd. 40  
 
Kortfattat leder politisk oro eller instabilitet till högre räntor och därmed påverkar 
aktiemarknaden negativt. 

2.1.9 övervärdering och korrektion  
 
Som jag tidigare har nämnt, stimulerar låga räntor aktiemarknaden och generellt bidrar till 
positiv utveckling. I ett bra börsklimat, det vill säga vid tilltagande BNP-tillväxt, låg inflation, 
hög likviditet och tillfredsställande företagstillväxt (organisk eller genom förvärv) samt en 
optimistisk framtidsanalys, leder det ökade intresset för aktier till hög omsättning på börsen 
                                                 
38 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-09-30, www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=250607. 
 
39 Hässel, Norman & Andersson: De finansiella marknaderna I ett internationellt perspektiv, sid.120-121. 
40 Hässel, Norman & Andersson: De finansiella marknaderna I ett internationellt perspektiv, sid. 53. 
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med överdrivet höga kurser. Köprekommendationer från analytiker och investmentbanker 
samt tilltagande och optimistiska prognoser bidrar till ännu högre kurser eftersom köparna blir 
allt fler och ”ingen vill missa tåget… alla vill vara med på uppgången och tjäna pengar (se 
nästa avsnitt: psykologiska faktorer)”. Fundamentala värden glöms bort och ersätts av ”follow 
the herd” teorin (det vill säga ”följa John” mönstret). Detta skapar en ”bubbla” på en 
övervärderad aktiemarknad som senare spricker med korrigeringar och kraftiga 
kursnedgångar som följd. 
 
Känslomässiga och kognitiva (intellektuellt relaterade) ensidigheter verkar vara orsakerna till 
”bubblorna”. Men, ofta, när dessa (bubblor) framträder, försöker experterna att hitta en 
resonerande förklaring utan att gå emot den allmänna uppfattningen. Därför, ibland, struntar 
människor i att marknaden är övervärderad och tror att gamla investeringsregler är föråldrade 
och har slutat gälla. Detta tankesätt stimulerar uppkomsten av en ”marknadsbubbla” där varje 
investerare har för avsikt att hitta en större dåre.41  
 
Övervärderingar byggs alltid upp av okunniga och irrationella investerare eller ”optimistiska 
amatörer som tror att det alltid finns träd som växer till himmelen” medan korrektionerna 
skapas av rationella analytiker, som bedömer med sina matematiska uträkningar att 
marknaden är övervärderad, och professionella investerare som börjar sälja till, enligt sina 
analyser, överväldiga priser.42  
 
2.1.10 psykologiska faktorer43 
 
Finansiellt och ekonomiskt betingade företeelser är nära relaterade områden där vetenskapliga 
undersökningar tillämpas på mänskliga, socialt kognitiva (som avser intellektuella funktioner) 
och känslomässiga ensidigheter för att bättre förstå ekonomiska beslut och hur de påverkar 
marknadspriser, avkastningar och resursfördelningar. ”Beteendemodeller” typiskt integrerar 
psykologiska inblickar med nyklassisk ekonomisk teori.  
”Beteendeanalyser” ofta berör effekterna av marknadsutslagen, som i sin tur reflekterar 
människors val, och som är en annan källa av ekonomiska beslut med vissa likartade 
ensidigheter. 
     
Nyckelobservationer har visat tre huvudteman i finansiellt och ekonomiskt betingade 
företeelser (Shefrin, 2002): 

• Heuristik (logik): Människors beslut ofta baseras på fumliga regler, inte på rationella 
analyser. 

• Utformning: presentationssättet av ett problem eller ett avgörande för beslutsfattare 
påverkar deras aktion. 

• Marknadsineffektiviteter: försök att förklara observerade marknadsrörelser som 
motsätter sig rationella förväntningar och marknadseffektivitet. Dessa inkluderar 
felaktiga prissättningar, irrationella beslutstagande, och återkommande anomalier 
(orimliga eller oförklarliga företeelser). 

  
Anomalier som påverkar hela marknaden kan generellt inte förklaras av individer med 
kognitiva ensidigheter, och individuella ensidigheter kan ofta inte påverka marknadspriserna. 
Dessutom kan dessa individuella ensidigheter, med stor potential, ta ut varandra. Kognitiva 
sådana har anomaliska effekter enbart om det förekommer en social inblandning med en starkt 
                                                 
41 Stock market bubble: 2005-07-13, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stock_market_bubble  
42 Stedt, Jan-Olov: Aktie - och optionsavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
43 Behavioral finance: 2005-07-13, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Behavioral_finance  
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känslomässig innebörd (kollektiv glupskhet eller rädsla), och leder till en bred spridning av  
fenomen som ”herding” (flockbeteende) och grupptänkande. Finansiellt och ekonomiskt 
betingade reaktioner vilar lika mycket på social som på individuell psykologi.∗ 
 
Exempel på ovannämnda anomalier är ”Mark Twain”- effekten. Denna är ett observerat 
fenomen i vissa marknader där avkastningen på aktier, i oktober månad, generellt är lägre än i 
de övriga månaderna. Namnet kommer från följande citat av Mark Twain: 
Oktober. Denna är en av de särskilt farliga månaderna för att spekulera i aktier. De övriga är 
Juli, Januari, September, April, November, Maj, Mars, Juni, December, Augusti och 
Februari.44 
Citatet med dess effekt fick stöd av Cadsby (1989), med bevis baserat på data från den 
kanadensiska aktiemarknaden.45 
Ett annat exempel på anomalier är Januarieffekten (ibland kallad för ”årets slut effekt”). 
Denna är en oförklarad finansiell företeelse på de flesta aktiemarknaderna där avkastningen 
på aktier under januari månad är betydligt högre än i de övriga månaderna. Denna effekt har 
observerats i de flesta länderna och på åtskilliga marknader inklusive aktie, obligation och 
råvarumarknaderna. Under de senaste två åren, sedan företeelsen blev känd för allmänheten, 
har effekten blivit mindre omtalad och börjat skifta över till december med stigande 
aktiekurser som följd. Numera är anomalien känd som ”julrally”. 46 

2.1.11 spekulation 
 
Alla investerare är inte rationella. Många av dem följer den rådande trenden oavsett hur länge 
den har pågått. De agerar rent spekulativt. Tillräckligt många spekulanter på börsen som 
exempelvis tror på en fortsatt uppgång, psykologiskt påverkar allmänheten och ökar 
efterfrågan på aktier samt skapar ett ”följa John” mönster som i sin tur leder till övervärderade 
priser. Deras irrationalitet i den positiva trenden förstorar den pågående ”bubblan” på 
aktiemarknaden som senare spricker och vänder trenden åt andra hållet. I det nya scenariot, 
det vill säga när marknaden vänder nedåt, skapar spekulanternas irrationalitet en rädsla och en 
osäkerhet på aktiemarknaden som leder till ett nytt ”följa John” mönster i motsatt riktning och 
skapar panikartade säljaktioner bland de irrationella investerarna vilket sänker priserna till 
bottennivåer med undervärderade aktiekurser istället. I detta läge, träder de rationella 
investerarna in och börjar köpa.47 
 
De ”smarta” pengarna identifierar trenden först och agerar. Dessa efterföljs av ett litet antal 
investerare som upptäcker denna trend och följer den framgångsrikt. De flesta övriga missar 
den bästa delen av trenden. Många kommer för sent till festen och får nöja sig med det lilla 
som återstår i slutet av denna långa fest.48 

 

 

                                                 
∗  Fotnoten 42 upphör efter denna symbol. 
44 Mark Twain effect: 2005-07-13, http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain_effect  
45 Ibid. 
46 January effect: 2005-07-13, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=january_effect        
 
47 Stedt, Jan-Olov: aktieavdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
48 Koteshwar Brad:2005-10-18, The perfect speculator, chapter 3, 
    http://www.crudebedfellows.com/sample.html  



 18

2.1.12 Osäkerhet 
 
Vissa faktorer som påverkar marknaden är tydliga, medan andra smyger fram osedda. Många 
av faktorerna har en allvarlig långtidsinblandning, medan andra orsakar kortsiktiga 
rubbningar. Emellertid, är ”osäkerheten” en faktor som kan göra marknaden helt galen. 
Marknaden tål inga överraskningar och när det finns en chans (eller risk) att något kanske 
förändras, skramlar den.49   
 
Exempelvis, om marknaden förväntar sig att den amerikanska centralbanken (”federal 
reserve” så kallad ”the FED”) kommer att höja räntan med 25 punkter (d.v.s. 0,25 %) vid sitt 
kommande möte, diskonteras denna höjning i marknadspriserna innan mötet äger rum. Om 
bankkommittén höjer räntan som väntat (alltså 25 punkter), brukar inte marknaden reagera 
alls eller visar en svag reaktion. Däremot om det kommer en höjning på 50 punkter istället, 
reagerar marknaden abrupt.50 

2.1.13 Rapporteringsperioder 
 
Varje kvartal, offentliggör och publicerar alla börsnoterade företag runt om i världen sina 
balans- och resultatrapporter. En del lämnar även prognoser om kommande perioder medan 
andra nöjer sig med antingen positiva toner, luddiga signaler eller försiktiga uttal om 
framtiden. Nyckeltal, försäljningsutveckling, brutto och nettomarginaler, kostnadsutveckling, 
orderingång, intäkter och kostnader av engångskaraktär, växelkurspåverkan, framtidsutsikter 
samt mycket annat granskas noga av analytiker, kreditgivare, banker, institutioner och 
enskilda investerare. Dessa granskningar leder till olika slutsatser (beroende på olika 
utgångslägen och olika sätt att analysera) och därmed till olika investeringsbeslut. Detta ofta 
ökar marknadens volatilitet med stora svängningar i aktiekurserna som följd. De stora 
aktiviteterna även leder till betydligt större volym i handeln än normalt. 
 
Rapportsäsongen är en term man hör eller läser frekvent under året. Marknaden alltid närmar 
sig säsongen varsamt på grund av osäkerheten som inte tolereras. Företag som uppfyller eller 
överträffar analytikernas förväntningar kan se sina aktiekurser stiga medan andra som 
misslyckas, ser sina kurser falla.51 
 
Alla ovanstående underavsnitt belyser faktorer som påverkar aktiemarknaden i sin helhet. 
Men vilka andra faktorer enbart påverkar enskilda aktiekurser? Låt oss titta närmare på det. 

 

                                   Del 2 

2.2 Faktorer som påverkar enskilda aktiekurser 
 
Eftersom marknaden består av aktörer, det vill säga köpare och säljare, samt av alla enskilda 
börsnoterade aktier, är det naturligt att betrakta hela marknadsutvecklingen som ”saldot” av 
alla köpares och säljares investeringsbeslut i de enskilda aktierna genom att bland annat 
                                                 
49 Little Ken: 2005-10-18, Why the market rises and falls, 
     http://stocks.about.com/od/whatmovesthemarket/a/whatmovesthemarket_p.htm  
50 Ibid. 
51 Little Ken: 2005-10-18, Understanding earnings season,  
    http://stocks.about.com/od/whatmovethemarket/a/earnsea100704_p.htm  
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analysera de ovannämnda faktorerna. Detta innebär att faktorerna som påverkar alla 
investerares placeringsbeslut och därmed hela marknaden, har även influens på de enskilda 
aktiernas kursutveckling. 
 
Ibland kan enskilda aktiekurser utvecklas i motsatt riktning till den rådande trenden. I en 
positiv marknad kan exempelvis vissa aktier minska i värde medan andra, i en negativ 
marknad, kan se sina kurser stiga. Hur kan detta hända? Förklaringen är att det finns många 
andra viktiga faktorer (utöver de kartlagda i den föregående delen) som investerarna tar 
hänsyn till, och som påverkar deras definitiva placeringsbeslut och därmed kursutvecklingen. 
Många säljbeslut kan leda till kursnedgång i aktien medan flertalet köpebeslut kan påverka 
kursen positivt. Dessa faktorer belyses i de följande underavsnitten.      

2.2.1 Aktiens fundamentala värde 
 
Utöver analysen av helhetsbilden på marknaden (”bull” eller ”bear” market), kvarstår för en 
investerare att bedöma aktiens rätta köp- eller säljtillfälle. Detta varierar med bland annat 
investeringens tänkbara löptid och analysen av den aktuella aktiekursen. 
 
En fundamental hjälpfaktor att analysera denna kurs är kvoten ”P/E-talet”. Denna kvot har 
tagits fram av finansiella analytiker som ofta relaterar vinsten per aktie och dess pris till 
varandra52. Ett sätt att räkna fram denna kvot är att dividera marknadspriset med vinsten per 
aktie för det senaste räkenskapsåret53. 
Däremot hävdar författarna i ”corporate finance” att diskontering av ”aktieutdelning” är att 
föredra för utvärdering av priset istället för ”vinsten per aktie”. Detta är praktiskt eftersom 
investerarna väljer en aktie efter vad de kan få ut av den, det vill säga utdelningen och det 
ultimata försäljningspriset vilket fastställs efter vad framtida investerare förväntar sig att få 
som aktieutdelning.54 
Det uträknade aktiepriset blir för högt om det baseras på ”vinsten per aktie” istället för 
”aktieutdelning”. Enbart en del av företagens vinster går till aktieägarna som utdelning. 
Resten behålls för att generera framtida utdelningar. Att diskontera vinster istället för 
utdelningar är som att ignorera en investering som ett företag måste göra idag för att generera 
framtida vinster.55 
 
Enligt samma författare (Ross, Westerfield och jaffe) värderas en aktie enligt följande: 
 
Om företagets tillväxt är lika med noll och aktieutdelningen är konstant beräknas den 
nuvarande kursen som: 
 

                                       P0  =  utdelning   
                                                          r  
P0 är den aktuella aktiekursen och r är diskontot. Det sistnämnda blir lika med den rådande 
räntesatsen om aktien är riskfri men däremot högre om det gäller en högriskaktie.56 
 
Om samma företag betalar ut hela vinsten som utdelning till aktieägarna blir då: EPS = DIV. 
(Earnings Per Share eller vinst per aktie = DIVIDEND eller utdelning). Priset eller 
                                                 
52 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 125. 
53 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 40. 
54 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 122. 
55 Ibid. 
56 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 113. 
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aktiekursen när företaget agerar som ”kassako” (d.v.s. utan nya investeringar) är:57 
                                               P0 = EPS   =  utdelning 
                                                                  r               r   

Om vi istället antar att företaget behåller vinsten och investerar kapitalet i ett nytt projekt. 
Nuvärdet av detta projekt inklusive företagets tillväxtmöjligheter är NPVGO (Net Present 
Value of the Growth Opportunity). Priset av aktien efter bolagets engagemang i det nya 
projektet blir:58 
                                               P0 = EPS  + NPVGO 
                                                         r       
Men om räntesatsen och företagets tillväxt är konstanta, beräknas den nuvarande aktiekursen 
enligt följande: 
                                               P0 = utdelning 

.                                                                                                      r – g 
                g är tillväxttakten i procent och utdelningen är den gällande efter det första året.59 
                
            En annan källa påpekar att kassaflödet är en bättre faktor att beakta vid mätning av aktiens 

fundamentala värde än P/E talet.  
Likviditeten som ett företag kan generera är en av de viktigaste mätningarna av ett bolags 
välmående. Än, hörs P/E kvoten mer än någon annan värdemätning, men denna kvot visar 
inte bolagets förmåga att generera ”cash”. Verkligheten är att inget företag lever långt utan 
kontanter. Det finns en lång lista på företag som har misslyckats eller strandat på grund av 
ansträngd likviditet.60 
 
Två primära mätningar kan utföras vid värdering av ett företag: 
 

• Kvoten ”price to cash flow”: beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen 
med kassaflödet per aktie. Företagskassaflöde är dess nettoinkomst plus avskrivningar 
och amorteringar. Detta divideras med antalet aktier för att få fram kassaflöde per 
enskild aktie. 

• Kvoten ”price to free cash flow”: beräknas genom att dividera den aktuella 
aktiekursen med det fria kassaflödet per aktie. Det sistnämnda är nettoinkomsten plus 
avskrivningar och amorteringar samt kostnader av engångskaraktär, utdelningar och 
andra ej förekommande kostnader. Resultatet är antalet kontanter som företaget har 
genererat de senaste tolv månaderna. Detta divideras med antalet aktier för att få fram 
det fria kassaflödet per aktie.61 

 
Som P/E talet, föreslår båda dessa kvoter hur marknaden skall värdera företaget. Lägre siffror 
relativt till industrin och sektorn, innebär att aktien är undervärderad medan högre siffror än 
industrins och sektorns tyder på en övervärdering.62  
 

                                                 
57 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 119. 
58 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 119, 120. 
59 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 114. 
60 Little Ken: 2005-10-18, cash flow is better than P/E,    
    http://stocks.about.com/od/evaluatingstocks/a/Cashflo071905_p.htm  
61Little Ken: 2005-10-18, cash flow is better than P/E,    
    http://stocks.about.com/od/evaluatingstocks/a/Cashflo071905_p.htm  
62 Ibid. 
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 Ibland används uttrycket ”det rimliga marknadsvärdet” för att beskriva marknadspriserna. 
Detta uttryck utgör det avtalade priset mellan köparen och säljaren inklusive all relevant och 
känd fakta om gällande företag. Således skapar marknadspriserna gissningar angående det 
riktiga värdet av företagets tillgångar. I en effektiv aktiemarknad reflekterar priserna all 
relevant fakta om företagen och avslöjar det sanna värdet av dessas underliggande 
tillgångar.63 

2.2.2 Strukturella förändringar i företaget 
 
Med strukturella förändringar menar jag när företaget förvärvar (helt eller delvis) andra bolag 
eller själv blir uppköpt (helt eller delvis) av ett annat. Det kan även vara satsningar och 
investeringar i helt nya produkter eller nedläggningar av en eller flera sektorer i 
verksamheten, stora anställningar eller uppsägningar av personal m.m. Dessa förändringar 
påverkar värdet av ett bolags tillgångar, dess kassaflöde och rörelseresultat, och därmed 
påverkar värdet av den enskilda aktien. 
 
Förvärv skapar synergier som kan vara både positiva och negativa. Detta försvårar 
värderingen av det köpande bolaget och därmed kan dess aktiekurs, till en början, utvecklas 
labilt åt båda hållen, oftast nedåt på grund av rädslan för nya kostsamma bekymmer som kan 
följa med det nya dotterbolaget och osäkerheten kring den framtida utvecklingen. Däremot, 
brukar kursen i det uppköpta bolaget stärkas till följd av, bland annat, en goodwill (skillnaden 
mellan köpeskillingen och det bokförda värdet) som det köpande bolaget brukar vara villigt 
att betala som extra premium till aktieägarna i det förvärvade bolaget. Den beskrivna 
kursutvecklingen stämmer ofta men inte alltid och är ingen regel. Däremot, kommer det alltid 
en kursreaktion vid ett förvärv eller någon annan strukturell förändring.64 

2.2.3 Blankning 
 
I finansiella termer, är blankning en försäljning av en aktie som ännu inte ägs av säljaren. I 
detta fall skapar försäljningen en negativ position i aktien. Säljaren som i själva verket är 
blankaren, har fundamentalt en negativ syn på aktien samt betraktar den som övervärderad vid 
blankningstillfället och tror därför att dess kurs kommer att falla inom kort. Efter den tänkta 
nedgången köper blankaren aktien för ett billigare pris för att täcka den negativa positionen 
och göra en ekonomisk vinst (sälja dyrt och köpa billigt i omvänd ordning). Dagliga handlare 
och ”hedge fonder” ofta använder blankning för att göra vinster på övervärderade aktier, på 
samma sätt som traditionella långsiktiga investerare placerar i undervärderade aktier.65 
 
Blankning i en aktie generellt leder till att andra investerare avvaktar med sina köp och oroar 
dem som redan innehar samma aktie i sina portföljer, vilket resulterar till stora 
försäljningsvolymer med sjunkande kurser som följd. Detta resultat är precis vad blankarna 
vill uppnå. Vid fullbordad planerad kursnedgång eller närapå, agerar de i motsatt riktning och 
börjar köpa aktien för att täcka sina negativa positioner, slutföra den planerade affären och ta 
hem den tänkta vinsten. I detta läge, leder köpintresset för samma aktie till att kursen vänder 
uppåt igen.66  

                                                 
63 Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate finance, seventh edition. Sid. 40. 
 
64 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, föreningssparbanken I Gävle. 
 
65 Short selling: 2005-07-15, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Short_selling 
66 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, föreningssparbanken I Gävle. 
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Blankare har ett dåligt rykte hos vissa. Företag ogillar att bli deras måltavla eftersom 
blankning driver ner aktiekursen och gynnar blankarna på ett företags bekostnad. Det liknar 
en konspiration mot företaget, särskilt vid spridning av anonyma rykten.67 

2.2.4 Rykten 
 
Rykten kan vara falska eller sanna. I en effektiv marknad, orsakar dessa alltid en kursreaktion 
även om de är anonyma. När ett rykte sprids, brukar det leda till stora köp eller säljvolymer, 
antagligen utförda av ryktesskaparna (?). Vid stora handelsvolymer är det få människor som 
tvivlar på äktheten av detta rykte och många agerar irrationellt och kanske ”panikartat” på ett 
eller annat sätt. Ett positivt rykte leder till en köphysteri och stigande kurser som följd där 
”ingen vill missa tåget… alla vill vara med och köpa innan kursen stiger för mycket”, medan 
ett negativt rykte leder till vrakpriser där ”ingen vill sitta kvar i den sjunkande båten… alla 
vill rädda det som räddas kan”. Scenariot liknar ett ”följa John” –mönster och är ett resultat av 
en psykologisk och emotionell påverkan. Ryktesspridningen ofta varar mycket kort tid innan 
den avslöjas och under den tiden har många människor gjort, i vissa fall, enorma misstag som 
de i efterhand bittert ångrar. För att stoppa spridningen av ett falskt rykte, brukar ledningen av 
det berörda företaget alltid dementera påståendet. Ifall det rör sig om ett sant rykte, bekräftas 
detta av företagsledningen och blir snabbt en nyhet som publiceras via olika nyhetsbyråer. 
Ganska ofta, sprids negativa falska rykten av blankare som redan har sålt sina lånade aktier 
och befinner sig i negativa positioner, för att senare kunna köpa aktien billigare och stänga 
sina positioner med vinst.68 
 
I slutet av 1900-talet lånade folk aktier, sålde dem, och spred hemska rykten om de berörda 
företagen för att driva dess aktiekurser till botten, och sen köpte de tillbaka aktierna mycket 
billigare. Även idag, är blankarna kända för att skapa ”säljräder” genom att själva börja sälja 
stora volymer av aktier de inte äger.69 

2.2.5 rapporter 
 
Ett företags balans- och resultatrapporter har mycket stor betydelse för kursutvecklingen på 
dess aktie. Det viktiga är inte bara siffrorna som framkommer i rapporterna (eftersom dessa 
siffror enbart visar ett resultat i en avslutad och förbigången period), utan även allt som sägs 
om framtiden (resultatprognos, rörelsemarginal, orderingång, marknadsandelar, nya 
investeringar, kostnadsbesparingar, tillväxt osv..). De flesta företagen arrangerar en 
presskonferens i samband med presentationen av sina rapporter för att få ut all relevant 
information på rätt sätt. Denna presentation görs av företagets verkställande direktör, ibland 
tillsammans med styrelseordföranden. Ett enda negativt avslöjande som leder till besvikelse 
hos analytikerna, kan i vissa fall sänka aktiekursen rejält och sätta igång en ”säljvåg” som får 
negativa psykologiska effekter (av typen ”följa John”) med mycket låg kurs som följd.70 
 
Resultatrapporten endast är en bit av information, dock en viktig bit. När vinsten faller eller 
inte växer som väntat, blir analytikerna nervösa.71 

                                                 
67 Short selling: 2005-07-15, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Short_selling 
68 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, föreningssparbanken I Gävle. 
69 Short selling: 2005-07-15, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Short_selling  
70 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, föreningssparbanken I Gävle 
71 Little Ken: 2005-10-18, beating earnings estimates, 
    http://stocks.about.com/od/whatmovesthemarket/a/beatest 102204_p.htm  
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Värderingen av en aktie kretsar kring företagets resultat. Allt annat läggs till eller dras ifrån 
resultatrapporten. Resultatet helt enkelt är företagets vinst: hur mycket pengar har det tjänat 
under en viss period. Detta betyder inte att små eller långsamt växande företag med negativa 
resultat har inget värde eller värdelösa rapporter. Tvärtom, alla resultatrapporter har en 
betydelsefull mening i lämpliga sammanhang. 72 
 
Investerarna förväntar sig att etablerade företag som Coca Cola skall ha positiva resultat. Om 
Coke redovisar för ett kvartal lägre vinst än väntat, sjunker aktien direkt om det inte finns en 
anledning som förklarar att det är en engångsföreteelse. Däremot, kan unga företag redovisa 
negativa resultat i flera år och ändå njuta av marknadens gillande om investerarna tror på 
deras framtid. Alltså, utöver det aktuella resultatet räknas även framtida förväntningar. En 
kvartalsrapport kan vara positiv, men aktien faller kort därefter på grund av svaga 
förväntningar.73 

2.2.6 Tidningsartiklar 
 
Ibland förekommer det, utan någon särskild anledning, att skribenter i finanstidningar (mera 
sällan i vanliga dagstidningar) publicerar en artikel om ett börsnoterat företag, som lyfter eller 
sänker dess aktiekurs ganska rejält. En tidningsartikel övertygar investeraren på ett 
förtroendefullt sätt, bland annat genom att hänvisa till tydliga och säkra källor. Denna 
övertygelse påverkar läsarens investeringsbeslut och leder till köp eller säljaktion vilket i stora 
volymer påverkar aktiekursens utveckling. Bland artikelteman med influens på en aktiekurs 
kan nämnas: analytiskt innehåll, framhävning av dolda positiva eller negativa faktorer som 
påverkar det berörda företagets framtida tillväxt, intervju med en högt uppsatt person i bolaget 
som avslöjar något intressant för aktiemarknaden, bevis på att gällande aktie är under-eller 
övervärderad osv…74  

2.2.7 rekommendationer och bedömningar 
 
Investmentbanker, analytiker och andra kreditgivare samt affärstidningar ofta ger 
aktierekommendationer, kreditbetyg för de börsnoterade bolagen, och enligt sina egna 
analyser, dessa företags framtidsutsikter. Rekommendationerna består av olika 
handlingsåtgärder som rangordnas enligt följande: sälj, minska, neutral, behåll, öka samt köp. 
Även riktkursen (rekommenderad kurs inom 12 månader) för den berörda aktien brukar anges 
med dessa råd. Om ett företag får sämre kreditbetyg, exempelvis av en investmentbank, tyder 
detta på instabilitet och medför högre räntekostnader för bolaget vilket påverkar dess resultat 
och aktiekurs negativt. När det gäller framtidsutsikterna delas dessa upp generellt i fyra olika 
kategorier med följande rangordning: negativa, instabila, stabila och positiva.75 
 
Offentliggörelse och publicering av bedömningar och rekommendationer påverkar 
placerarnas investeringsbeslut i allra högsta grad, särskilt de irrationellas som normalt känner 
sig vilseledda och okunniga. Det finns till och med investerare som avvaktar med sina affärer 

                                                 
72 Little Ken: 2005-10-18, it’s the earnings,   
    http://stocks.about.com/od/evaluatingstocks/a/Itsearnings_p.htm  
73 Ibid. 
74 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, föreningssparbanken I Gävle 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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i väntan på sådana råd och bedömningar. Dessa påverkar naturligtvis investerarnas 
emotionella tillstånd och därmed aktiekursutvecklingen.76 
   
Bland instituten som offentliggör dessa bedömningar och rekommendationer kan de största 
nämnas: Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Merill Lynch, Bear 
Stearns, Hagström & Qviberg, CSFB (Credit Suisse First Boston), Redeye, Enskilda 
securities med flera. Och bland de svenska affärstidningarna kan Dagens Industri, veckans 
affärer och affärsvärlden nämnas.77 
 
Efter den teoretiska kartläggningen av diverse faktorer som tros påverka hela aktiemarknaden 
och enskilda aktiekurser, följer ”empiri och analys”- kapitlet där trovärdigheten av teorierna 
testas genom att jämföra dessa med empiriska observationer från diverse aktiemarknader. 

3. Empiri och analys 
 
För att kunna testa denna trovärdighet har jag följt marknadens och vissa enskilda aktiers 
löpande utveckling, samt undersökt och dokumenterat de empiriska resultaten. 
Dessa resultat förklaras och kommenteras av diverse analytiker, fondförvaltare och 
”branschexperter”. Låt oss undersöka hur jag har relaterat dessa teorier till de empiriska 
resultaten. 

                                                3.1 Del 1 

3.1.1 Räntenivån 
 
Som jag tidigare har nämnt i teoriavsnittet 2.1.1, stimulerar låga marknadsräntor 
aktiemarknadens uppgång medan högre sådana leder till en motsatt effekt. 
Ett starkt bevis på detta är den negativa indexutvecklingen onsdagen den 19:e oktober 2005 
då många av de europeiska börserna föll ganska kraftigt. Motiveringen till denna nedgång 
förklarades enligt följande: 
 
De europeiska börserna tappade rejält på onsdagen delvis drivet av en oro över stigande räntor 
vilket väntas dämpa tillväxten och minska företagens vinster. ”Det finns en tilltagande oro för 
att högre räntenivåer kommer att kyla ned den globala efterfrågan.”, sade Kenneth 
Blomquist, fondförvaltare på Handelsbanken i Stockholm, till Bloomberg News. 
Federal Reserve (den amerikanska centralbanken) väntas fortsätta höja räntan, vilket har 
dämpat börserna i USA den senaste tiden. I Europa har ECB (europeiska centralbanken) hållit 
styrräntan oförändrad sedan i juni 2003, men på senaste tiden har det kommit signaler om att 
inflationsuppgången oroar centralbanken. En räntehöjning väntas under nästa kvartal enligt 
prissättningen på terminsmarknaden.78 
 
Samma källa publicerar följande börsindex noteringar samma dag vid 17.10 svensk tid: 
 
DJ Euro Stoxx 50  -1,1 %   
London FTSE 100 (financial times stock exchange) -1,5 % 
Frankfurt D A X -1,7 % 
                                                 
76 Stedt, Jan-Olov: aktie- och optionsavdelningen, föreningssparbanken I Gävle. 
77 Ibid. 
78 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-19, Andersson Annelie, tel: 08-736 59 69. 
     http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=259047  
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Paris CAC 40 -1,6 % 
Köpenhamn OMXC 20 -2,7 % 
Oslo OBX -3,2 % 
Helsingfors OMXH -1,9 % 
Stockholm OMXS 30 -1,3 %. 
 
Även i nätmäklaren Avanzas morgonrapport gällande fredagen den 7:e oktober 2005, 
framkom vikten av räntenivån och dess influens på aktiemarknaden. I rapporten publicerades 
följande:  
 
När handeln stängde i New York hade Dow Jones tappat 0,3 %. S&P 500 var ned 0,4 % och 
Nasdaq Composite 0,9 %. Marknaden återhämtade sig något i slutet. Bakom nedgången ligger 
oro för att styrräntan kommer att höjas mer än väntat. Spekulationerna har ökat om att Feds 
(Federal Reserve) räntehöjningar stagnerar först när nivån 5 % uppnåtts. För tillfället är 
USA:s styrränta 3,75 %. 79 
 
Ovanstående empiriska observationer stämmer väl överens med den kartlagda teorin i 
avsnittet 2.1.1 

3.1.2 Inflationen 
 
Inflationen och räntenivån är starkt relaterade till varandra och till aktiemarknaden. En låg 
inflation med låga inflationsförväntningar är en grundförutsättning för att centralbanken ska 
hålla räntan på en låg nivå vilket stimulerar den privata konsumtionen samt investeringsviljan 
hos företagen och leder till ökad tillväxt och högre aktiekurser. Visst! Ett sådant ekonomiskt 
läge verkar idealiskt. Men tyvärr! Scenariot brukar inte bli inte så långvarigt. Verkligheten 
visar att den låga räntan leder till svagare valuta som i sin tur leder till högre importpriser 
(nackdel) och ökad export (fördel). Detta idealiska scenario lyfter BNP-tillväxten (till följd av 
bland annat den ökade exporten och de ökade investeringarna) och leder till högre privata 
inkomster vilket också verkar positivt. Men samtidigt, när människor får en bättre ekonomi 
(återigen tack vare den låga räntan och de högre inkomsterna) ökar konsumtionen med högre 
priser som följd. En högre inflation börjar ta fart och människor får mindre varor för sina 
pengar vilket på längre sikt leder till minskad konsumtion igen och så småningom lägre 
företagsvinster, högre arbetslöshet samt högre samhällskostnader som följd. Detta scenario är 
inte lika idealiskt som det första. Tvärtom! Läget anses destruktivt och bekämpas med 
centralbankens viktigaste vapen, nämligen en höjning av styrräntenivån som återigen stärker 
växelkursen, minskar importpriserna och pressar inflationen till lägre nivåer men (tyvärr!) 
även leder till minskad export och högre marknadsräntor. Detta hämmar investeringarna och 
tillväxten samt leder till lägre företagsvinster med lägre aktiekurser som följd. Men på sikt, 
när inflationen har minskat till en önskad nivå, sänker riksbanken åter styrräntan för att ånyo 
få fart på investeringarna, exporten och tillväxten. Det nya scenariot leder till gladare 
börshumör… igen … och karusellen kan börja om!! 
 
Det starka sambandet mellan inflationen och räntenivån kan bekräftas med följande uttal den 
28:e september 2005 som, enligt ”Bloomberg News”, är fört av den amerikanska 
finansministern John Snow och riktat till TV-kanalen CNBC: 
”Så länge vi håller inflationen nere kommer vi att se lägre räntor eftersom räntorna över 
tiden tenderar att spegla inflationen.”  

                                                 
79 Avanza Analys: 2005-10-07, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=253671  
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Inflationens verkan på räntorna och därmed på aktiemarknaden kan styrkas med följande 
inslag fredagen den 30:e september 2005: 
 
Börserna i New York väntas öppna oregelbundet på fredagen. Statistiken som presenterades 
före öppningen gjorde inget för att höja humöret. Bland annat talade inflationssiffrorna för att 
fortsatta räntehöjningar är att vänta från FED, enligt Bloomberg News.80 
 
Mina noteringar samma dag, vid öppnande av de amerikanska börserna, stämde överens med 
den förväntade utvecklingen (oregelbunden, d.v.s. kring nollstrecket) och visade följande 
indexsiffror: 
Svensk tid börs utveckling  
15:30 (öppningstid) Nasdaq -0,01 % 
15:30 Dow Jones -0,1 % 
15:45 Nasdaq -0,05 % 
15:45 Dow Jones -0,1 % 
16:00 Nasdaq -0,11 % 
16:00 Dow Jones -0,18 % 
22:30(efter stängningen) Nasdaq -0,37 % 
22:30 Dow Jones -0,48 % 
 
Ytterligare ett bevis på börsens oro över den fortlöpande inflationen är den följande delen av 
Avanzas morgonrapport den 5:e oktober 2005: 
 
I New York var det svagt igår. När handeln stängde hade Dow Jones backat med 0,9 % och 
Nasdaq 0,8 %. Tre Fed-guvernörer indikerade igår att ytterligare räntehöjningar är att vänta. 
Fed ser större hot mot inflationen än tillväxtdämpande effekter från de höga oljepriserna och 
orkanerna. Fed-chefen i Dallas konstaterade att inflationen har utvecklats åt fel håll och att 
inflationstakten nu är nära den övre delen av Feds toleranszon.81 
 
Inflationen övervakas och uppföljs med hjälp av inflationsrelaterade makrosiffror som jag har 
kartlagt i teoriavsnittet 2.1.7. 
 
Även här visar undersökningsresultaten överensstämmande med den belysta teorin i avsnittet 
2.1.2 

3.1.3 Konjunkturen 
 
Som jag har nämnt i teoriavsnittet 2.1.3, utgör BNP-mätningen en viktig 
konjunkturbarometer. Men denna statistik redovisas bara en gång i kvartalet. Detta känns 
otillräckligt för investerarna och marknaden, och leder till ovisshet mellan perioderna. 
Dessutom publiceras (särskilt för den amerikanska ekonomin) alltid en preliminär BNP-siffra 
cirka fyra veckor efter periodens slut, som senare revideras minst en gång och definitivt 
fastslås i slutet av nästa kvartal. Ett exempel på detta är första kvartalsredovisningen för den 
amerikanska BNP gällande året 2005. Den offentliggjordes med en preliminär siffra torsdagen 
den 28:e april 2005, reviderades den 26:e maj och justerades ytterligare en gång den 29:e juni, 

                                                 
80 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-09-30,  Hillström Per tel: 08-736 59 60: 
     http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=250573  
81 Avanza Analys: 2005-10-05, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?=252194  
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det vill säga i slutet av andra kvartalet82. Även den preliminära siffran för det andra kvartalet 
publicerades den 29:e juli och reviderades den 29:e september, alltså nästan i slutet av det 
tredje kvartalet83. Därför, söker marknaden efter andra frekventa och konjunkturrelaterade 
redovisningar för att orientera sig och kunna välja en trendriktning, nämligen andra 
makrostatistiksiffror som jag har tidigare kartlagt i avsnittet 2.1.7.  
   
Konjunktursiffrornas stora verkan på aktiemarknaden kan styrkas med exempelvis den 
amerikanska marknadsutvecklingen onsdagen den 13:e april 2005 då Nasdaq Composite 
backade 1,55 % och Dow Jones 0,99 % samt dagen efter då indexen tappade 1,4 % respektive 
1,2 % till följd av svaga detaljhandelssiffror. Förklaringen till nedgången var: ”Statistiken 
över detaljhandeln som kom i onsdags var klart mycket sämre än väntat och har skapat oro för 
att ekonomin är på väg att tappa fart84”. 
I detta fall hade statistiken visat en 0,3 procents uppgång för mars månad, medan analytikerna 
hade prognostiserat en uppgång på 0,8 procent85. 
 
Ytterligare ett fall där en konjunkturrelaterad statistiksiffra skakade den amerikanska börsen 
var nedgången den 5:e oktober 2005. Förklaringen till denna var: 
Efter att ha inlett onsdagen med marginellt sjunkande aktieindex utökades nedgången på 
USA-börserna efter att de amerikanska inköpschefernas index kommit in klart under 
förväntan. Septemberindex för tjänstesektorn sjönk till 53,3 jämfört med augustis 65,0. 
Analytikerna hade i snitt räknat med ett index på 60,0. Statistiken visade vidare att orderindex 
sjönk till 56,6 från 65,8 i augusti. Klockan 16.25 (svensk tid) hade Dow Jones Industrial 
Average sjunkit med 0,4 %, S&P 500 var 0,5 % ned och Nasdaq noterades 0,7 % lägre.86 
 
Denna dag, stannade Nasdaq Composite slutindex på – 1,7 %, och Dow Jones på – 1,19 %.87 
 
Den 27:e oktober 2005 offentliggjordes en svag orderingångstatistik på varaktiga varor i 
USA. Siffran visade en ordernedgång med 2,1 % för september jämfört med månaden före, 
medan analytikerna hade väntat sig en nedgång med 1,5 %. Detta ledde till en kraftig och 
negativ reaktion på de amerikanska aktiemarknaderna. Nasdaq Composite tappade 1,7 % och 
Dow Jones 1,1 %.88 
Dagen efter förklarades nedgången som följer: 
Statistiken skapade viss oro inför dagens BNP statistik för det tredje kvartalet. 
Förväntningarna är att BNP tillväxten var 3,6 % under kvartalet. Infrias förväntningarna är det 
troligt att vi får en rekyl uppåt på den amerikanska marknaden i eftermiddag.89 
Eftermiddagens BNP statistik infriade förväntningarna och visade en tillväxt med 3,8 % vilket 
bidrog till den förväntade rekylen. Nasdaq Composite steg 1,26 % och Dow Jones 1,69 %. 
 
Ovanstående undersökningsresultat styrker den kartlagda teorin i avsnittet 2.1.3. 

 

                                                 
82 Egna löpande noteringar från Avanzas nyhetssidor 
83 Ibid. 
84 Avanza Analys: 2005-04-15, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=179366  
85 Egna löpande noteringar från Avanzas nyhetssidor. 
86 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-05, Torgander Mats, tel. 08-736 59 02: 
     http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=252436  
 
87 Egna löpande noteringar från Avanzas nyhetssidor.   
88 Egna löpande noteringar från Avanzas nyhetssidor. 
89 Avanza Analys: 2005-10-28, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=265391  
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3.1.4 Oljepriset 
 
I grund och botten, är det sambandet mellan utbud och efterfrågan på olja som styr priset på 
denna tillgång (så kallad ”det svarta guldet”) vilket i sin tur, vid en hög nivå, skapar en oro 
över konjunkturläget, bland annat genom att sänka bolagsvinsterna samt negativt påverka den 
privata konsumtionen och därmed sänka aktiemarknaden. Instabila förhållanden i ett oljerikt 
land, politisk schism mellan två ”oljeländer”, naturkatastrofer eller produktionsstörningar är 
bara några orsaker till minskat utbud och högre priser som följd. 
Empiriskt sett, sedan den tredje juni 2005 då oljepriset passerade 55 dollar per fat90, har 
utvecklingen av detta pris kommenterats mycket ofta i börssammanhang. I USA, har det även 
betraktats som en grundorsak till en dämpning i BNP tillväxttakten under kommande år. 
Enligt Nyhetsbyrån Direkt, onsdagen den 16:e november 2005, sa Allan Hubbard, president 
George W Bush:s ekonomiska chefsrådgivare följande: 
 
”Den amerikanska ekonomin befinner sig under press och BNP-tillväxten väntas dämpas till 
3,3 % år 2006, från 3,5 – 4,0 % i år. Det höga oljepriset hämmar också den ekonomiska 
tillväxten i USA. Som en tumregel dämpas den ekonomiska tillväxten med 0,4 procentenheter 
för varje 10-dollarsökning  i oljepriset under ett år”. 
  
Ett empiriskt exempel på oljeprisets verkan på aktiemarknaden är vändningen uppåt på den 
amerikanska börsen strax före stängningen, torsdagen den 29:e september 2005. Vändningen 
tolkades som följer: 
 
När oljepriset började backa från dagshögsta på torsdagskvällen fick ”wall street” luft under 
vingarna och vände upp för att sluta dagen med ett litet rally. Vid officiell stängning hade 
Dow Jones Industrial Average stigit med 0,8 %, S&P 500 noterades 0,9 % högre och Nasdaq 
Composite handlades upp 1,2 %.91 
 
En annan empirisk observation gäller börsutvecklingen fredagen den 18:e november 2005. 
Avanzas morgonrapport publicerade följande: 
 
Stockholmsbörsen väntas inleda med stigande kurser. Stöd kommer från en stark utveckling i 
New York där de svenska aktierna slutade högre än i Stockholm. Stimulans kom från lägre 
räntor och ett fortsatt vikande oljepris. Priset ligger nu på den lägsta nivån på fem månader. 
 
Mina börsnoteringar under dagen infriade morgonrapportens förväntningar. Dessutom, 
smittade optimismen av sig till flera andra börser. Följande index kunde noteras:92 
 
Tid: Stockholm: Frankfurt: London: 
9:45 + 0,61 % + 0,95 % + 0,79 % 
12:00 + 0,83 % + 1,06 % + 1,17 % 
 
Samma dag efter stängningsdags, publicerades följande: 
 

                                                 
90 Egna löpande noteringar från Avanzas nyhetssidor.   
91 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-09-29, Blomgren Kristine tel: 08-736 58 72.”Rally då oljepriset vände ner”: 
    http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=250228  
92 Egna löpande noteringar: 2005-11-18, från Avanzas nyhetssidor.  
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Europabörserna var under fredagen uppe på de högsta nivåerna på tre och ett halvt år. 
Nedgången i råoljepriset har dämpat oron för att höga energikostnader ska äta upp 
bolagsvinsterna.93 
  
Med de ovanstående observationsresultaten kan vi konstatera att oljeprisnivån har en 
betydande effekt på aktiemarknadsutvecklingen. Detta styrker teorin i avsnittet 2.1.4. 

3.1.5 Krig och terror 
 
Till en början, framkallar dessa faktorer chocktillstånd och skapar oro och osäkerhet hos 
investerarna vilket leder till panikförsäljningar och mycket kraftiga nedgångar på 
aktiemarknaderna. Ett sådant tillstånd fick hela världens börser uppleva på tisdag den elfte 
september 2001 då historiens värsta terrorattack drabbade USA. Denna dag, höll New York 
börserna stängt på grund av paniken som utbröt och osäkerheten som uppstod. De flesta 
övriga aktiemarknaderna i resten av världen noterade kraftigt nedsatta slutindex. Bland dessa 
kan nämnas94:  
 
London – 5,7 %, Paris – 7,4 %, Frankfurt – 8,5 %, Helsingfors – 5,8 %, Köpenhamn – 2,9 %, 
Oslo – 0,2%, Amsterdam – 6,95 %, Madrid – 4,56 %, Milano – 7,42 %, Toronto – 4,03%, 
Warszawa – 2,79 % och Zurich – 7,07 %. 
 
Även natten till måndagen 29:e oktober 2001 utlöstes en ny terrorvarning i USA. Denna ledde 
till ny oro och två dagars nedgång på börserna. Nasdaq Composite slutindex stannade på 
minus 3,93 procent på måndag och minus 1,89 procent på tisdag. Dow Jones slutade på minus 
2,89 procent på måndag och minus 1,59 procent på tisdag medan noteringarna från 
Stockholmsbörsen för dessa två dagar visade minus1,97 procent respektive minus 2,47 
procent.95 
 
Med dessa marknadsnoteringar och den kartlagda orsaken till dessa, kan vi konstatera att även 
här styrker empirin den belysta teorin i avsnittet 2.1.5. 

3.1.6 Teknisk analys 
 
Logiskt tänkt, verkar det helt absurt att analytiker ibland rekommenderar köp av en 
övervärderad aktie och tror att den ska fortsätta stiga ännu mer eller att de rekommenderar 
försäljning av en undervärderad aktie som har en stor uppgångspotential. Ibland, kan de även 
rekommendera att kliva ur aktiemarknaden helt trots att ”årsindexet” står på minus i ett 
högkonjunkturläge och stabila makroförhållanden, eller så spår de en fortsatt uppgång i en 
övervärderad marknad. Men empiriskt sett, visar många observationer att deras analyser och 
rekommendationer ofta leder till lyckade affärer. 
  
Den tekniska analysen har slagit igenom under de senaste åren i takt med att verksamheten på 
börsen har blivit snabbare med hjälp av informationsspridningen på Internet och näthandeln. 
Utvecklingen på datormarknaden har bidragit till uppkomsten av effektiva analysprogram 
som kan köpas till rimliga priser. Ett av de mest kända på den svenska marknaden är 
”vikingen” programmet. 
                                                 
93 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-18, Forsman Fia tel: 08-736 59 92 
    http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=276137  
94 Dagens industri: 2001-09-12, utländska börser, sid.34. 
95 Egna löpande börsnoteringar: 2001-10-29 och 30, från avanzas aktiesidor. 
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För att testa trovärdigheten i denna abstrakta arbetsmetod har jag studerat Avanzas tekniska 
analys för ”teligent” aktien och samtidigt följt dess verkliga kursutveckling på marknaden och 
jämfört det empiriska resultatet med analysens rekommendation. 
 
Nedan, i figuren 3.1.1 följer analysens graf och förklaring96: 

 
 
                                                              Figur 3.1.1 
 
Enligt förklaringen ovan, kan aktiekursen fortsätta stiga till 32,29 kronor, eller få ett stöd vid 
27 om exempelvis en negativ marknadstrend skulle inträda. Vid publiceringen av denna 
analys, det vill säga den 18:e november vid halv elva tiden, steg aktien direkt med  
1,11 % från 27 kronor till 27,30. Således, styrker det empiriska resultatet väl analysens 
influens på kursutvecklingen. 
 
Nedan, i figuren 3.1.2  visas grafen för denna utveckling97: 
 
                                                 
962005-11-18: www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/investtech/topp5_aktie.jsp?id=13141  
97 2005-11-18: www.avanza.se/dsr/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=5432   

 Teligent  2005-11-18  Diagramförklaring  

 

 
Ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför denna indikeras. Glidande 
medelvärde har gett en köpsignal. Detta signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men 
trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien testar stödet 
vid ca 27.00 kr. Detta borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 27.00 kr 
utlöser en säljsignal. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras 
väl av kursbottnar. Detta styrker trendbilden. Aktien anses totalt sett tekniskt positiv på 
medellång sikt.  
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Teligent Aktieguiden  Bolagsguiden 
 

 
Aktie +/- kr +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal TidBev.lis

 Teligent 0,30 1,11 0,00 28,00 27,30 27,30 27,0047536 18:01 Lägg t
          
Graf  Mer om Teligent 

 

Senaste avsluten 
Köpt Sålt Tid Kurs Antal 
SWB NON 17:29 27,30 1500 
SWB AVA 17:29 27,30 4000 
SWB NON 17:29 27,30 500 
SWB NON 17:29 27,30 1000 
SWB ETS 17:29 27,30 1500 
SWB NON 17:29 27,30 500 
NON ENS 17:05 27,10 1000 
NON HQF 17:01 27,10 1000 
NON HQF 17:01 27,10 500 
NON HQF 16:47 27,10 5000 
NON AVA 16:04 27,10 500 
NON KAB 15:15 27,10 2000 
NON KAB 15:15 27,10 2000 
NON KAB 15:15 27,10 500 
NON HQF 14:47 27,10 2000 
ENS NON 14:30 27,30 500  

 • Nyheter 
• Analyser 
• Pressmeddelanden 
• Forum 
• Företagskalender 
• Warrants 
• Optioner 
• Insiderhandel 
• Res-/Balansräkning  
  

  

Tidsperiod:    
 
 Figur 3.1.2 
                                                          
Om vi tänker logiskt och fundamentalt, får vi svårt att förstå kursens positiva utveckling, 
särskilt när vi konstaterar att bolaget gör 0,63 kronor förlust per aktie, har ett negativt p/e tal   
(-43) och en negativ effektiv avkastning på –1,82 %. Alltså, i detta fall verkar företagets 
fundamentala värde inte alls har någon betydelse. Den tekniska analysen har påverkat 
investerarnas köpebeslut och därmed lyft aktiekursen. Företagets nyckeltal framgår av 
nedanstående tabell (3.1.1). Denna har samma källa som den ovanstående figuren 3.1.2: 
 

Kortnamn: TGNT  Börslista: O-listan 
Börspost: 500  Börsvärde Mkr: 575,82 
Vikt i OMX %: -  Vikt i ASGX %: 0,02 
P/E-tal: -43,96  P/S-tal: 1,30 
Beta: 2,30  Vinst/aktie kr: -0,63 
Volatilitet %: 26,32  Utdelning/aktie kr: - 
Direktavkastning %: 0,00  Eget kapital/aktie kr: 13,16 
Kurs/Eget kap.: 2,10  Försäljning/aktie kr: 21,16 
Oms./aktie kr: 21,16  Effektivavkastn. %: -1,82 
Intro.datum: 990412  Deklarationskurs kr: - 

                          
                                                           Tabell 3.1.1 
Observationen ovan styrker att det empiriska resultatet stämmer väl överens med den belysta 
teorin i avsnittet 2.1.6. 

 

3.1.7 Makrostatistik 
 
Empiriskt sett, relateras makrostatistiksiffrorna till fyra huvudämnen som styr företagens 
ekonomi och därmed påverkar aktiemarknaden.  
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Dessa huvudämnen är:  
1. konjunkturen: Denna styr produktionen i både tillverkningsindustrin och 

tjänstesektorn och därmed påverkar företagens resultat och deras ekonomiska status 
samt de privata inkomsterna. 

2. Inflationen: påverkar företagens inköps- och produktionskostnader och de privata 
hushållens köpkraft samt landets valuta.  

3. Nationens ekonomiska status: visar överskott eller underskott i statens finanser och i 
nationens handels- och bytesbalans. Den visar även landets likviditetshälsa samt 
påverkar dess kreditbetyg.  

4. Psykologin: visar människornas syn på det ekonomiska nuläget samt deras 
framtidstro, och därmed påverkar investerings- och konsumtionsviljan.  

 
I teoriavsnittet 2.1.7 har jag kartlagt de flesta makrostatistiken och poängterat till vilket 
huvudämne varje statistik relateras. 
  
För att undvika upprepningar i arbetet, hänvisar jag exempelvis till de empiriska resultaten i 
avsnitten 3.1.3 och 3.1.10. Där konstaterar jag att dessa makrosiffror påverkar 
aktiemarknadsutvecklingen i allra högsta grad vilket styrker teorin i avsnittet 2.1.7. 

3.1.8 Politiska faktorer 
 
Politisk oro skapar osäkerhet på de finansiella marknaderna och pressar landets valuta vilket 
leder till att kreditgivarna och investerarna kräver högre riskpremium för sina pengar. Detta 
driver upp marknadsräntorna som i sin tur sänker aktiemarknaden. Ett empiriskt exempel som 
kan styrka politikens influens på aktiemarknadsutvecklingen är utgången i det senaste tyska 
valet som ägde rum söndagen den 18:e september 2005. Följande publicerades i Avanzas 
morgonrapport dagen efter valet: 
 
I Europa väntas utgången av det tyska valet dämpa optimismen. Euron har pressats i den 
inledande handeln och på den tyska börsen väntas en svag inledning.98 
 
Samma dag senare, publicerades följande nyhet: 
 
Frankurtbörsen var måndagsförmiddagens stora förlorare med en nedgång på 1,3 %. Orsaken 
var att utfallet i det tyska valet inte gav något av de stora partierna tillräckligt stöd för att bilda 
regering… Den osäkra utgången i valet har också påverkat valutamarknaden där euron har 
tappat mot dollarn, ned till 1,215 mot dollarn jämfört med 1,222 i fredags.99 
 
Ett annat empiriskt fall där den politiska oron sänkte många börser i världen var det 
amerikanska valet i slutet av november år 2000. Onsdagen den 22:a denna månad, föll de 
europeiska aktiemarknaderna ganska kraftigt. Nedgången förklarades enligt följande: 
 
Europas ledande börser sjönk under onsdagens handel. En fortsatt nervositet angående 
utgången av det amerikanska presidentvalet satte press på bred front, liksom de sjunkande 
kurserna i New York. 100 
  
                                                 
98 Avanza Analys: 2005-09-19, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=244567     
99 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-09-19, Andersson Annelie, tel: 08- 736 59 69: 
     http://avanza.se/dsr/nyheteranalyser/new.jsp?n=244628  
100 Dagens Industri: 2000-11-23, Nervöst på Europas ledande börser, sid.38. 
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Denna dag noterades följande slutindex: Stockholm – 3,2 %, London – 2,3 %, Frankfurt         
– 2,6 %, Paris – 2,2 %, Köpenhamn – 2,8 %, Helsingfors – 1,7 %, Oslo – 2,8 %, Amsterdam  
– 2,4 %, Madrid – 2,9 %, Zurich – 1,7 %, Milano – 1,7 %, Moskva – 3,4 %, Warszawa – 1,3 
%, Prag – 1,1 %, Tokyo – 0,7 %, Hong Kong – 2,7 %, Singapore – 0,7 % och Toronto – 2,1 
%.101 
 
Även i detta avsnitt kan vi konstatera att de empiriska resultaten styrker teorin i avsnittet 
2.1.8. 

3.1.9 Övervärdering och korrektion 
 
Empiriskt sett, vid rådande av ”bull market” (se avsnittet 2.1) period då efterfrågan på aktier 
är stort, köper många irrationella investerare aktier utan att beakta fundamentala värden och 
utan att tänka på konsekvenserna. Detta ”flockbeteende” skapar  ”börsbubblor” som i vissa 
fall kan innehålla ofattbart höga aktiekurser. Ett av dessa fall är bubblan som skapades under 
1999 där Stockholms generalindex steg med otroliga 66,39 %. I tidningen Dagens industri 
citerades följande: 
 
”Under 1999 som helhet steg generalindex med 66,39 %, vilket är den största årliga 
uppgången i mannaminne…” Information Highway”, ett annat IT- bolag, fortsatte sin 
uppgång på torsdagen (30:e december) med ytterligare 115 kronor till 1410 kronor senast 
betalt. 1999 års absoluta börsvinnare kan därmed summera en uppgång på osannolika 
 2224 % för helåret. Den som i början av  januari 1999 köpte 100 aktier för 60 kronor styck, 
totalt 6000 kronor, och sedan dess behållit dem kan idag luta sig mot en nätt liten 
förmögenhet på 141 000 kronor”. 102 
 
Från samma källa har jag även noterat följande ”abnorma” indexuppgångar och vissa svenska 
kursstegringar under detta år. Lägg märke till de negativa p/e talen som betyder att företagen 
visar förlustresultat och de ”onormalt” höga talen (listan är egentligen mycket lång): 
 
Börs Indexförändring 
Dow Jones +25,2 % 
Nasdaq 100 +102 % 
Frankfurt +39 % 
Paris +51,1 % 
Oslo +45,5 % 
Moskva RTSindex +197,4 % 
Warsawa +44,1 % 
Tokyo +36,8 % 
Hong Kong +68,8 % 
Singapore +78 %. 
 
  
Företag lägst bet.1999 senast bet. För.% p/e tal 
Framtidsfabriken 156,50 kr. 1540  >80 
Icon Medialab   x 8,8 kr. 296 +906 neg. 
Cell 22 kr. 237 +438 neg. 
MTG B 46 kr. 422 +251 >80 
                                                 
101 Ibid. 
102 Dagens Industri: 2000-01-03, Hausse in i det sista, sid.20. 
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Trio 7,1 kr. 56 +235 neg. 
Frontec 22 kr. 113 +225 neg. 
Nokia                x 133 1541 +214 >80 
Teckenförklaring: ”x” föreställer att den lägsta betalkursen är omräknad med hänsyn till 
emission och/eller aktieuppdelning. 
 
Börsuppgången fortsatt även in på det nya året och drygt två månader senare, nämligen den 
6:e mars 2000, toppade det svenska generalindexet med en notering på cirka +26 % för att 
sedan börja fluktuera upp och ner fram till och med fredagen den 24:e mars då det visade en 
total uppgång på cirka 20 %. Amerikanska Nasdaq nådde sin topp den 10:e mars innan 
kraftiga ”endagsvariationer” började noteras alltför ofta. Tisdagen den 28:e mars, spreds ett 
rykte om att företaget Ericsson snart skulle vinstvarna. Detta, tillsammans med en rad andra 
vinstvarningar från de amerikanska bolagen ledde till en kraftig korrigering på teknikbörsen i 
USA (Nasdaq Composite slutade på – 2,51 %). Denna dag började investerarna inse att de 
höga aktiekurserna var omotiverade på grund av att många stora företag inte kunde uppfylla 
marknadens förväntningar. Detta blev startskottet till en stor nedgång som spred sig till hela 
tekniksektorn (denna dag backade den svenska börsen 1,73 %). Den så kallade IT-bubblan 
sprack på den amerikanska marknaden och smittade av sig till de övriga börserna runt om i 
världen. Nedgången varade under resten av året. Följande totalindex för detta år kunde 
noteras: Dow Jones – 6,2 %, Nasdaq Composite – 36,8 %, Stockholms generalindex – 12 %, 
Frankfurt – 7,5 %, tyska Neuer Market – 43,7 %, London – 10,2 %, Paris – 0,5 %, 
Amsterdam – 5 %, Madrid - 21,5 %, Helsingfors – 10,6 %, Moskva – 18,2 % och Tokyo  
– 27,2 %.103 
 
Nedgången fortsatt även under året 2001. Årsindexet för Nasdaq Composite stannade på  
- 21,41 %, Dow Jones backade 7,13 % medan den svenska börsen tappade 16,62 % 104 . 
Under detta år fanns det även andra orsaker till nedgången. Dessa är dock irrelevanta i detta  
sammanhang. 
 
Det fanns även en krasch eller en ”korrigering” måndagen den 19:e oktober 1987, känd som 
”den svarta måndagen” i de finansiella kretsarna där Dow Jones index tappade på en dag  
22 % av sitt värde och därmed avslutade en femårs ”bull market”-period. Londons index föll 
10,8 % denna dag och 12,2 % dagen efter. Nedgången smittade av sig till hela världen.105 
 
Ovanstående empiriska resultat stämmer väl överens med den kartlagda teorin i avsnittet 
2.1.9. 

3.1.10 Psykologiska faktorer 
 
Nyheter och händelser som psykologiskt påverkar en investerare, får denna bland annat att 
antingen agera spontant med sitt ekonomiska beslut, eller studera de övrigas beteende (vid en 
osäker självkänsla) och följa det. ”Herding” eller så kallad flockbeteende, påverkar 
marknadsutvecklingen i allra högsta grad, och är ett resultat av att tillräckligt många osäkra 
eller psykologiskt påverkade investerare följer ett och samma ekonomiskt beslut. Detta driver 
marknaden åt ett och samma håll.  
 

                                                 
103 Egna löpande noteringar från tidningen Dagens Industri. 
104 Ibid. 
105 Stock market crash: 2005-07-13, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=stock_market_crash  
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Ett empiriskt exempel på marknadens reaktion vid publicering av en ”psykologiskt 
påverkande” nyhet är offentliggörandet av den amerikanska makrostatistiken ”HUSH 
konfidensindikatorn” den 29:e november 2005. Resultatsiffran steg från 85,2 i oktober månad 
till 98,9 i november medan analytikerna förväntade sig ett novemberindex på 90,2106. Siffran 
mottogs positivt av den amerikanska aktiemarknaden och direkt efter publiceringen, klockan 
16:00 svensk tid, steg Nasdaq index från 2249 till dagens toppnotering 2253,3. Men 
uppgången bröts lika snabbt och index vände ner på grund av en annan negativ ”psykologiskt 
påverkande” nyhet. Denna löd som följer: 
 
Tisdagens överraskande starka statistikskörd satte fart på USA-investerarnas köplust. 
Spekulation om att siffrorna ska öka Federal Reserves inflationsoro raderade så småningom ut 
kursuppgångarna. Dow Jones Industrial Average avslutade i stort sett oförändrat på 10.888. 
Även S&P 500 (standard & poors) stängde på oförändrad nivå medan Nasdaq noterades  
0,3 % lägre.107 
Nedan, visar figuren 3.1.3 den snabba förändringen på Nasdaqindex 108: 
 
Indikator +/- +/- % Senast Högst Lägst Tid 
NASDAQ 9,70  0,43  2249,1 2253,3 2246,1 16:22 

Välj tidsperiod  

                                     
                                       Figur 3.1.3.  
 
Beträffande ”Mark Twain” och ”julrally” effekterna (se avsnittet 2.1.10), har jag jämfört 
dessa teorier med de empiriska resultaten från marknadsutvecklingen på den svenska börsen 
mellan december 2004 och november 2005 samt resultaten från den amerikanska 
börsutvecklingen (Dow Jones index) mellan oktober 2000 och november 2005. 
 
Nedan i figuren 3.1.4 visar den svenska börsutvecklingen, under oktober månad, en 
uppåtgående trend. I denna figur, konstaterar vi också att avkastningen inte alls är den sämsta 
under året jämfört med exempelvis mars, juli och september. I detta fall strider resultatet mot 
”Mark Twain” teorin. 
Även utvecklingen under december och januari månaderna visas i samma figur. Där kan vi 
konstatera att empirin delvis styrker ”julrally tidigare januari effekt” teorin. Här menar jag att 

                                                 
106 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-29, HUSH konfidensindikator steg till 98,9 i nov. 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=279459  
107 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-29, Fed-spekulationer spred oro, DJIA oför. 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=279668  
108 2005-11-29: www.avanza.se/dsr/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=19006  
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under denna period råder, i enlighet med teorin, en positiv utveckling på börsen men 
avkastningen är inte ”betydligt högre än de övriga månaderna”, exempelvis april och augusti. 
I detta avseende strider empirin mot teorin. 
 
Figuren är hämtad från finansportalen och visar utvecklingen för den svenska OMX-index 
under perioden december 2004- oktober 2005109: 
 

<< Tillbaka
OMX Stockholm Uppdaterad 2005-12-01 13:47
  
  
 

Kr % Köp Sälj Senast Högsta Lägsta Första Volym
2,55 0,89 - - 288,61 288,61 286,23 286,23 26  
 
 

% 1 
Vecka 

% 1 
Månad 

% 3 
Månader

% 6 
Månader % 1 år % 5 

år
 

0,54 4,63 8,46 17,24 26,21 -4,07 
      

 

% 31/12 Årshögsta Datum Årslägsta Datum  
26,36 289,62   224,91      
 

 
 
                                         Figur 3.1.4 
 
Nedan i tabellen 3.1.2, visas Dow Jones-index utveckling under de senaste fem åren. Även 
här skiljer sig de empiriska resultaten från teorierna, och vid ett tillfälle tyder de på det 
motsatta. 
Om vi exempelvis analyserar utvecklingen för året 2002, kan vi konstatera att december som 
enligt ”julrally”-teorin bör vara mycket positiv, visar en negativ utveckling på –561,32 
punkter. Däremot visar oktober, som enligt ”Mark Twain” teorin borde vara en av de sämsta 
månaderna, den bästa utvecklingen under året, nämligen en positiv stegring med 803,99 
punkter.  
 
Kortfattat, visar tabellen 3.1.2 att inte en enda ”oktoberindexutveckling” har varit sämst under 
den valda perioden, och enbart en ”decemberindexutveckling” har varit den bästa jämfört med 
de övriga månaderna under samma år, nämligen december 2003 som steg med 668,57 
punkter. 

                                                 
109 Finansportalen: 2005-12-01, http://www.finansportalen.se/svenskaindex.htm  
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Nedan följer tabellen 3.1.2110: 

Date 
(Dow Jones IA) 

Open 

 

High 

 

Low 

 

Close 

 

Avg Vol 

 

Adj Close* 

Nov-05 10,437.51 10,997.50 10,347.70 10,805.87 22,608,361 10,805.87

Oct-05 10,569.50 10,637.00 10,098.18 10,440.07 24,933,933 10,440.07

Sep-05 10,481.44 10,743.77 10,303.51 10,568.70 20,327,042 10,568.70

Aug-05 10,641.78 10,746.87 10,321.42 10,481.60 19,302,434 10,481.60

Jul-05 10,273.59 10,754.60 10,142.24 10,640.91 19,609,400 10,640.91

Jun-05 10,462.86 10,710.38 10,229.40 10,274.97 19,292,513 10,274.97

May-05 10,192.00 10,589.92 10,062.76 10,467.48 19,601,271 10,467.48

Apr-05 10,504.57 10,600.56 9,961.52 10,192.51 21,803,157 10,192.51

Mar-05 10,794.98 11,027.15 10,351.76 10,503.76 18,740,172 10,503.76

Feb-05 10,489.72 10,889.78 10,464.38 10,766.23 16,364,678 10,766.23

Jan-05 10,783.75 10,892.67 10,317.10 10,489.94 16,586,450 10,489.94

Dec-04 10,425.80 10,895.10 10,389.81 10,783.01 14,495,272 10,783.01

Nov-04 10,028.73 10,655.09 9,953.29 10,428.02 15,244,657 10,428.02

Oct-04 10,082.04 10,313.81 9,660.18 10,027.47 15,719,904 10,027.47

Sep-04 10,170.12 10,390.64 9,950.71 10,080.27 13,608,509 10,080.27

Aug-04 10,138.45 10,235.49 9,746.60 10,173.92 12,602,272 10,173.92

Jul-04 10,434.00 10,473.23 9,874.38 10,139.71 14,563,714 10,139.71

Jun-04 10,187.18 10,530.01 10,104.07 10,435.48 13,811,095 10,435.48

May-04 10,227.27 10,403.14 9,822.10 10,188.45 15,249,500 10,188.45

Apr-04 10,357.52 10,596.37 10,198.39 10,225.57 15,831,714 10,225.57

Mar-04 10,582.25 10,720.14 9,975.86 10,357.70 15,286,347 10,357.70

Feb-04 10,487.78 10,794.95 10,394.81 10,583.92 15,540,000 10,583.92

Jan-04 10,452.74 10,748.81 10,341.19 10,488.07 17,227,500 10,488.07

Dec-03 9,785.35 10,494.44 9,777.64 10,453.92 13,121,195 10,453.92

Nov-03 9,802.46 9,945.71 9,556.68 9,782.46 13,131,810 9,782.46

Oct-03 9,275.06 9,901.64 9,275.06 9,801.12 14,694,521 9,801.12

Sep-03 9,416.67 9,719.49 9,199.43 9,275.06 15,014,576 9,275.06

Aug-03 9,232.68 9,535.97 8,964.13 9,415.82 12,298,366 9,415.82

Jul-03 8,983.66 9,398.02 8,843.61 9,233.80 15,073,272 9,233.80

Jun-03 8,851.45 9,406.50 8,823.51 8,985.44 15,622,190 8,985.44

                                                 
110 2005-12-01: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI&a=09&b=1&c=2000&d=11&e=1&f=2005&g=m  
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May-03 8,478.48 8,897.04 8,328.55 8,850.26 15,543,285 8,850.26

Apr-03 7,992.83 8,587.72 7,947.38 8,480.09 14,985,771 8,480.09

Mar-03 7,890.24 8,552.08 7,397.31 7,992.13 15,035,966 7,992.13

Feb-03 8,053.74 8,189.35 7,602.81 7,891.08 14,004,526 7,891.08

Jan-03 8,342.38 8,896.09 7,884.66 8,053.81 15,394,338 8,053.81

Dec-02 8,902.95 9,076.35 8,214.93 8,341.63 12,896,257 8,341.63

Nov-02 8,395.64 8,995.78 8,237.65 8,896.09 14,881,610 8,896.09

Oct-02 7,593.04 8,607.04 7,181.47 8,397.03 17,172,873 8,397.03

Sep-02 8,659.27 8,767.82 7,422.28 7,591.93 14,739,590 7,591.93

Aug-02 8,732.58 9,129.10 7,991.43 8,663.50 13,740,136 8,663.50

Jul-02 9,239.25 9,433.08 7,489.53 8,736.59 20,126,400 8,736.59

Jun-02 9,923.94 10,016.04 8,831.92 9,243.26 15,210,395 9,243.26

May-02 9,944.90 10,400.62 9,749.73 9,925.25 12,796,136 9,925.25

Apr-02 10,402.07 10,437.43 9,767.15 9,946.22 13,726,136 9,946.22

Mar-02 10,111.04 10,728.87 10,086.51 10,403.94 13,855,400 10,403.94

Feb-02 9,923.04 10,315.72 9,503.52 10,106.13 14,442,000 10,106.13

Jan-02 10,021.71 10,345.40 9,443.32 9,920.00 14,906,285 9,920.00

Dec-01 9,848.93 10,220.78 9,651.87 10,021.57 13,036,085 10,021.57

Nov-01 9,087.45 10,054.58 8,987.61 9,851.56 13,177,904 9,851.56

Oct-01 8,845.97 9,626.54 8,659.90 9,075.14 13,610,339 9,075.14

Sep-01 9,946.98 10,238.50 7,926.93 8,847.56 17,899,060 8,847.56

Aug-01 10,527.38 10,663.07 9,829.35 9,949.75 10,556,217 9,949.75

Jul-01 10,504.95 10,758.14 10,049.38 10,522.81 11,868,052 10,522.81

Jun-01 10,913.57 11,236.68 10,313.40 10,502.40 12,657,328 10,502.40

May-01 10,734.05 11,436.42 10,638.48 10,911.94 11,705,681 10,911.94

Apr-01 9,877.16 10,973.15 9,303.48 10,734.97 13,272,245 10,734.97

Mar-01 10,493.25 10,940.45 9,047.56 9,878.78 13,221,550 9,878.78

Feb-01 10,884.82 11,140.09 10,225.14 10,495.28 12,036,684 10,495.28

Jan-01 10,790.92 11,224.41 10,325.71 10,887.36 12,151,623 10,887.36

Dec-00 10,416.76 11,044.70 10,158.16 10,787.99 11,620,655 10,787.99

Nov-00 10,966.21 11,152.02 10,204.80 10,414.49 10,342,300 10,414.49

Oct-00 10,659.06 11,108.79 9,571.40 10,971.14 12,417,181 10,971.14 
 
Därmed kan vi konstatera i detta avsnitt att en ”psykologirelaterad” makrostatistik påverkar 
marknadsutvecklingen i enlighet med vad som beskrivs i teoriavsnittet 2.1.10. Däremot strider 
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de empiriska börsutvecklingsresultaten från fem sammanhängande år mot ”Mark Twain” och 
”julrally” teorierna eller så kallade anomalierna. 

3.1.11 Spekulation 
 
I finansiella termer är ”spekulation och psykologisk påverkan” två faktorer som starkt kopplas 
till varandra och till aktiemarknaden. Ett psykologiskt övertygande köpeargument dock utan 
fundamentala grunder, som leder till avslut, är i själva verket en ”spekulationsaffär”, särskilt 
om den genomförs irrationellt i en uppåtgående trend. 
 
Den svarta torsdagen eller ”wall street kraschen” refereras till den 24:e oktober 1929, dagen 
då New York börsen kraschade och eventuellt ledde till ”den stora depressionen”. Kraschen 
följde ett spekulativt uppsving som förekom i slutet av 1920-talet och som ledde miljoner 
amerikaner till att tungt investera i aktiemarknaden.111 
 
Denna investering drev aktiepriserna till skyhöga nivåer. De stigande kurserna uppmuntrade 
flera människor att investera i hopp om att dessa kurser kommer att stiga ännu högre. 
Bankerna lånade ut enorma pengar till fonder som också köpte tungt. Detta skapade en 
ekonomisk bubbla som sprack den 24:e oktober och utlöste en säljpanik. Tretton miljoner 
aktier såldes på en och samma dag, aktier som desperata investerare försökte bli av med innan 
dessa blev värdelösa.112 
 
De följande fem dagarna såldes ytterligare trettio miljoner aktier med kurskollaps som följd. 
Miljoner av investerarna ruinerades. Bankerna som lånade ut mycket pengar till fonderna 
tyngdes av stora skulder och kreditförluster vilket ledde till många bankkonkurser.113 
 
Denna börskrasch är ett levande bevis på spekulationens negativa konsekvenser och dess 
influens på aktiemarknaden vilket överensstämmer med teorin i avsnittet 2.1.11. 

3.1.12 Osäkerhet 
 
Osäkerhet på aktiemarknaden leder till instabila förhållanden och skapar en otydlig bild av 
marknadstrenden. Denna situation skrämmer placerarna och ofta leder till avvaktan med att 
investera eller till försäljning av innehavda aktier. I båda dessa fall blir marknadsutvecklingen 
negativ. 
 
Osäkerhet skapas exempelvis av en ränteoro, vinstvarningar från företagen, stigande oljepriser 
och mycket mer. Den gör marknadsaktörerna nervösa och lämnar flera frågor obesvarade, till 
exempel:  
När höjs räntan? Hur mycket? Kommer det flera höjningar? Kommer företagens 
vinstvarningar från en tillfällig eller bestående svacka? Är hela marknaden i kris, eller kanske 
bara en sektor eller ett individuellt företag? Beror svackan på hårdnande konkurrens i en 
krympande marknad eller på en dålig kostnadsstyrning? Vid vilken nivå kommer oljepriset att 
toppa? Är det krig på gång? Eller kanske en naturkatastrof? Vad blir konsekvenserna av ett 
högt oljepris? Är det höga oljepriset bestående? Osv… 
 

                                                 
111 Black Thursday: 2005-07-14, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Thursday  
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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Ett empiriskt exempel på osäkerhetens negativa verkan på aktiemarknaden är den 
amerikanska börsens negativa utveckling tre dagar i rad den 19:e, 20:e och 21:a september 
2005. Under dessa dagar noterades följande slutindex114 : 
Nasdaq Composite: - 0,70 %, - 0,65 % respektive – 1,16 %. 
Dow Jones Industrial Average: - 0,79 %, - 0,72 % respektive – 0,99 %. 
 
Nedgången förklarades enligt följande: 
 
Kurserna i New York fortsatte nedåt i den inledande handeln på onsdagen. Det är tredje dagen 
i rad som riktningen är nedåt och Dow Jones ligger nu bara marginellt högre än för tre veckor 
sedan när orkanen Katrina hade dragit in över USA. Nu oroas marknaden över nästa oväder, 
orkanen Rita, som på onsdagen uppgraderades till kategori 4 på en femgradig skala. Orkanen 
drar för tillfället fram över Mexikanska golfen och väntas slå in mot Texas och Louisiana på 
fredag eller lördag. Frågan är hur orkanen kommer att påverka oljepriserna och USA:s 
ekonomi. Osäkerheten är stor.115 
”Många handlare ställer sig vid sidan av tills de ser vart orkanen är på väg”, säger Paul 
Mendelsohn, chefstrateg på Windham Financial Services, till AFX News.116 
 
Exemplet ovan styrker väl teorin i avsnittet 2.1.12. 

3.1.13 Rapporteringsperioder 
 
Som jag har nämnt i teoriavsnittet 2.1.13, ökar volatiliteten på aktiemarknaden under 
rapporteringsperioderna. Empiriska observationer har visat att detta beror på två olika faktorer 
som samtidigt påverkar marknaden och motverkar varandra vilket leder till en ”jojo”-effekt. 
  
Den första faktorn är investerarnas spekulation och risktagarvilja före en rapportpublicering. 
Här menar jag att många riskälskare och kanske irrationella placerare börjar köpa en aktie 
redan en vecka före rapporten. Handelsvolymen och spänningen stiger fram till rapportdagen. 
Detta brukar trissa upp kursen på den berörda aktien. Om företagets rapport är sämre än 
väntat och om den underliggande aktien har stigit före rapporten, faller kursen igen som en 
sten. Däremot, om rapporten är bättre än analytikernas förväntningar och aktiepriset stod stilla 
eller föll under perioden före rapporteringen, då ökar efterfrågan på denna aktie (särskilt bland 
de rationella investerarna) och kursen kan därmed stiga kraftigt. Dessa uppgångar och 
nedgångar ökar börsindexets fluktuation särskilt om den underliggande aktien väger tungt i 
detta index, det vill säga om företaget har relativt stort börsvärde. Exempel på de tunga 
svenska börsföretagen är Ericsson, AstraZeneca samt Hennes & Mauritz. 
 
Den andra faktorn är rädslan och försiktigheten som mest sprider sig bland ”risk-averta” 
(människor som undviker risker) och de rationella investerarna. Dessa säljer sina innehav före 
rapporteringen och avvaktar tills publiceringen och rapportanalysen är klara innan de köper 
igen under förutsättning att resultatet är tillfredsställande. Deras säljaktion före rapporteringen 
påverkar marknaden negativt och lyfter den åter vid den senare köpaktionen. 
 
Bland empiriska exempel på rapporternas verkan på marknadsriktningen kan nämnas den 
amerikanska börsens svaga utveckling den 14:e och den 15:e april 2005. Under dessa dagar 

                                                 
114 Egna löpande noteringar från avanzas aktiesidor.   
115 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-09-21, Andersson Annelie tel. 08- 736 59 69: 
      http://avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=245941  
116 Ibid. 
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noterade Nasdaq index en minskning med 1,4 % respektive 1,98 % och Dow Jones index en 
tillbakagång med 1,2 % respektive 1,86 %117. Nedgångarna kommenterades som följer: 
 
Stockholmsbörsen väntas inleda dagen svagt. Det var svagt på den amerikanska marknaden 
igår. Sentimentet försämrades ytterligare efter en svag rapport från IBM efter stängningen. I 
Stockholm var Sony Ericssons rapport en besvikelse… Det finns en osäkerhet inför den 
kommande rapportsäsongen.118 
 
Vidare: 
 
Stockholmsbörsen väntas inleda veckan svagt. Den dåliga utvecklingen på den amerikanska 
marknaden i slutet på förra veckan drar ned intresset. I Tokyo var det baisseartat (kraftigt 
nedåt) idag… För hela veckan föll Dow med 3,6 %. För Dow var det den sämsta veckan 
sedan mars 2003. S&P 500 var ned 3,3 % och Nasdaq 4,6 %. För S&P och Nasdaq var det 
den sämsta veckan sedan augusti i fjol. Det var de oväntat svaga rapporterna från IBM och 
Sun Microsystems efter stängningen i torsdags som pressade marknaden i fredags. IBM föll 
hela 8,3 % medan Sun handlades ned 7,6 %.119 
 
Ovanstående empiriska marknadsutvecklingsresultat styrker den kartlagda teorin i avsnittet 
2.1.13. 
 

                                                   3.2 Del 2 
 
Nedan följer undersökningsresultaten för faktorerna som enbart påverkar enskilda aktiekurser. 

3.2.1 Aktiens fundamentala värde 
 
Under mina ”besök” hos Stedt på föreningssparbanken i Gävle, märkte jag att de flesta 
kunderna frågar efter p/e-talet för den aktien de tänker köpa, men ingen frågar efter aktiens 
fundamentala värde. Värt att notera är att marknadspriset på aktien de köper, aldrig stämmer 
med en uträkning enligt formeln i teoriavsnittet 2.2.1. Det empiriska talet, det vill säga 
börskursen, alltid diskonterar positiva eller negativa faktorer och händelser (exempelvis nya 
stora order, strategiska kontrakt med nya kunder, vinstvarningar, minskade marknadsandelar 
osv.) som kommer att gynna eller missgynna det berörda företaget i framtiden, vilket förklarar 
differensen. Med andra ord, alla förändringar som publiceras i nuläget men har framtida 
ekonomiska effekter på företaget bakas in redan idag i aktiekursen och därmed påverkar p/e-
talets nuvärde. Detta innebär att det känns meningslöst att enbart följa eller beakta 
resultatsiffror (vinst per aktie eller utdelning) baserade på en avslutad period (förra året) för 
att värdera en aktie i nutid när vi vet att det ofta händer förändringar med framtida effekter 
och att kursen justeras redan nu. Detta förklarar varför kunderna inte frågar efter ett 
fundamentalt värde som är omöjligt att precisera, men däremot följer p/e-talets värde som 
psykologiskt skrämmer de, om detta tal visar sig vara högt, eller väcker deras köpintresse om 
det visar sig vara lågt.. 
 

                                                 
117 Egna löpande noteringar från Avanzas aktiesidor.   
118 Avanza Analys: 2005-04-15, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=179366     
119 Avanza Analys: 2005-04-18, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=180018   
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Beträffande den belysta kvoten ”price to cash flow”, används denna av vissa amerikanska 
investerare på inhemska marknader och är, än så länge, mycket sällsynt i Sverige.120 
 
Med resonemanget ovan vill jag säga att det är omöjligt att exakt precisera det riktiga 
aktiepriset för ett företag, men att en ungefärlig kursvärdering är möjlig. I slutändan är det 
efterfrågan på aktien som styr och avgör den slutliga betalkursen. Detta visar att teorin i 
avsnittet 2.2.1 inte håller i verkligheten. Däremot kan den matematiska uträkningen betraktas 
som en grund för att gå vidare med värderingen av en aktie. Detta försvårar valet av köp- eller 
säljtillfället. 

3.2.2 Strukturella förändringar 
 
Tanken bakom en strukturell förändring är alltid att försöka förbättra den ekonomiska 
situationen i ett företag. Ofta eftersträvas en ökad tillväxt för att få stordrifts fördelar (bland 
annat lägre fasta och inköpskostnader), större marknadsandelar, större varumärkes kännedom 
bland allmänheten och bättre ”image” och därmed ökad försäljning och bättre resultat. En 
ökad tillväxt kan nås antingen organiskt eller genom förvärv av andra bolag. Oavsett hur 
företagsledningen bestämmer sig för att växa eller förbättra bolagets ekonomiska status, faller 
det naturligt att en strukturell förändring leder till en aktiekurspåverkan. 
 
Många empiriska observationer visar att aktiekursen abrupt reagerar på företagsförvärv. Jag 
har noterat några exempel. Ett av dem är företaget WM-Datas aktiekurs som backade 2,7 % 
(från 22,10 ner till 21,50 kronor) när bolaget, i ett pressmeddelande, offentliggjorde förvärvet 
av ett annat utländskt bolag. Nyheten löd enligt följande: 
 
WM-Data förvärvar samtliga aktier i Aprote AS i Estland, skriver bolaget i ett 
pressmeddelande. Aprote har 40 medarbetare och har varit verksamt sedan 1993. Kunderna 
finns huvudsakligen inom den offentliga sektorn i Estland. Ingen köpeskilling anges.121 
 
Ett annat exempel är Ericssons förvärv av det brittiska företaget Marconi. Till skillnad från 
förra fallet reagerade Ericssons (det köpande bolaget) kurs positivt och steg från 26,10 till 
26,70 kronor (som högsta betalkurs), det vill säga cirka 2,3 %. Följande nyhet publicerades: 
 
 
Ericsson köper merparten av brittiska Marconis tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 16,8 
miljarder kronor, vilken erläggs kontant. Det framgår av ett pressmeddelande. Förvärvet 
väntas bidra positivt till vinsten per aktie från 2007, med neutral effekt under 2006…122 
 
Ytterligare två fall har noterats: General Electric klättrade 2,5 % efter försäljning av sin 
återförsäkringsverksamhet för 8,5 miljarder kronor till Swiss Re och höjde samtidigt sin 
resultatprognos. Cisco, som köper Scientic-Atlanta för 6,9 miljarder dollar, gick ned 2,1 %. 
Scientic-Atlanta var däremot upp 1,7 %.123 
 
Dessa empiriska undersökningsresultat styrker den kartlagda teorin i avsnittet 2.2.2. 

                                                 
120 Stedt, Jan-Olov: aktie- och options avdelningen, Föreningssparbanken i Gävle. 
121 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-08-18, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=232827   
122 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-25, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=262157  
123 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-18, Forsman Fia tel. 08- 736 59 92: 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=276148  
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3.2.3 Blankning 
 
Som jag har nämnt i avsnittet 2.2.3, förekommer blankning när investerare tror att en aktie har 
fullbordat sin uppgång eller att kursen av någon annan anledning kommer att rasa. Med ett 
säljbeslut i sinnet och inget aktieinnehav i portföljen, lånar investerarna aktier och säljer 
(blankar) dessa på börsen till rådande dagskurs och därmed skapar en säljtrend som leder till 
sjunkande aktiepris. I det läget köper samma investerare (blankarna) tillbaka samma aktier 
billigt och lämnar tillbaka de till utlånarna. 
  
Ett sådant ”rasscenario” fick Ericssons aktieägare uppleva torsdagen den 12 januari 2006. 
Redan den föregående dagen, det vill säga onsdagen den 11 januari, var aktiekursutvecklingen 
känslig och lite negativ då säljvolymen stegrade under eftermiddagen och köpkursen började 
sjunka. Detta skedde efter en kraftig uppgång som noterades under måndagen den 9 januari.   
 
Denna torsdag accelererade nedgången i Ericssons aktiekurs under stora säljvolymer. Efter 
drygt en timmes handel på förmiddagen omsattes över 80 miljoner aktier med en kursnedgång 
på 70 öre eller 2,46 %. Nedgången fortsatte hela dagen dock inte med samma accelererande 
försäljningstakt. Figurerna 3.2.1 och 3.2.2 nedan visar omsättningen och dagens 
kursutveckling grafiskt: 
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                Figur 3.2.1                                                                         
Figur 3.2.2                                                                                      
(kursutvecklingen på förmiddagen)                                   
(kursutvecklingen resten av dagen) 
 
Samma dag skrev tidningen Dagens Industri i nätets 
upplaga följande:   
 
Med ett starkt 2005 i ryggen har Ericsson-aktien inlett det 
nya året uppåt. Men investerarna vädrar blod. 
Stockholmsbörsens statistik över aktielånen visar att 
spekulationerna om ett kursfall har ökat kraftigt. I Ericsson, 
vars aktiekurs steg med knappt 30 % i fjol, har trenden 

varit tydlig de senaste veckorna – antalet utlånade aktier stiger. Det är en indikation på att fler 
aktier blankas, vilket innebär att det finns en ökad tro bland investerare på en fallande kurs.124 
 
Det ovanstående empiriska fallet styrker den belysta teorin i avsnittet 2.2.3 mycket väl. 

3.2.4 Rykten 
 
Mina undersökningsresultat angående teoribeskrivningen i avsnittet 2.2.4 visar att rykten kan 
rejält påverka en aktiekursutveckling även om dessa är falska. Som empiriskt exempel kan 
följande fall nämnas: 
                                                 
124 Dagens Industri: 2006-01-12, Blomgren Martin, Blodvittring i Ericsson: 
      http://www.di.se/Avdelningar/ArtikelUtskrift.aspx?ArticleId=2006\01\12\171423   
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Ericsson B 2006-01-12 10:23 

+/- kr +/- % Köp Sälj 
-0,70 -2,46 27,70 27,80

 
 
Högst 28,20 

Lägst 27,70 

Senast 27,70 

Antal omsatta 83059020 

Beta 3,41 

Börsvärde, 
Mkr 

458156,15 

Noteringslista A-listan, mest 
omsatta   

Ericsson B 

  Mer om Ericsson B  

 
Ericsson B 2006-01-12 17:23 

+/- kr +/- % Köp Sälj 
-0,80 -2,82 27,50 27,60

 
 
Högst 28,20 

Lägst 27,50 

Senast 27,60 

Antal omsatta 237475274 

Beta 3,41 

Börsvärde, 
Mkr 

458156,15 

Noteringslista A-listan, mest 
omsatta   
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Den 16:e november 2005 spreds (samtidigt) två positiva dock obekräftade rykten om 
säkerhetsbolaget Securitas. Trots källans anonymitet och bristen på autenticitet steg kursen 
kraftigt. 
Figuren 3.2.3 nedan visar Securitas kursutveckling under dagen. Den snabba och positiva 
kursreaktionen märks klart och tydligt strax efter 15 tiden då de obekräftade ryktena spreds ut 
på marknaden. 
 
Aktie +/- kr +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Bev.

 Securitas B 5,50 4,55 123,0 127,0 126,5 127,0 120,510196537 18:00 Lägg
          
Graf  Mer om Securitas 

 

Senaste avsluten 
Köpt Sålt Tid Kurs Antal 
AVA FIP 17:25 126,50 100 
GSI GSI 17:25 126,50 79200 
HQF HQF 17:25 126,50 2000 
SHB SHB 17:25 126,50 10000 
MSI MSI 17:25 126,50 200 
NDS NDS 17:25 126,50 1000 
FIP FIP 17:25 126,50 400 
AVA ETS 17:25 126,50 600 
SHB ETS 17:25 126,50 800 
NON ETS 17:25 126,50 3600 
NON ETS 17:25 126,50 10000 
NON ETS 17:25 126,50 1400 
NDS ETS 17:25 126,50 400 
AVA ETS 17:25 126,50 600 
AVA ETS 17:25 126,50 200 
UBS ETS 17:25 126,50 7400 
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                                                                            Figur 3.2.3               
 
Bland kommentarerna efter kursreaktionen kan följande citeras: 
 
Handeln var livlig i Securitas under den sena eftermiddagshandeln. Enligt mäklare är det 
uppköpsrykten som driver upp aktien och bästa tipset skulle kunna vara en invit från ett 
amerikanskt bolag.125 
 
 ”Det är uppköpsrykten. Jag tror att många gillar idén och handlar upp aktien”, säger en 
mäklare. Securitas är världens största säkerhetsföretag och att någon annan i samma bransch 
skulle kunna förvärva en större kollega är inte helt givet.126 
 
”Men det är klart, skulle någon annan jätte i USA som Tyco vara intresserat av att köpa ett 
bevakningsföretag så är det inte omöjligt”, säger en analytiker till Direkt. Ett annat rykte var 
att Securitas skulle vara inblandad i en affär med Assa Abloy, eventuellt en sammanslagning 
av bolagen. Det scenariot är emellertid mindre sannolikt. ”Det tror jag inte är aktuellt”, 
kommenterar analytikern.127 
 

                                                 
125 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-16, Grennfelt Pernilla, tel. 08- 736 59 59: 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=274843   
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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Vare sig Securitas eller Assa Abloy ville kommentera ryktena på onsdagen. ”vi kommenterar 
ju aldrig rykten”, säger Henrik Bremer, ir-chef för Securitas, till Nyhetsbyrån Direkt.128 
 
Än idag, och fram till skrivande stund (2006-01-04) har Securitas varken blivit uppköpt eller 
sammanslagits med Assa Abloy. Ryktena var falska, men många investerare hade säkert stor 
nytta av kursreaktionen. 

3.2.5 Rapporter 
 
Företagsrapporterna är de viktiga konkreta bevisen på hur bolagen utvecklas. Ofta, utgör 
dessa en avgörande grund för justering av P/E-talen och investerarnas köp- eller säljbeslut. 
Hyllningar och besvikelser leder till omfattande fluktuationer på aktiekurserna och därmed 
påverkar hela börshumöret. 
 
Den 28:e oktober 2005, redovisade företaget ABB sin rapport för årets tredje kvartal. Den 
visade ett ebit-resultat (före räntekostnader och skatter) på +458 MUSD (miljoner 
amerikanska dollar). Det var väsentligt bättre än väntat. Analytikerna hade i snitt räknat med 
ett ebit-resultat på 357 MUSD. Nettoresultatet låg på 188 MUSD jämfört med 
förväntningarna på 157 miljoner.129 
Vid publiceringen av rapporten steg ABB aktiekurs med 5 % eller 2,75 kronor till 57,75.129 
 
Även samma dag, redovisade företaget WM-data ett ebita-resultat (före räntekostnader, 
skatter och amorteringar) på 193 miljoner kronor. Förväntningarna låg på 139 Mkr. Vid 
offentliggörandet steg kursen med 5,8 % eller 1,20 kronor till 21,90. Även amerikanska 
Microsoft presenterade en vinst på 29 cents per aktie för det tredje kvartalet. Det var aningen 
sämre än väntat. Inför rapporten föll aktiekursen med 1 %. Efter rapporten under efterhandeln 
backade aktien med ytterligare 1,7 %.130 
 
Ytterligare ett empiriskt undersökningsresultat som styrker teorin i avsnittet 2.2.5 är 
offentliggörandet av Sandviks tredje kvartalsrapport som sänkte dess aktiekurs med hela 6 % 
eller 23 kronor, från 389,5 ner till 366,50. Den tredje november 2005 publicerades ett resultat 
efter finansnetto på 2126 Mkr. Detta var något bättre än analytikernas prognos som i 
genomsnitt låg på 2087 Mkr. Valutautvecklingen påverkade resultatet positivt med 90 Mkr.131 
Den negativa kursreaktionen (trots bättre siffror än snittprognosen) vid rapportens publicering 
berodde på marknadens besvikelse över sämre vinstmarginaler än väntat132. Dessutom 
konstaterade investmentbanken Bear Stearns att 65 % av Sandviks verksamheter redovisade 
sämre ebit-resultat än väntat och därför sänkte sin rekommendation för aktien133. 

3.2.6 Tidningsartiklar 
 
Den sjunde november 2005 publicerade affärstidningen Dagens Industri en artikel om 
verkstadsföretaget Opcon. Bolagets affärsidé är att tillverka produkter och system för fordons- 

                                                 
128 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-16, Grennfelt Pernilla, tel. 08- 736 59 59: 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=274843   
129 Egna löpande noteringar från avanzas aktiesidor. 
130 Avanza Analys: 2005-10-28, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=265391 
131 Avanza Analys: 2005-11-03, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=268544  
132 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-03, Hillström Per, tel: 08-736 59 60 enligt: 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=268550  
133 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-03, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=268655  
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småmotor- och verkstadsindustrin. Det handlar om att utveckla, tillverka och marknadsföra 
produkter och system som medverkar till att generera miljövänlig kraft.  
 
Verkstadsföretaget Opcon är en köpvärd högriskaktie skriver dagens industri. Efter sju år på 
börsen, med sammanlagda förluster på 100 miljoner kronor är det dags för en stabil vinst 
nästa år spår DI.134 
Opcons aktiekurs rusade upp under dagen och steg som mest över 12 %. Figuren 3.2.4 nedan 
visar kursutvecklingen grafiskt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Figur 3.2.4 
 
Den empiriska kursreaktionen styrker den belysta teorin i avsnittet 2.2.6. 

3.2.7 Rekommendationer och bedömningar 
 
För att kolla om och hur dessa faktorer kan påverka en aktiekursutveckling har jag  
noterat kursreaktionerna på flera aktier som har fått rekommendationer, och i de flesta dock 
inte alla fall har den belysta teorin i avsnittet 2.2.7 stämt väl med de empiriska resultaten. Jag 
har även konstaterat att kursreaktionen efter en rekommendation ofta är beroende av det 
allmänna börshumöret, det vill säga om marknadstrenden är exempelvis starkt negativ uteblir 
den positiva aktiekursreaktionen på den enskilda rekommenderade aktien och dess kurs följer 
den allmänna negativa utvecklingen istället. Nedan belyses fyra fall av dessa:  
 
Det första fallet där aktiekursen har reagerat positivt på en köprekommendation berör 
oljebolaget PA Resources. Den 17:e november 2005 publicerade nyhetsbyrån Direkt via 
nätmäklaren Avanza följande nyhet: 
Handelsbanken upprepar sin köprekommendation och riktkursen 53 kronor för PA Resources 
i en analys daterad den 17 november…135 

                                                 
134 Dagens Industri: 2005-11-07, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=270016  
135 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-17, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=275423  

Aktie +/- kr +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Bev.lista

 Opcon 1,20 11,65 11,40 11,50 11,50 11,70 10,85 364881 14:52 Lägg till

          



 48

Efter publicering av denna rekommendation reagerade aktiekursen kraftigt positivt. Figuren 
3.2.5 nedan visar kursutvecklingen grafiskt: 
 
PA RESOURCES AB Aktieguiden  Bolagsguiden  
 

 
Aktie +/- kr +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Bev.lista

 PA RESOURCES AB 1,50 5,03  31,2031,30 31,30 31,50 29,60 1412595 16:21:23 Lägg till
          
Graf  Mer om PA Resources 

 

Orderdjup   
Antal Köppris Säljpris Antal 
3000 31,20 31,30 4100 

10000 31,10 31,40 12200 
13000 31,00 31,50 18800 
7400 30,90 31,60 6800 
400 30,80 31,70 11200 

Senaste avsluten 
Köpt Sålt Tid Kurs Antal 
SHB FIP 16:21:23 31,30 4000 
FIP AVA 16:19:38 31,20 400 
NON AVA 16:19:33 31,20 200 
NON AVA 16:19:33 31,20 800 
NON AVA 16:19:31 31,20 1200 
NON NON 16:19:31 31,20 3000 
NON NON 16:19:31 31,20 4200 
ENS NON 16:18:55 31,20 1000 
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Tidsperiod:    
 
                                                                  Figur 3.2.5 
 
Det andra fallet där aktiekursen har också reagerat positivt på en köprekommendation berör  
telekomföretaget Ericsson. Den 9 september 2005 höjde den amerikanska investmentbanken 
Lehman Brothers sin rekommendation för aktien. Den löd som följer: 
 
Lehman Brothers höjer sin aktierekommendation för Ericsson från jämvikt till övervikt. 
Riktkursen justeras också upp till 30 kronor, från 26 kronor, skriver AFX News…136 
 
Efter publicering av nyheten steg Ericsson kursen under ganska hög omsättning och noterade 
en slutkurs på 27,30 kronor, 80 öre över gårdagens kurs eller 3,02 %.137 
 
Däremot visar det tredje fallet som handlar om olje- och prospekteringsbolaget Lundin 
Petroleum ingen kursreaktion alls trots upprepade köprekommendationer från den svenska 
handelsbanken: 
Handelsbanken upprepar köprekommendationen för Lundin Petroleum medan riktkursen 
sänks från 119 till 116 kronor. Det framgår av en analys. Aktien handlas a 85,50 kronor.138 
 
Ytterligare en köprekommendation publicerades den 22 december 2005: 
En oberoende värdering av Lundin Petroleums oljetillgångar väntas inom kort innebära en 
uppgradering av reserverna. Det skriver handelsbanken i en analys, daterad på onsdagen. 

                                                 
136 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-09-09, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=240885  
137 Egna löpande noteringar från Avanzas aktiesidor. 
138 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-17, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=275393  
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Rekommendationen köp upprepas…139 Aktien handlades fortfarande a 85,75 kronor, och än 
idag och fram till den skrivande stunden (5 januari 2006) har aktiekursen pendlat mellan 85 
och 89,50 kronor140. 
Det sista undersökta fallet gäller verkstadsföretaget Atlas Copco. En köprekommendation från 
Lehman Brothers publicerades den 13 januari 2006. Denna löd som följer: 
 
Lehman Brothers upprepar rekommendationen övervikt för Atlas Copco samtidigt som 
riktkursen höjs till 200 kronor…141 
Denna dag rådde en ganska kraftig aktiemarknadsnedgång på förmiddagen (- 0,9 %) och en 
lindrigare återhämtning på eftermiddagen (- 0,65 %). Den positiva kursreaktionen uteblev och 
Atlas Copcos aktiepris sjönk lite istället. 
 
Nedan visar figuren 3.2.6 kursutvecklingen under dagen. 
 

Atlas Copco A 2006-01-13 15:34 

+/- kr +/- % Köp Sälj 
-1,00 -0,54 182,50 183,00

Högst 183,50 

Lägst 181,50 

Senast 182,50 

Antal omsatta 3015040 

Beta 1,28 

Börsvärde, 
Mkr 115386,00 

Noteringslista 
A-listan, mest 

omsatta  
   
                                                           Figur 3.2.6 
 
Ovanstående undersökningsresultat visar att den kartlagda teorin i avsnittet 2.2.7 inte håller i 
alla lägen. Däremot, är den säkert användbar i långsiktiga placeringar. 
 
Så här långt, efter så många kartlagda teorier och sidor att läsa i denna uppsats kan det kännas 
skönt att få pusta ut och tycka ”äntligen, det var allt, nu behärskar jag aktiemarknaden och kan 
förutse dess utveckling”. Men faktum är att det är omöjligt att förutse detta på grund av, bland 
annat, ytterligare flera faktorer utan teoretisk förankring som kan påverka 
aktiekursutvecklingen. Några av dessa kartläggs i nästa empiridel. 

                                                   

                                                      3.3 Del 3 
 

                                                 
139 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-12-22, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=289878  
140 Egna löpande noteringar från Avanzas aktiesidor. 
141 Nyhetsbyrån Direkt: 2006-01-13, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=296030  
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Generellt och teoretiskt sett, om alla köpe- eller säljbeslut av aktier baseras på fundamental 
analys och ständig bevakning av företagens nyckeltal samt rationellt tänkande, bör alla affärer 
avslutas med vinst. Men tyvärr, verkligheten visar att oavsett hur försiktig och rationell en 
investerare är, kan aktiekursen ibland utvecklas åt fel håll. Aktier med höga p/e-tal och osäkra 
framtidsutsikter, som i regel skrämmer en erfaren och rationell investerare, kan fortsätta att 
stiga med ännu högre p/e-tal som följd, medan andra som har låga p/e-tal och stabil 
företagsvinstutveckling kan anses tråkiga och har en stillastående eller nedåtriktad 
kursutveckling. Var är logiken och vad beror det på? Detta är bland annat vad jag kommer att 
diskutera i denna del. 
 
Mina observationer och undersökningar kring den ovanbeskrivna utvecklingen har lett till 
flera faktorer som, utan teoretisk förankring eller vetenskapliga bevis, kan vara orsaken till 
denna märkliga process. Flera av dessa faktorer kan verka logiska medan andra kan uppfattas 
relevanta dock osäkra. Nedan följer en kartläggning av dessa element: 

3.3.1 Amerikanska dollarkursen 
 
En stark dollarkurs gynnar exempelvis svenska exportföretag vars intäkter sker i amerikansk 
valuta och svenska bolag verksamma på amerikansk mark. Även om dollarförstärkningen kan 
vara kortvarig, brukar den tolkas som en positiv faktor för bolagsresultaten och påverkar 
aktiekurserna positivt. En liten dollarkursförstärkning kan få mycket stora gynnsamma 
valutaeffekter hos svenska företag med stor dollaromsättning. Empiriska observationer har 
visat både börsstimulans och enskilda aktiereaktioner. Bland dessa kan följande nämnas:  
 
Efter valutgången i Frankrike har det skett en flykt från euro till dollar. Dollaruppgången 
gynnar många stora svenska industriföretag och innebär en stimulans för börsen… 
Dollaruppgången bidrog till en positiv utveckling på de europeiska börserna igår. Den trenden 
väntas fortsätta idag.142 
 
En starkare dollar innebär att Lundin Petroleums operativa kostnader i exempelvis 
Storbritannien, som står för 60 % av koncernens produktion, blir lägre…143 
            
 Efter publicering av ovanstående uttalande steg Lundins aktiekurs med 1,51 % eller 
 1,25 kronor.144 

3.3.2 Vinstvarningar och prognosuppdateringar 
 
Dessa faktorer har en dubbeleffekt på en aktiekurs. Dels kommer de som en överraskning, och 
dels är de en indikation på en kommande oväntad resultatförändring. Båda effekterna har en 
omedelbar verkan på gällande aktiekurs. Egna observationer har även visat att sälj eller 
köprekommendationer alltid publiceras dagen efter en vinstvarning respektive en 
prognosuppdatering, vilket kan fortsätta att påverka aktiekursen ytterligare. Ett empiriskt 
exempel på detta är kursnedgången i amerikanska ”Danas” aktie som började torsdagen den 
15:e september 2005 efter en vinstvarning. Nedgången kommenterades som följer: 

                                                 
142Avanza Analys: 2005-05-31, Dollaruppgång ger stimulans: 
     http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=198793   
143 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-16, Lundin Petroleum: stark dollar sänker operative kostnader-VD: 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/new.jsp?n=274606  
144 Ibid. 
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Dana, som är USA:s största tillverkare av axlar för små lastbilar, fortsatte att pressas efter 
vinstvarningen under torsdagen. Flera investmentbanker sänkte rekommendationen på aktien 
som sjönk 2,8 %.145   

3.3.3 Nya order 
 
En stor order till ett företag innebär stora ökade intäkter vilket naturligtvis påverkar resultatet 
positivt och därmed blir en justering av aktiekursen motiverad. Men den fundamentala 
ökningen av aktiekursen är omöjlig att definiera eftersom de kommande kostnaderna i 
samband med denna order aldrig är preciserade utan bara är approximativa. Empiriska 
observationer har visat stora fluktuationer i aktiekurserna vid publicering av inkommande 
stora företagsorder. Bland dessa kan nedanstående exempel nämnas: 
Ericsson hade vid klockan 10.20  stigit med 1:20, eller cirka 4 %, till 28 kronor.           
Bolaget har tecknat ett rekordstort avtal med operatören 3 i Storbritannien som löper      
Över sju år.146 
 
 Figuren 3.3.1 nedan visar Ericssons kursreaktion vid publicering av nyheten: 
 

 

 
Aktie +/- kr +/- % Köp SäljSenast Högst Lägst Antal Tid Bev.lista

 Ericsson B 1,20 4,48 27,90 28,00 28,00 28,10 26,80 223142025 16:26 Lägg till
Graf 

Senaste avsluten 
Köpt Sålt Tid Kurs Antal 
NEO NEO 16:26 28,00 1430000 
NDS FIP 16:26 28,00 500 
GSI AVA 16:26 28,00 6000 
NDS FIP 16:25 28,00 350 
SWB FIP 16:25 28,00 200 
AVA AVA 16:25 28,00 2000 
SHB SHB 16:25 28,00 1000 
NON NON 16:25 28,00 1000 
AVA AVA 16:25 28,00 2000 
ENS AVA 16:25 28,00 200 
GSI AVA 16:25 28,00 6000 
FIP AVA 16:25 27,90 200 
AVA AVA 16:25 27,90 1000 
DDB DDB 16:25 27,90 3000 
OHM AVA 16:25 28,00 3000 
OHM OHM 16:25 28,00 2000 

Fler avslut 

 

Mer om Ericsson 

• Nyheter 
• Analyser 
• Pressmeddelanden 
• Forum 
• Företagskalender 
• Warrants 
• Optioner 
• Insiderhandel 
• Aktielån 
• Res-/Balansräkning  
  

 

 
                                                               Figur 3.3.1 

 

3.3.4 Skandaler 
 
Företagsskandaler kan variera stort, allt från uppdagande av falsk marknadsföring och 
undermåliga produkter till maktmissbruk och förskingring av stora summor pengar. Oavsett 
vilken art av skandal som uppdagas, reagerar omedelbart aktiekursen negativt. En skandal i 

                                                 
145 Avanza Analys: 2005-09-19, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=244567     
146 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-12-06, Ericsson stiger 1,2 till 28 kronor efter stororder: 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=282284  
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ett företag väcker misstro och minskar investerarnas tillit till bolagets ledning. Detta i sin tur 
skapar ett säljtryck i aktien vilket orsakar en negativ kursutveckling. 
 
Ett sådant scenario fick aktieägarna i amerikanska Refcos uppleva onsdagen den 12:e oktober 
2005 efter en skandal i företaget som ledde till en mycket kraftig aktiekursnedgång. Nyheten 
löd som följer: 
 
En ny skandal uppdagades på den amerikanska marknaden igår. Refcos tidigare vd och 
ordförande Philip Bennett är misstänkt för att ha undanhållit hundratals miljoner dollar från 
investerare som köpte aktier i bolaget när det börsintroducerades i augusti. Bennett avgick i 
måndags efter att det upptäckts att han är skyldig bolaget 430 MUSD. Refcos aktie föll nära 
22 procent.147 

3.3.5 VD-uttalande 
 
En verkställande direktör betraktas som ”spindeln i nätet” och kärnan till all viktig 
information som exempelvis bolagets aktuella läge, framgång eller kommande förändringar. 
Därför, värdesätts alla hans (eller hennes) uttalanden mycket högt på aktiemarknaden, och 
tolkas noggrant av analytiker och nyhetsbyråer som offentliggör dessa och därmed påverkar 
investerarnas köpe- eller säljbeslut vilket leder till upp- respektive nedgång i aktiekursen. 
Bland de empiriska observationerna där aktiekursen har reagerat kraftigt på ett sådant 
uttalande kan fallet ”Lundin Mining” nämnas. Den 25:e november 2005 publicerades 
följande: 
 
”Vi ger inga resultatprognoser men vi har legat på en ebitda∗-nivå om 16-18 miljoner dollar 
per kvartal, och runt 18 miljoner ska vi vara idag. Med de åtgärder vi gör och tillsammans 
med ökad produktion ser vi en positiv utveckling nästa år”, säger bolagets vd Karl-Axel 
Waplan till nyhetsbyrån Direkt”.148 
”Vi jobbar med delmål i Gealmoy, och först måste vi effektivisera produktionen och införa 
åtgärder som även berör personalen”, säger Karl-Axel Waplan.149 
Av alla koncernens gruvor har Gealmoy den högsta så kallade cash-kostnaden, det vill säga 
summan av direkta, indirekta kostnader, räntekostnader samt tillskott från biprodukter. Under 
tredje kvartalet låg Gealmoys cash-kostnad på 48 cent per pund zink, och målet är att få ned 
den under 40 cent, enligt Karl-Axel Waplan.150 
 
Uttalandet publicerades via nyhetsbyrån Direkt klockan 6:32 på morgonen. Vid börshandelns 
start rusade aktiekursen upp, stannade på en hög nivå under hela dagen och slutade på 91 med 
en uppgång på 6,12 % eller 5,25 kronor. 
 
Figuren 3.3.2 nedan visar kursutvecklingen under dagen: 
 
Aktie +/- kr +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid Bev.lista

 Lundin Mining Corporatio 5,25 6,12 0,00 0,00 91,00 92,00 86,00162397 18:11 Lägg till
          
Graf  Mer 

                                                 
147 Avanza Analys: 2005-10-13, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=255890  
∗ resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar. 
148 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-25, Blomgren Kristine, tel: 08-736 58 72, 
   http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=278311  
149 Ibid. 
150 Ibid. 



 53

om 
Lundin 
Mining 

 

Senaste avsluten 
Köpt Sålt Tid Kurs Antal 
NON UBS 17:18 91,00 400 
OHM UBS 17:14 91,00 1600 
NON UBS 17:14 91,00 200 
NEO FIP 17:14 91,50 200 
AVA SHB 17:10 90,50 1000 
AVA NEO 17:09 90,75 200 
AIV NEO 17:09 90,75 200 
NON NEO 17:09 91,00 1000 
FIP AVA 17:09 91,00 143 
OHM AVA 17:01 91,00 800 
FIP OHM 16:58 91,00 200 
ETS AVA 16:52 92,00 200 
OHM SBN 16:51 91,00 400 
ENS SBN 16:51 91,00 600 
ENS SWB 16:51 91,00 1000 
ENS HQF 16:51 90,75 200 

Fler avslut   

  

 
                                                                 Figur 3.3.2 

3.3.6 Kapitalmarknadsdagen 
 
Många börsnoterade företag (även svenska) arrangerar en kapitalmarknadsdag per år. Denna 
utgör en slags internationell marknadsföring för företaget. Där presenteras bland annat alla 
nya produkter, kommande förändringar, marknadsandelar och finansiella uppdateringar. 
Lyckade kapitalmarknadsdagar brukar lyfta företagens aktiekurser medan ”nyhetsfattiga” 
sådana blir effektlösa eller leder till det motsatta. Ericssons kapitalmarknadsdag i New York 
torsdagen den 10:e november 2005 orsakade en liten positiv förändring i aktiekursen denna 
dag. En av kommentarerna dagen efter löd som följer: 
 
Även om det var begränsat med nyheter på Ericssons kapitalmarknadsdag i New York på 
torsdagen var tonen optimistisk och ledningen motiverade Marconiköpet ytterligare. Det 
skriver Credit Suisse First Boston, CSFB, i en kommentar på fredagen. Rekommendationen 
outperform upprepas, liksom det rättmätiga värdet som anses vara 30 kronor per aktie.151 
 
En positiv kursutveckling kunde även noteras på fredagen. Grafen nedan (figur 3.3.3) visar 
denna utveckling: 

 

                                                 
151 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-11-11, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=272857  
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                                                                   Figur 3.3.3 
 
 
Utöver dessa faktorer som inte har någon teoretisk förankring och ändå kan påverka 
aktiekurserna, finns det säkerligen många andra orsaker till att dessa kurser fluktuerar 
oavbrutet. Kraftiga kursförändringar har exempelvis noterats vid ett företags vd-byte, eller när 
en styrelseledamot säljer eller köper en stor aktiepost i det egna företaget, eller vid 
offentliggörandet av bolagets planer på stora investeringar m.m. Kontentan i resonemanget är 
att ALLA kartlagda faktorer i denna uppsats är viktiga och mycket vanliga orsaker till alla 
kursförändringar men inte är de enda.  

4. Egna slutsatser och reflektioner 
 
Syftet, problemformuleringen och strukturen är, bland andra, delar i en uppsats som utgör en 
mycket viktig kärna där syftet måste uppfyllas och problemet måste lösas på ett 
välstrukturerat samt lättbegripligt sätt för att kunna fånga läsarens totala uppmärksamhet och 
därefter uppnå det önskade målet. 
 
Beträffande denna uppsats, är syftet att ge en överblick som ökar läsarens förståelse angående 
orsakerna till aktiemarknadens samt aktieprisernas löpande variationer, och problemet i den är 
att kunna kartlägga alla dessa orsaker och koppla dem till de löpande prisvariationerna på ett 
lättbegripligt sätt. Frågan är: har jag lyckats med att lösa detta problem och uppfylla syftet? 
Låt oss granska det. 

  Ericsson B 

  Mer om Ericsson B  

 
    Ericsson B 2005-11-11 14:37 

+/- kr +/- % Köp Sälj 
0,30 1,13 26,90 27,00

 
Högst 27,00 

Lägst 26,80 

Senast 26,90 

Antal omsatta 48424223 

Beta 3,48 

Börsvärde, 
Mkr 

429118,08 

Noteringslista A-listan, mest 
omsatta 

Börspost 1000   
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4.1 Problemlösningen och syftets uppfyllelse 
  
I grunden är arbetsgången både en kvantitativ och kvalitativ studie på samma gång. Det 
kvantitativa är att, genom att arbeta brett, försöka fånga alla påverkansfaktorer och därmed ge 
läsaren en blick över orsakerna till alla prisförändringar, och det kvalitativa är att koppla varje 
faktor till dessa kursvariationer på ett trovärdigt och övertygande sätt vilket ökar läsarens 
förståelse till varför priserna ändras kontinuerligt. 
 
Genomgående i de båda huvuddelarna i teorikapitlet kartläggs systematiskt samt  med en 
enkel och välstrukturerad följd, mängder av påverkansfaktorer som i själva verket är 
problemlösningen. Dessa ger, enligt min bedömning, den önskade ”överblicken” i syftets 
formulering. Samtidigt ökar förklaringen av alla begrepp i detta kapitel, och kopplingen av 
alla faktorer till kursvariationerna i empirikapitlet, läsarens förståelse som också eftersträvas i 
syftet. Med detta kan vi konstatera att problemet är löst och att syftet är uppfyllt. 
 

4.2 Experternas råd: hur träffsäkra är de? 
 
Beträffande innehållet i den ovannämnda ”överblicken” och de belysta orsakerna till alla 
kursförändringar, vill jag påstå att de kartlagda faktorerna är oerhört viktiga att beakta vid 
handel med aktier. En del utgör en viktig grund för långsiktiga investeringar medan andra 
gäller för kortsiktig och daglig handel. Oavsett investeringens längd, är dessa viktiga att förstå 
eftersom de kan störa eller stimulera investeringens värdestegring och därmed orsaka en 
ekonomisk förlust eller vinst.  
 
Men som jag tidigare har nämnt, är inte dessa faktorer de enda som kan orsaka alla 
förändringar. Det finns även andra oförutsedda och obegripliga störande eller stimulerande 
element som kan bidra till dessa förändringar. Ibland kan marknadsutvecklingen motsätta sig 
experternas råd och helt går åt fel håll… och med facit i hand i detta läge, för att rädda sitt 
rykte, kommer dessa experter med andra förklaringar som i själva verket är bara gissningar 
utan säkra bevis. Exemplen är många…  
Ett av dessa noterade jag torsdagen den 15:e november 2005. Då presenterades bättre 
amerikanska makrosiffror än väntat, oljepriset var det lägsta på fem månader och 
marknadsräntorna låg på en lägre nivå. Ändå gick de amerikanska börserna ner (Nasdaq 
slutade på -0,65 % och Dow Jones på -0,10 %) och även den svenska börsen stannade på 
 – 0,22 %. Ingen riktig förklaring publicerades. Utvecklingen kommenterades dagen efter 
enligt följande: 
 
Positiv makrostatistik, förväntningar om fortsatt god tillväxt och fallande oljepris räckte alltså 
inte till att lyfta den amerikanska aktiemarknaden igår. Fundamenta underbygger dock en 
positiv utveckling. I den efterhandeln var stämningen något uppåt.152 
 
Ingen ”stämning uppåt”  märktes den kommande dagen heller då Dow Jones slutade på     
– 0,11 % och Nasdaq på oförändrad nivå. Med sådana analysresultat kan man bara undra: hur 
mycket är experternas råd värda? 
 

                                                 
152 Avanza Analys: 2005-11-16, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=274588  
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4.3 Egen tragisk erfarenhet 
 
För att bekräfta hur svårt och oberäkneligt en aktiekurs kan utvecklas ska jag berätta en 
mycket tragisk händelse som drabbade mig personligen efter publicering av företaget Boss 
Medias halvårsrapport för året 2005. Denna presenterades fredagen den 12:e augusti. 
 
Boss Media var under flera år ett av mina favoritbolag. Spelföretaget hade stora 
tillväxtmöjligheter, ständigt ökande omsättning och resultat samt stabila framtidsutsikter men 
lite för högt p/e tal. Några veckor före rapportpresentationen hade aktiekursen stigit rejält, 
men den sista veckan sjönk den cirka 15 %. I den varierande och sjunkande kursen hittade jag 
flera köpemöjligheter och dagen före rapporten hade jag i min portfölj sammanlagt 32500 
aktier till en snittkurs på 25,10 kronor. Till min besvikelse, blev rapporten rena katastrofen… 
den sämsta halvårsrapporten någonsin. Bolagets licensintäkter hade urholkats, kostnaderna 
steg snabbt i samband med stora investeringar i nya produkter och vd:n Peter Berthilsson 
avgick. Det fanns inga ljusa nyheter alls i rapporten. Aktiekursen dök snabbt ner med cirka  
19 % under mycket stor omsättning. Fundamentalt och logiskt tänkt sålde jag mitt innehav till 
en kurs på 20,40 med en brakförlust… och en läxa i bagaget som jag aldrig glömmer. 
Aktiekursen fortsatte ner dagen efter till cirka 18 kronor och jag kände en liten lättnad över att 
jag sålde igår till en något högre kurs. Plötsligt, publicerades från finansinspektionens 
insynslista att styrelseledamoten (i Boss Media) Björn Nordstrand köpte 100 000 aktier i 
bolaget. Kursen vände upp snabbt till 23,40 kronor. Hans förklarande kommentar stimulerade 
kursuppgången ännu mera när han sa: ”Visst har vi schabblat lite med kostnaderna, det har 
tagit på krafterna, men om två-tre månader ska kursen vara tillbaka på 25 kronor153”. Aktien 
fortsatte upp även på tisdag till 24,90 kronor för att sedan falla tillbaka lite. 
 
Värt att notera är att än idag (i skrivande stund), och sex månader senare har inte Boss Medias 
kurs nått tillbaka till 25 kronor, den pendlar mellan 21,50 och drygt 23 kronor! 
 
Som jag tidigare har nämnt, vill jag med denna berättelse visa hur fundamentala värden 
snabbt glöms bort och hur oväntat samt löjligt lätt kan en aktiekurs påverkas. Nedgången i 
Boss Media var fullt motiverad eftersom rapporten var katastrofal, men att kursen snabbt 
vände uppåt igen på grund av ett grundlöst uttalande och Nordstrands köp av en stor 
aktiepost… DET tycker jag är helt sjukt! 
 

4.4 Märkliga kursreaktioner och analytikerråd 
 
En annan obegriplig (eller märklig) kursreaktion gäller Ericsson aktien. Den 25:e oktober 
2005 publicerades följande nyhet: 
 
Ericsson köper merparten av brittiska Marconis tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 16,8 
miljarder kronor, vilken erläggs kontant. Förvärvet väntas bidra positivt till vinsten per aktie 
från 2007, med neutral effekt under 2006.154 
 
                                                 
153 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-08-16, Wallin Michael tel: 08-736 59 93 
      http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=231673  
154 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-25, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=262157  
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Teoretiskt och normalt sett, brukar aktiekursen backa vid kontanta förvärv, åtminstone i 
början, på grund av osäkerheten kring kommande synergier. Vid offentliggörandet av nyheten 
steg däremot Ericssonkursen som mest med 2,3 %, från 26,10 till 26,70 kronor under en hög 
omsättning men slutade på 26,30, alltså plus 20 öre eller cirka 0,8 %. 
Dagen efter, den 26:e oktober, fick Ericsson en stor order från brasilianska OI155 och två 
aktieköprekommendationer, den ena från investmentbanken Lehman Brothers där riktkursen 
fastställdes till 30 kronor156, och den andra från Dresdner Kleinwort Wasserstein där 
riktkursen höjdes till hela 47 kronor157. Då (!) föll Ericssonkursen istället med cirka 1,7 % till 
lägst 25,90 kronor… märkliga reaktioner eller? 
 
Ännu märkligare är hur analytikernas rekommenderade riktkurser kan skilja så stort från 
varandra, exempelvis det som jag har nämnt ovan: Lehmans riktkurs på Ericsson sätts till 30 
kronor medan Dresdners är 47. Ibland kan man samtidigt få från två olika analytiker, både en 
köp- och en säljrekommendation på en och samma aktie, till exempel: 
 
Axis kan vara ett bra spekulativt köp enligt Börsveckan. Dagens Industri har samtidigt en 
säljrekommendation.158 Vilka experter ska man lita på?    
 
Kontrasterna är otaliga och påträffas dagligen, även ologiska rekommendationer ofta 
förekommer och får genomslagskraft på kurserna. Exempel på detta är  tidningens (veckans 
affärer) råd att köpa IT-konsulten Rescos aktie159, trots att aktiens p/e-tal är drygt 46 (mycket 
hög siffra som innebär att aktien värderas till 46 gånger företagets aktuella vinst).  
 

4.5 Avslutande kommentar 
 
Efter alla empiriska resultat och observationer konstaterar jag att alla kartlagda faktorer och 
teorier med logiska och fundamentala förklaringar är mycket relevanta och intressanta samt 
utgör en viktig grund för att kunna förstå marknads- och aktiekursrörelserna, men enbart dess 
tillämpning är inte tillräcklig för att kunna bedöma eller förutse dessa rörelser. Marknaden 
och aktiekurserna ofta går sin egen väg oavsett vad dessa teorier förespråkar. Som sagt, det 
finns ofta oförutsedda eller märkliga anledningar till att börsen eller enstaka aktiekurser går åt 
det motsatta hållet än det man har tänkt sig. 
 
Jag ska avsluta denna uppsats med ett litet ”verklighetsbaserat” skämt som jag har hört från 
en erfaren affärsbekant: 
 
En kvinna går in på banken för att placera sina besparingar. Hon får hjälp av en expertis som 
lovar henne en professionell hantering av pengarna. När allt pappersarbete har genomförts 
frågar damen följande: kan ni garantera mig en ordentlig avkastning på dessa pengar? Och 
hur lång tid tar det? Svaret kom omgående: om jag har kunnat garantera dig en ordentlig 
vinst, skulle inte jag stå kvar här och jobba för en halvdålig månadslön… 
 
 
 

                                                 
155 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-26, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=263438  
156 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-26, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=263433  
157 Nyhetsbyrån Direkt: 2005-10-26, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=263435  
158 Avanza Analys: 2005-11-21, http://www.avanza.se/dsr/nyheteranalyser/news.jsp?n=276474   
159 Ibid. 
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