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SAMMANFATTNING

Denna uppsats syfte är att studera finansanalytikers val av värderingsmodeller,
värderingsfaktorer och informationskällor på den svenska aktiemarknaden under hösten
1998. Det är av stort intresse att analysera finansanalytikers arbetssätt, vilka värderings-
faktorer och informationskällor som är väsentliga vid aktievärdering, då flertalet forsk-
ningsresultat sammantaget styrker det faktum att finansanalytikern har en aktiv roll att
fylla på aktiemarknaden. För att uppnå studiens syfte genomfördes en enkätstudie som
bygger på Olberts undersökning från 1992 rörande samma ämnesområde. Resultaten från
enkäten visar att finansanalytikerna huvudsakligen utgår ifrån fundamental analys vid
värdering av aktier samt att de samlar in information ur årsredovisningen, delårsrapporter
och från diskussioner med företagsrepresentanter. De värderingsfaktorer som finansana-
lytikerna främst prioriterar är vinst/aktie, kassaflöde samt ledningskompetens.



ABSTRACT

The purpose of this thesis is to study the financial analysts´ choice of investment
appraisal methods, factors considered in fundamental analysis and information gathering
in the Swedish stock market during the turbulent autumn of 1998. It is of great interest to
study the working methods of financial analysts and to find out which fundamental
factors and information sources  that are essential in stock valuation, as most research
findings all confirm that the financial analysts play an active in the stock market. For
purpose of this thesis an inquiry essentialy based on Olbert´s study from 1992 concerning
the same subject was made. The results indicate that the analysis technique used the most
is fundamental analysis and that financial analysts gather information from companys´
annual and quarterly reports, together with discussions with company personnel. The
fundamental factors that financial analysts give priority to is the PE ratio, cash flow
reports and management skill.
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1 INLEDNING

I detta inledande kapitel är vår ambition att läsaren genom bakgrunden och problem-
diskussionen skall få en inblick i ämnes- och problemområdet.  Bakgrunden beskriver
börsutvecklingen och ett antal faktorer som påverkar dess utveckling, medan problem-
diskussionen behandlar olika typer av aktieanalytiker och deras informationshantering.
Problemdiskussionen avslutas med några intressanta frågeställningar.

1.1 Bakgrund

Under de senaste åren har Stockholms Fondbörs, liksom de övriga aktiemarknaderna runt
om i världen, stigit kraftigt tack vare bland annat en ökad tro på världsekonomin. Under
sådana tider är det inte speciellt svårt att göra aktievinster, då enskilda aktier sällan går
emot börsutvecklingen under en längre tidsperiod. (Edman, 1998)

Det som styr börsen är utbudet av och efterfrågan på kapital. Utbud och efterfrågan
befinner sig aldrig i balans, vilket är nyckeln till konjunkturrörelserna i ekonomin och
fluktuationerna på aktiemarknaden. (Ohlson, 1995) Under augusti och september 1998
har aktiemarknaden kraftigt rekylerat tillbaka och osäkerheten hos aktieplacerarna har
varit väldigt stor (Peterssohn, 1998). För de allra flesta investerare måste de senaste
månadernas kursrörelser på börsen framstå som irrationella. Ena dagen faller kurserna i
botten, för att nästa dagen stiga väldigt kraftigt. I det långa perspektivet har dock
marknaden i princip alltid rätt, men kortsiktigt kan det vara väldigt nervöst och virrigt.
Efter den kraftiga nedgången har den nästan lika kraftiga uppgången ifrån mitten av
oktober 1998 till januari 1999 varit enkel att försvara då börsraset resulterade i en lång
rad mycket undervärderade aktier. Det är under dessa turbulenta omständigheter som
aktieanalys och aktievärdering är oerhört viktigt och finansanalytikerna får visa sin
kompetens. (Edman, 1998)

1.2 Problemdiskussion

1.2.1 Två synsätt på aktieanalys

I dagsläget finns två dominerande synsätt på aktieanalys, fundamental respektive teknisk
analys. De som använder sig av fundamental analys, de så kallade fundamentalisterna,
menar att ett bolags värdering skall utgå ifrån bolagets fundamenta, det vill säga dess
resultat, utdelning och eget kapital. Genom att analysera fundamenta försöker finans-
analytikern värdera informationen och uppskatta en motiverad aktiekurs. De som
däremot utgår ifrån teknisk analys, de så kallade chartisterna, menar att den aktuella
aktiekursen är aktiens rätta värde, med andra ord går den inte att räkna fram. (Hansson &
Högfeldt, 1988; Gotthelf, 1995) Den tekniska analysen säger ingenting om bolagens
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fundamenta, däremot ger den information om hur aktierna ”ser ut” på kort sikt, det vill
säga om investeraren ska köpa, sälja eller stå utanför aktiemarknaden. (Gotthelf, 1995)
Detta gör att fundamentalisterna i regel är mer långsiktiga i sitt tänkande jämfört med
chartisterna som tänker i betydligt kortare perspektiv (Roberts, 1959).

Inom den fundamentala analysen ryms ett antal olika värderingsmodeller, till exempel
Gordons tillväxtmodell, P/E-tals-, Substans- och Kassaflödesvärdering. Trots att finans-
analytiker har utgått ifrån samma aktievärderingsmodell vid värderingen av aktier
kommer de ändå oftast fram till vitt skilda värderingar (Givoly & Lakonishok, 1984). Ett
exempel kommer från Wall Street: Investeringsrådgivare hos Independent Strategy anser
att den senaste tidens uppåtrekyl, efter den kraftiga nedgången, kommer att bli kortvarig.
Diametralt motsatt åsikt har Abby Cohen, en välrenommerad chefsanalytiker hos
Goldman Sachs. Hon menar att detta bara är början på en ny långsiktig positiv trend och
att investerarnas förtroende kan komma att återskapas mycket fortare än vad många
tidigare förutspått. (Ericson, 1998)

Inte nog med att finansanalytikerna kan vara oense om till vilket värde en aktie skall
värderas, det förekommer även att de byter värderingsmodell om modellen inte överens-
stämmer med deras egen uppfattning. En amerikansk bankjätte varnade till exempel i
slutet av april 1998 för att Europas börser var övervärderade med drygt 30 procent. De
befarade med andra ord en börskrasch inom en snar framtid. Denna varning ignorerades
till och med av finansanalytikerna på den egna banken, vilka undvek att ta sin egen
analysavdelning på orden. Istället valde de att tona ned den dystra slutsatsen och ersatte
istället värderingsmodellen med en annan modell och plötsligt var aktiekurserna
undervärderade. (Peterssohn, 1998)

1.2.2 Informationskällor, värderingsfaktorer och intuitivt agerande

Anledningen till att finansanalytiker kommer fram till olika värden på aktier kan även
bero på att de prioriterar informationskällor olika och att de tolkar informationen på olika
sätt. En finansanalytikers syn på ett företags värde baseras på en komplex process som
involverar insamlande och analysering av utvalda delar av det berörda företaget samt
finansanalytikerns egna slutsatser. (Slovic, Fleissner & Bauman, 1972; Bouwman,
Frishkoff  & Frishkoff, 1987) Enligt Feldman och March (1981) har en stor del av den
information som finansanalytiker samlar in liten beslutsrelevans och organisatoriska och
mänskliga begränsningar kan ge upphov till olika värderingar.

Ibland kan det räcka med att ha tur för att göra bra aktieaffärer, men sannolikheten för att
turen är långsiktig är begränsad. För den som skall bygga upp en förmögenhet på lång
sikt är det istället kunskapen som avgör. Denna kunskap kan inhämtas från en rad olika
informationskällor, exempelvis affärspress, andra aktieanalytiker, diskussion med före-
tagsrepresentanter och från årsredovisningar. Tidigare studier visar att de informations-
källor som används mest frekvent är resultat- och balansräkningar, delårsrapporter och
diskussioner med företagsledningen. (Andersson, 1981; Arnold & Moizer, 1984; Arnold,
Moizer & Noreen, 1984; Olbert, 1992; Johansson, 1998)
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I turbulenta börstider ökar antalet analysmodeller initialt, men det visar sig att
professionella analytiker ändå faller tillbaka på beprövade värderingsmodeller och på
intuition. (Jonnerhag, 1998) Att finansanalytiker agerar mer på intuition är något som
motsägs av Macintosh (1990). Han menar att individuella experter, däribland finans-
analytiker, är konsekventa i sina bedömningar över tiden.

Naturliga och intressanta frågor ur problemdiskussionen är:

• Vad avgör finansanalytikers val av värderingsmodeller?

• Går det att skilja vinnare från förlorare på börsen eller är det slumpen som avgör?

• Varför kommer olika finansanalytiker med olika rekommendationer och målkurser på
samma bolag?

• Var lägger finansanalytikerna vikten i den stora mängd av informationskällor som
finns tillgänglig?

• Kan den senaste tidens kriser med snabba, kraftiga svängningar på börsen få finans-
analytikerna att frångå sina principer om rationellt handlande som grund för sina
analyser och aktieköp och istället agera mer på känsla och intuition?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att:

- identifiera vilka värderingsmodeller, värderingsfaktorer och informationskällor
som finansanalytiker prioriterar vid aktievärdering

- identifiera om finansanalytiker använder specifika värderingsmodeller, värder-
ingsfaktorer och informationskällor beroende på vilken bransch analysen avser

- identifiera om det skiljer sig mellan stabila och turbulenta börstider vad gäller
finansanalytikers val av värderingsmodeller och informationskällor

- identifiera om finansanalytiker handlar mer spontant och på känsla, vad gäller
aktievärdering, när börsen är turbulent och karaktäriseras av stor volatilitet1

                                                                
1 Volatilitet: Prisrörlighet för en tillgång på finansiella marknader. Då en tillgångs pris, till exempel en
aktie, varierar mer än den genomsnittliga marknaden. (Gustavsson & Svernlöv, 1994)
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1.4 Avgränsningar

Syftet med studien är inte att jämföra och försöka mäta finansanalytikerna inbördes, utan
resultaten kommer att presenteras i agregerad form, där det framkommer vilka värder-
ingsmodeller, värderingsfaktorer och informationskällor en genomsnittlig finansana-
lytiker använder vid värdering av aktier. Studien har även avgränsats till att gälla svenska
finansanalytiker som är medlemmar i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF).

1.5 Begreppet finansanalytiker

Studiens definition av finansanalytiker är en person som i sitt dagliga värv arbetar med
finansiell analys. Den vanligaste arbetsuppgiften för en finansanalytiker är analys och
värdering av aktier. Aktievärdering innebär bland annat att finansanalytikern tolkar och
vidareförmedlar information som företagen delger aktiemarknaden. Finansanalytikern
agerar därmed ofta som en informationsförmedlare mellan företaget och investerarna.
(Olbert, 1992; Johansson, 1998) Inom de flesta fondkommissionärsrörelser finns en
uppdelning i finansanalytiker, portfölj/kapitalförvaltare och aktiemäklare. Alla tre kate-
gorierna arbetar aktivt med värdering av aktier, men i olika omfattning och inriktning.
Finansanalytikerna utför de grundliga företagsanalyserna, som ofta ligger till grund för
investeringsbeslut hos portföljförvaltare och placeringsrådgivning hos aktiemäklare.
Portföljförvaltaren arbetar också med aktievärdering då han dels avgör vilka aktier som
skall ingå i aktieportföljen och dels bedömer risken i aktieplaceringarna. Mäklaren har
också inslag av aktievärdering i sitt arbete då han i sin kundkontakt måste övertyga
investeraren om vilka aktier som är undervärderade samt om vilken investeringstidpunkt
och tidshorisont som är lämplig för placeraren (Olbert, 1992). Då vi använder begreppet
finansanalytiker inkluderar vi alla dessa kategorier samt även de ekonomijournalister som
arbetar med aktievärdering.
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2 TEORI

För att studera finansanalytikers värderingsprocess och informationsinsamling
behandlas i detta kapitel teori beträffande den informationseffektiva aktiemarknaden,
aktievärderingsmodeller och finansanalytikers informationsinsamling.

2.1 Den informationseffektiva marknaden

På en effektiv marknad finns teoretiskt sett inga över- eller undervärderade aktier vilket
gör aktievärderingsmodeller och därmed finansanalytiker överflödiga. En effektiv
kapitalmarknad karaktäriseras av att priserna på aktier och andra finansiella instrument
reagerar direkt på ny information, så att rådande marknadspriser fullt ut reflekterar all
tillgänglig information. (Fama, 1970; Brigham & Gapenski, 1993) Enligt Myhrman
(1985) krävs det fri konkurrens, riktigt utformade spelregler samt att myndigheterna inte
stör marknadens anpassningsmekanismer, framförallt prisbildningen, för att aktiemark-
naden skall kunna vara effektiv. I den idealiska teorin är aktiemarknaden en effektiv
marknad (Brigham & Gapenski, 1993).

Om aktiemarknaden skall anses vara informationseffektiv hävdar Olbert (1992) att en
investerare inte kan erhålla en avkastning som överstiger den riskfria räntan mer än vad
som anses motiverat med hänsyn till den enskilda aktiens risk. Han kom fram till att
investerare inte på ett systematiskt sätt skall kunna utnyttja eventuella ineffektiviteter på
marknaden och erhålla en avkastning som överstiger den förväntade avkastningen.
Vidare konstaterar han att hypotesen om den informationseffektiva marknaden för det
första innebär att aktiekurserna skall följa en så kallad ”random walk”, vilket innebär att
aktiekurserna rör sig slumpmässigt och därmed oberoende av den tidigare kurs-
utvecklingen. För det andra innebär det att aktiekurserna på ett omedelbart sätt skall
anpassas till ny information som når aktiemarknaden. Fama (1991) och Claesson (1987)
bekräftar slutsatsen om att aktiekurserna har det mönster som kan förväntas av en
slumpvandring.

Hypotesen om att aktiemarknaden är informationseffektiv kan däremot förkastas om det
systematiskt går att erhålla övernormal avkastning genom att analysera redan känd
information eller att studera historiska prisserier (Olbert, 1992). Grossman och Stiglitz
(1980) menar att en effektiv marknad är en paradox, då marknaden är effektiv och
insamlandet av information är förenat med en kostnad. Detta medför enligt författarna att
välinformerade investerare inte får någon kompensation för sin information då den redan
är avspeglad i priserna, det vill säga investerare kommer inte att vilja informera sig och
därmed kommer ingen information att avspeglas i priserna. Claesson (1987) menar att
det inte är frågan om marknaden är informationseffektiv, utan om hur mycket
information som återspeglas i aktiepriset.
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Fama (1970) försökte ge begreppet informationseffektivitet en mer precis innebörd
genom att dela in begreppet i tre nivåer, beroende på hur mycket information som
återspeglas i aktiekursen.

Stark form: I denna form är det omöjligt enligt Fama (1970) att göra
övernormala vinster då aktiepriserna återspeglar all exister-
ande, det vill säga även ickepublicerad, information. När en
marknad har denna egenskap lönar det sig inte att vara så
kallad insider, det vill säga en person som erhållit ännu inte
allmänt tillgänglig information och handlar med ledning av
denna (Vinell & de Ridder, 1995). Motsatt åsikt har Keane
(1983) som hävdar att marknaden är ineffektiv på den starka
nivån och förmodligen alltid kommer att så förbli. Han
konstaterar att investerare som har tillgång till ”inside
information” kan erhålla övernormala vinster.

Mellanstark form: Enligt Fama (1970) går det inte i denna form att göra
övernormala vinster genom att analysera aktier och aktie-
marknaden. Han menar att rådande marknadspriser speglar all
publicerad tillgänglig information, det vill säga här ingår inte
”inside information”. Investerare tjänar alltså inget på att
fördjupa sig i analyser och rapporter eftersom priset på en
aktie redan innehåller denna information. Här går det inte ens
med hjälp av djupgående så kallad fundamental analys att
finna felaktigt satta priser och på så vis ”slå aktiemarknaden”
(Vinell & de Ridder, 1995).

Svag form: I den svaga formen hävdar Fama (1970) att all information
som finns i historiska prisrörelser reflekteras ut i rådande
marknadspriser på aktiemarknaden. Vidare menar han att det
vid sådana förhållanden inte går att göra vinster genom att
studera historiska kursförändringar. Chartister som baserar
sina råd eller egna placeringar från föreställningen att
historien upprepar sig har således inget att hämta på en sådan
marknad (Vinell & de Ridder, 1995).

2.2 Anomalier

Undantag till ”random walk” finns dock, så kallade anomalier. I amerikanska under-
sökningar framkommer resultat av både veckodags- och månadseffekter (Arnold &
Moizer, 1984) samt en övernormal avkastning före speciella helgdagar (Ariel, 1990).
Med konventionella tidsserieanalyser söker analytiker spåra repetitiva inslag i den
effektiva avkastningen i form av stabila konjunkturcykler, säsonger eller mycket korta
fluktuationer. Frågan om vissa veckodagar eller månader har en avkastning som klart
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avviker från det normala har blivit föremål för konventionell tidsserieanalys och givit
upphov till begreppen ”måndagseffekt” och ”januarieffekt”. (Vinell & de Ridder, 1995)
Endast i undantagsfall har det visat sig möjligt att exploatera denna extra information och
formulera investeringsstrategier som resulterar i nettovinster (Hansson & Högfeldt,
1988). Några av dessa anomalier, till exempel  p/e-tals- och småbolagseffekten, innebär
att investerare systematiskt kan utnyttja anomalierna till att generera övernormal
avkastning. Deras existens indikerar därmed att marknaden är ineffektiv i detta avseende
(Olbert, 1992). Vidare hävdar han att andra säsongsbetonade anomalier, såsom års-
skifteseffekten, månadseffekten och veckodagseffekten, inte innebär att marknaden är
ineffektiv i det avseendet att investerare som genom att vid vissa tidpunkter väljer ut
aktier systematiskt kan generera överavkastning.

Claesson (1987) samt Hansson och Högfeldt (1988) undersökte årsskifteseffekten, även
kallad januarieffekten, på Stockholms Fondbörs och fann att avkastningen i januari
markant skiljer sig från övriga månaders avkastning. Detta förklarar Claesson (1987)
med att mindre företag genererar omotiverat stor avkastning i januari i förhållande till
övriga månader. Frennberg och Hansson (1992) undersökte alla månadsavkastningar
under åren 1919-1990 och fann att förutom den välkända årsskifteseffekten förelåg en
positiv julieffekt och en negativ septembereffekt, något som även Ariel (1987) stöder.
Claesson (1987) undersökte även veckodagseffekten på den svenska marknaden för åren
1978-1984. Resultaten visar att tisdagar i allmänhet visar negativ avkastning och att de
övriga börsdagarna visar positiv avkastning. Claesson (1989) kompletterade  sin tidigare
studie med åren 1985-1987 och fann att både måndagar och tisdagar är nedgångsdagar.
Vinell och de Ridder (1995) stöder hennes resultat om att måndagar och tisdagar gav den
klart lägsta avkastningen, även fast de inte kom fram till att avkastningen var negativ för
någon av börsdagarna.

Claesson (1989) menar att anomalier inte går att förena med Capital Asset Pricing
Modell, hädanefter benämnt CAPM. Modellen är en nära relaterad jämviktsmodell till
effektiva marknader och försöker förklara prisbildningen på tillgångar och enligt
modellen är risken det enda som bestämmer storleken på en akties avkastning.
(Lindbeck, 1990).

2.3 Moderna investeringsteorier, CAPM

CAPM utvecklades under 1960-talet av Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin
(1966), vilka utvecklade modellen helt oberoende av varandra. Den har ett starkt
pedagogiskt inslag då den på ett enkelt sätt beskriver sambandet mellan risk och
avkastning. Modellen försöker förklara enskilda aktiers förväntade avkastning genom att
mäta dess samvariation med hela aktiemarknadens avkastning. Däremot är modellens
normativa förmåga att förutsäga aktiers förväntade avkastning begränsad. (Olbert, 1992)
Teorin har sin utgångspunkt i Markowitz och Tobins portföljvalsmodell som pekar på att
ett värdepappers eller en portföljs förväntade avkastning följer en linjär jämviktsrelation
mellan riskpremien för en enskild tillgång och riskpremien för marknadsportföljen
(Lindbeck, 1990; Haugen, 1993).
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CAPM utgår ifrån en mängd förutsättningar om aktiemarknaden och dess aktörers egen-
skaper. Enligt Hamilton & Loire (1973) och van Horne (1980) är dessa förutsättningar:

• Alla placerare är riskaversiva, det vill säga de vill ha högsta möjliga avkastning till
lägsta möjliga risk

• Alla placerare har samma placeringshorisont
• Alla placerare har identiska förväntningar på olika placeringsobjekt
• Möjligheterna till in- och utlåning är obegränsade och in- och utlåningsräntorna är

lika stora
• Inga skatter förekommer
• Inga transaktionskostnader existerar och aktierna är perfekt delbara och omedelbart

likvida
• Alla placerare har kostnadsfritt tillgång till all information om marknaden och den

tolkas lika av alla, det vill säga kapitalmarknaden är effektiv

Till en början menar Hamilton och Loire (1973) att antagandena framstår som så
orealistiska att modellen inte ens är värd ett övervägande. De visar dock att bristen på
realism i antagandena har mindre praktisk betydelse än vad som kan tyckas vara fallet vid
en första anblick.

Den förväntade avkastningen för en aktie (RJ) beror, i enlighet med CAPM, på tre
faktorer. Dessa är marknadsportföljens förväntade avkastning, den riskfria räntan samt
den systematiska risken, det vill säga den risk som inte går att diversifiera bort (Farell &
Fuller, 1987). Fisher och Loire (1970), visar att femton till tjugo slumpvis utvalda aktier
är tillräckligt för att eliminera bort i stort sätt hela den specifika risken hos en portfölj.

CAPM förklaras enligt Sharpe (1964) med nedanstående formel:

Rj = Rf + [ Rm - Rf ] Bj

där:
Rm = marknadsportföljens förväntade avkastning
Rf = den riskfria räntans förväntade avkastning
Bj = den enskilda aktiens systematiska risk, senare i studien betecknat som  beta (β)
Rj = förväntad avkastning för en aktie

Medan CAPM beskriver avkastningen som en funktion av marknadsindex, inkluderar
Arbitrage Pricing Theorys (APT), som är en utvecklad modell av CAPM, många faktorer
för att härleda den systematiska risken. APT kan därmed sägas vara en multifaktor-
modell. Ross (1976) Teorin talar dock inte om vilka dessa faktorer är, vilket innebär att
det är upp till varje finansanalytiker själv att välja vilka faktorer som skall inkluderas i
modellen. (Vinell & de Ridder, 1995)
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2.3.1 Riskbedömning genom betavärdesanalys

Betavärdet uttrycker sambandet mellan aktiens risk och marknadsrisken i CAPM samt
sambandet mellan aktiens risk och ett antal ytterligare faktorer i APT. Betavärdesanalys
kan användas för att avgöra hur starkt aktien samverkar med aktiemarknaden. För en
riskfri placering, exempelvis en statsobligation, är betavärdet per definition noll, medan
betavärdet för aktiemarknaden som helhet är lika med ett. (Hansson & Högfeldt, 1988)
Ett betavärde över ett innebär att aktien har en högre systematisk risk än aktiemarknaden
och är därmed mer volatil (Brealey & Myers, 1996). Aktier med ett betavärde som
understiger ett kommer således att vara mindre känsliga mot förändringar på
aktiemarknaden och anses därmed vara mindre riskabla (Fischer & Jordan, 1995). Blume
(1971) visade i en omfattande undersökning att negativa betavärden är väldigt ovanligt.
Vidare visade han att en aktie med negativt betavärde kunde reducera en aktieportföljs
risk avsevärt, vilket kan vara användbart för portföljförvaltare.

Den företagsspecifika riskens omfattning varierar mellan olika värdepapper. Ett sätt att
mäta den systematiska riskens relativa betydelse är att ställa den systematiska risken i
relation till den totala risken, det vill säga att beräkna dess förklaringsvärde. Detta visas i
ekvationen nedan. (Bodie, Kane & Marcus, 1995)

där  p2   = förklarad varians
β2

D = betavärde i kvadrat för portföljen D

σ2
D = varians för portföljen D

            σ2
M = varians för marknaden

I ekvationen mäter p förhållandet mellan avkastningen för portföljen D och avkastningen
för marknadsindex M, medan  p2 mäter den del av den totala variansen som beror på
svängningar i marknaden. Om förklaringsvärdet är ett respektive minus ett förklaras
värdepapperets avkastning totalt av marknadsrisken, vilket innebär att ett värdepappers
utveckling till hundra procent förutsägs utifrån marknadens utveckling. Ett lågt
förklaringsvärde, det vill säga från +0,5 till -0,5, indikerar att det är företagsspecifika
faktorer som till största delen påverkar värdepapperets utveckling. (ibid)

En förutsättning för att betavärdet skall vara användbart av finansanalytiker är enligt
Levy (1971) att betavärdena är förhållandevis stabila över tiden. Han testade betavärdets
stabilitet och kom fram till att betakoefficienten är mycket stabil för stora portföljer med
många aktier men progressivt mindre stabil för mindre portföljer och individuella aktier,
vilket även stöds av Blume (1971). Liknande resultat erhölls på den svenska aktie-
marknaden av  Hansson och Wells (1987). Arnold et al (1984) fann att betavärdesanalys
i USA och UK används i liten utsträckning av finansanalytiker, vilket även Olbert
(1992) fann gälla för svenska förhållanden. Enligt Olbert (1992) används betaanalysen

2

22
2

D

MDp
σ
σβ

=
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dock oftare än teknisk analys i Sverige, vilket inte överensstämmer med undersökningen
från USA och UK av Arnold et al (1984), där förhållandet var det omvända.

Påstående 1: Betaanalys används oftare än teknisk analys av svenska finansanalytiker

2.4 Värdering utifrån fundamental aktieanalys

Inom den fundamentala aktieanalysen ryms ett antal värderingsmodeller, Gordons
tillväxtmodell, P/E-talsvärdering, Kassaflödesvärdering samt Substansvärdering. Arnold
et al (1984) och Olbert (1992) visar i sina respektive studier att fundamental aktieanalys
nästan uteslutande är den vanligaste tekniken finansanalytiker använder vid aktievärder-
ing. Freid och Givoly (1982) fann i en undersökning att fundamental analys är överlägsen
teknisk analys i förmågan att prognostisera en akties värde. Enligt Govindarajan (1980)
beror valet av värderingsmodell på vilken bransch finansanalytikern värderar.

2.4.1 Gordons utdelningsrelaterade tillväxtmodell

När investeraren skall beräkna det ekonomiska värdet av framtida utdelning måste han ta
hänsyn till företagets tillväxt, utdelningspolitik samt aktieägarnas avkastningskrav.
(Haugen, 1993) Detta görs oftast med hjälp av Gordons tillväxtmodell, vilket Hägg
(1989) åskådliggör enligt nedan:

gk
dE

P
−

=

där:
P = motiverad aktiekurs
d = procentandel av vinsten som delas ut
E = årsvinst per aktie efter skatt
k = investerarens procentuella avkastningskrav
g = procentuell årlig tillväxt i utdelning

Gordons modell bygger på en konstant procentuell utdelningsandel av vinsten, en kon-
stant procentuell utdelningstillväxt och ett konstant avkastningskrav. Samtliga dessa
under en överskådlig framtid. (ibid) Utdelningsrelaterade modeller, exempelvis Gordons
tillväxtmodell, har utsatts för kritik och blivit anklagade för att vara orealistiska. Detta på
grund av att utdelningsprognoser långt in i framtiden är komplicerade att utföra samt att
investeraren i första hand eftersträvar kurstillväxt på sina investeringar och ser
utdelningen mer som en bonus. Aktieanalys av till exempel tillväxtföretag, som ger ringa
eller ingen utdelning, borde enligt kritikerna istället fokusera på företagets vinster och
dess tillväxt. Om en viss del av vinsterna resulterar i framtida utdelningar borde det också
vara möjligt att konstruera en modell som diskonterar vinster istället för utdelningar.
Detta leder in på P/E-talsmodellen.  (Gärtner & Olbert, 1995)
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2.4.2 P/E-talsmodellen

P/E-talet beskriver de lönsamhetsförväntningar som finansanalytikerna har på bolaget
och värderingsformeln beskrivs enligt Copeland, Koller och Murrin (1995) som:

gk
rg

EP
−

−
=

/1
/

där:
g = företagets långsiktiga tillväxt i vinst och kassaflöde
r = företagets vinsttillväxt av nya investeringar
k = diskonteringsvärdet

När finansanalytikern har beräknat P/E-talet jämför han sedan det med ett genomsnittligt
eller på annat sätt motiverat P/E-tal (Hägg, 1989). Ett motiverat P/E-tal bedöms
vanligtvis utifrån en jämförelse med företag inom samma bransch samt från företagets
historiska P/E-tal. Det kan dock vara relativt svårt att jämföra med företag inom samma
bransch, då det kan finnas skillnader mellan företagen. (Gärtner & Olbert, 1995)
Metoderna för aktievärdering har under lång tid kretsat kring vinstprognoser och vinst-
multiplar, så kallade P/E-tal. På senare tid har dock en ny metod dykt upp i USA som
utgår från nuvärdesberäkningar av företagets kassaflöde. (Gärtner & Olbert, 1994)

2.4.3 Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärderingen utvecklades i USA under 1980-talet på grund av alla fientliga
uppköp som svepte över landet. Uppköparna hade identifierat en metod med vilken de
kunde jämföra företagens faktiska värde, marknadsvärdet, med företagets potentiella
värde, det vill säga det värde som företaget skulle kunna få efter omstruktureringar och
förändringar av verksamhetsinriktningen. Dessa uppköp utgjorde ett allvarligt hot mot de
amerikanska företagsledarna, då hela eller stora delar av företagsledningen ersattes om
uppköpet lyckades. Med anledning av de fientliga uppköpen tvingades företagsledningen
ta fram en värderingsmodell som både kunde värdera det egna bolaget och finna de
värdegap, det vill säga skillnaden mellan det optimala värdet och nuvarande marknads-
värdet, som behövde elimineras för att undvika uppköpen. Resultatet av detta blev kassa-
flödesvärdering. (Gärtner & Olbert, 1995)

Med hjälp av kassaflödesvärderingen beräknas företagets värde genom att summera de
framtida penningströmmarna, diskonterat till ett nuvärde med en faktor som motsvarar
den risk som är förknippad med en investering i bolaget. Värderingsmodeller som bygger
på framtida kassaflöden beräknas matematiskt med hjälp av nuvärdesformeln. (ibid)

∑
∞

= +
=

1
0 )1(t

t

tk
CF

P



TEORI

12

där:
P0 = nuvärdet av prognosperiodens kassaflöde
CFt = kassaflödet vid period t
k = aktieägarnas avkastningskrav

För att beräkna aktiekursen divideras företagets värde med det totala antalet aktier i
bolaget. För att sedan komma fram till om aktien är under- eller övervärderad jämförs det
erhållna värdet med den nuvarande aktiekursen. (Rappaport, 1986) Sammanfattningsvis
kan sägas att en noggrann genomförd analys av ett företag med hjälp av kassaflödes-
modellen enligt Copeland et al (1995) bör innehålla följande moment:

1.  Historisk analys av företagets kassaflöde
2.  Prognos av framtida kassaflöde för den närmaste framtiden
3.  Uppskattning av avkastningskrav
4.  Prognos av framtida kassaflöde efter tidsperioden i punkt två
5.  Test och analys av resultat

Då ny information om det värderade företaget och dess omgivning ständigt skapar nya
förväntningar om bland annat företagets framtida kassaflöde, krävs det att finans-
analytikern efter moment fem kompletterar de beräkningar som påverkas av den nya
informationen. (Gärtner & Olbert, 1995)

2.4.4 Substansvärdering

Med substansvärdet menas det kapital som finns investerat i företaget. Detta kapital
värderas under förutsättning att företaget skall fortsätta sin verksamhet. (Johansson &
Löfgren, 1969) I praktiken beräknas aktiens substansvärde som det justerade bokförda
egna kapitalet dividerat med antalet aktier. Tanken bakom denna aktievärderingsmetod är
sannolikt att aktien ger rätt till en andel av aktiebolagets förmögenhet. Detta är dock inte
helt sant, då företaget inte kan dela ut hela bolaget till dess ägare utan att en viss del av
beloppet dras av i form av skatt, antingen utskiftningsskatt, gåvoskatt eller inkomstskatt.
(Hägg, 1989) Ibland hävdas det att substansvärdet uttrycker värdet av aktiens andel i
företagets vinst. Med den utgångspunkten vore det mer logiskt att beräkna det
ekonomiska värdet, nuvärdet, av företagets vinster än bokföringens justerade netto-
tillgångar. Substansvärderingens förespråkare hävdar dock att substansvärderingen
lämpar sig bäst på fastighetsaktier tack vare att dessa inte redovisar mer än en del av den
”verkliga” vinsten i bokföringen. (ibid) Enligt Olbert (1992) lämpar sig substans-
värderingen även bra inom investmentbolagsbranschen. Aktievärdering enligt substans-
värdemodellen är inte helt enkel att genomföra, då det råder oklarheter om hur bolagets
tillgångar och skulder skall värderas. Kritik har även riktats mot substansvärdemodellen,
då substansvärdet borde vara beroende av den avkastning som den förväntas ge. Trots
denna kritik tillämpas substansvärderingen frekvent. En tänkbar förklaring till detta kan
vara att investeraren känner sig på säkrare mark med den information som används vid
substansvärdering än vid uppskattningar av vad som förväntas ske i framtiden.
Framräknandet av ett substansvärde kan även användas som ett kontrollvärde till
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aktievärdering genom kassaflödesvärdering. Detta eftersom substansvärdet i huvudsak
visar storleken på investerat kapital, samt att det i de flesta företag bör vara relativt god
överensstämmelse mellan substansvärdet och avkastningsvärdet. Utgångspunkten för att
beräkna en akties värde enligt substansvärdesmetoden är företagets historiska resultat,
som kan erhållas från företagets balansräkning. (Hult, 1993) Enligt Burnham och Guerard
(1989) når placeraren inte ett optimalt resultat enbart med fundamental analys, då den
saknar en teknik för hur placeraren skall agera, så kallad ”timing”.

Påstående 2: Substansvärdering används främst inom fastighet och investmentbranschen

2.5 Värdering utifrån teknisk analys

Medan en grupp finansanalytiker grundar sin värdering på fundamental analys, exempel-
vis substansvärde och P/E-tal, anser en annan grupp finansanalytiker att historien och den
underliggande marknaden innehåller ”mönster” Roberts (1959). Han menar att dessa
”mönster” ger signaler för framtida agerande, förutsatt att  mönstren bara kan tolkas på
ett riktigt sätt. Vidare benämner han den metod som grundar sin värdering utifrån dessa
mönster som teknisk analys. Han menar att de tekniker som tillämpas gällande tolkningar
av trender och kursmål baseras på en mängd faktorer, såsom vågrörelser, historiska topp-
och bottennoteringar och glidande medeltal.

Enligt Burnham och Guerard (1989) kan den tekniska analysen vara ett hjälpmedel när
placeraren skall köpa respektive sälja ett aktieinnehav. De menar att många finans-
analytiker ägnar sig i helhet åt fundamental analys vid sin värdering, men använder
teknisk analys för att ”tima” rätt köp respektive säljläge. Vidare menar de att i takt med
att fler placerare använder sig av teknisk analys blir detta en form av självuppfyllande
profetia. Cragg och Malkiel (1968) menar att det räcker alldeles utmärkt med enbart
teknisk analys för att nå optimal avkastning, då finansanalytikers prognoser ofta har allt
för stora avvikelser mot de resultat som företagen presenterar. Enligt Guerard (1989) är
finansanalytikers fundamentalt uppbyggda vinstprognoser mer exakta än tekniskt
utformade prognoser från tidsserieanalyser. Enligt Arnold et al (1984) använder finans-
analytiker i USA och UK teknisk analys betydligt mer frekvent än sina motsvarande
svenska kollegor (Olbert, 1992).

Påstående 3: Frekvensen i användandet av teknisk analys har på senare år ökat i Sverige
Påstående 4: Fundamental analys är den överlägset vanligaste aktieanalysmetoden
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2.6 Finansanalytikerns informationskällor och värderingsfaktorer

Lee och Tweedie (1981) intervjuade 231 engelska finansanalytiker från mäklarfirmor för
att utröna vilka informationskällor som användes samt hur viktiga dessa var vid
investeringsbeslut. Deras resultat visade att de flesta finansanalytikerna ansåg att den
information som lämnas i årsredovisningen inte kan accepteras oavkortat, utan istället
föredrog de att göra egna analyser och nyckeltalsberäkningar. Samma resultat erhölls av
Arnold och Moizer (1984). Enligt Arnold och Moizer (1984), Arnold et al (1984), samt
Olbert (1992) är vinst/aktie och P/E-tal, eller så kallade vinstrelaterade nyckeltal, och
vinstrelaterad information Govindarajan (1980), vanligtvis vad finansanalytikerna
använder vid värdering av aktier. Olbert (1992) fann även att substansvärdefaktorn var
viktigast inom fastighets- och investmentbolagsbranschen. Chugh och Meador (1984)
undersökte amerikanska finansanalytikers inställning till olika värderingsfaktorer på kort
(3 mån) och lång (5 år) sikt. De flesta finansanalytikerna värderade företagsspecifika
finansiella nyckeltal högre på lång sikt, medan bransch- och konjunkturstatistik är
viktigare på kort sikt. De amerikanska finansanalytikerna ansåg inte att artiklar i dags-
och affärspress gav användbar information avseende företagens strategiska planering.
Vidare ansåg de att inte heller årsredovisningar och kvartalsrapporter gav tillräckligt
underlag, även fast de används frekvent. Företagsledningens presentationer fann de vara
av mycket stort värde för den strategiska planeringen. De mest värdefulla informations-
källorna är enligt Olbert (1992) årsredovisningen, delårsrapporter samt diskussioner med
företagsrepresentanter.

Finansanalytiker som arbetar hos fondkommissionärer med stora resurser kan prestera
mer adekvata vinstprognoser än finansanalytiker som arbetar hos fondkommissionärer
med sämre tillgång till resurser. (Strock, 1986) Detta är något som motsägs av O´Brien
(1990) som vid en undersökning inte fann några statistiskt signifikanta belägg för att det
existerar individuella skillnader i prognosförmåga mellan finansanalytiker. Han fann
däremot att finansanalytikers vinstprognoser är den enskilda variabel som bäst kan
förutsäga aktiers kursutveckling. Flera undersökningsresultat tyder på att investerare kan
erhålla överavkastning om de följer publicerade rekommendationer som finansanalytiker
tagit fram (Stanley, Lewellen & Schlarbaum, 1981; Bjerring, Lakonishok & Vermaelen,
1983). Enligt Cragg och Malkiel (1968) samt O´Brien (1988)  är finansanalytiker vida
överlägsna statistiska metoder, såsom tidsserieanalyser, i förmåga att prognostisera
vinster. Detta gör att finansanalytikern bidrar till att skapa en effektivare marknad.
(Olbert, 1992) En anledning till att signifikanta skillnader i finansanalytikers förmåga att
prognostisera framtida vinnare föreligger kan hänföras till fondkommissionärers informa-
tionssystem (Macintosh, 1990).

                  
Påstående 5: Vinstrelaterad information är vanligare än kassaflödesrelaterad informa-

          tion
Påstående 6: Tre informationskällor dominerar finansanalytikers informationsbehov,

       nämligen   årsredovisningen, delårsrapporter och diskussioner med före-
         tagsrepresentanter
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 2.7 Utformning av informationssystem

Hedberg och Jönsson (1978) har studerat vad organisationer i turbulenta miljöer skall
tänka på när de utformar informationssystem. De menar att organisationer har många
stabilisatorer, det vill säga informationssystem vilka minskar osäkerhet, tvetydighet och
konflikter, men de saknar avstabilisatorer. Dessa avstabilisatorer skall ha som uppgift att
se till att de etablerade systemen inte i allt för stor utsträckning filtrerar bort de
”negativa” signaler som nämnts ovan. Detta eftersom dessa signaler kan vara viktiga
uppmaningar till förändring och om dessa inte hörsammas så reagerar företaget både
långsamt och inte sällan felaktigt på hot från omgivningen. De flesta moderna informa-
tionssystem, speciellt de datoriserade, har medfört att företagen är mer stela i sina
reaktioner. Detta på grund av de höga investeringskostnaderna som systemet medfört. De
långa payoff-tiderna innebär att företaget vill använda sig i längsta möjliga mån av sitt
informationssystem. (ibid) Detta är något som även Mowshowitz (1976) stöder. Han
menar att de höga investeringskostnaderna har förlängt avbetalningstiden och fått
företaget att anta ett inprogrammerat beteende.

Informationssystemen bygger på att identifiera relevant information och viktiga
händelser i omgivningen. Om de värderingar av vad som är viktigt för organisationen
blir föråldrade så förändras inte informationssystemet omedelbart utan fortsätter att
leverera information som var relevant för gårdagens problem. En följd av detta blir att
moderna system oftare försvårar än hjälper organisationens medlemmar vid besluts-
fattande. Detta leder till att en av de viktigaste sakerna att tänka på för en organisation är
att skapa en motpol till de stabiliserande krafter som genereras av lärande och erfarenhet.
Annars löper organisationen risken att dess handlande reduceras till en standardiserad
reaktion baserad på tidigare erfarenheter. Detta är speciellt viktigt för organisationer i
turbulenta miljöer. (Hedberg & Jönsson, 1978) Enligt Feldman och March (1981) samlas
mycket information in som inte använts till att fatta beslut. De menar att informationen
istället använts som en symbol för rationellt handlande och för legitimering av redan
fattade beslut. Informationen i sig kan inte direkt kopplas till beslutskvaliteten, men
bättre beslutsfattare investerar mer i information än sämre beslutsfattare. (Meyer, 1979)
En modell som visar att beslutskvalitén kan relateras till experters bedömningsförmåga
är den så kallade linsmodellen. (Brunswik, 1952)

Påstående 7:  Den turbulenta hösten 1998  har föranlett att finansanalytiker inte använt
   lika stor mängd informationskällor utan istället agerat mer på känsla och
   intuition

Påstående 8:  En turbulent omgivning har föranlett att finansanalytiker under hösten
   1998  använt  mindre tid till aktieanalys och istället agerat mer på känsla
   och intuition

Påstående 9: Organisationers utformning av informationssystem påverkar  finansanaly-
           tikerns utformning av prognoser
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2.8 Brunswiks linsmodell

Idén bakom Brunswiks linsmodell var behovet av en teoretisk rekonstruktion av den
mänskliga bedömningsprocessen, då den ansågs ha stora möjligheter att förbättra
experters objektiva bedömningsförmåga (Macintosh, 1990). Enligt Brunswik (1952)
skall modellen kombinera aspekter av objektiva bedömningar med statistiska förutsäg-
elser. Han föreställde sig att den kognitiva processen, det vill säga den mentala förmågan
att lära, inkluderade medvetandet och bedömningsförmågan som en reaktion på en
händelse eller ett objekt som individen fokuserade på i omgivningen. Perception är här
processen att uppmärksamma vissa av dessa variabler i omgivningen. Modellen fungerar
som en lins vilken absorberar strålar från en punkt, omfokuserar dem och projekterar
dem till en annan punkt. De initiala variablerna är relaterade med informationssignaler
till de slutgiltiga variablerna, såsom en individs bedömningar. Informationssignalerna
binder samman de initiala variablerna till de slutgiltiga variablerna och dess funktion är
som filtret i en lins. Bedömningar måste därför baseras på indirekta och fattiga stimuli.
Brunswik generaliserade därefter modellen till grupper av variabler. Såväl miljö-
händelser, objekt och reaktioner kan betraktas som klasser istället för enskilda händelser.
Av detta följer att mönstersambanden mellan initiala och slutgiltiga variabler är
identifierbara. Sambandet mellan de tre klasserna av beslutsprocessen visas genom att ta
ett slumpmässigt urval från varje klass. Linjära multipla regressionsanalyser kan
slutligen användas till att förklara sambanden i kvantitativa termer. (Macintosh, 1990)
Själv åskådliggör Brunswik (1952) modellen enligt följande:

Modell 1 Brunswiks linsmodell, Brunswik (1952)

Nedan följer en typisk beskrivning en finansanalytiker gör av den process som invol-
veras i att fatta ett beslut:

”Först tittade jag på branschen för att bedöma den möjliga nivån av prisfluktuationer och
sedan använde jag mig av kortsiktiga faktorer tillsammans med P/E-tals jämförelser för
att bedöma den roll som P/E-talet skulle ha i prissättningen. Efter det att ett beslut fattats
här kombinerade jag vinsttrender och vinst per aktietrenden för att få en känsla för hur

Functionals arc
(probalistic
stabilization
achievement)
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tungt vinstintjäningen kunde relateras till priset. Sen kombinerade jag mina bedömningar
av P/E-tal  och vinst/aktie för att bedöma företagets fundamenta. Jag relaterade slutligen
mina bedömningar av företagets fundamenta med tre tekniska variabler för att nå fram
till ett beslut relaterat till prisrörelserna.” (Slovic et al, 1972)

Sammanfattningsvis kan modellen sägas vara utvecklad för att förstå situationer där
objekt och händelser bara kan uppfattas indirekt och bedömningar därför måste göras på
basis av ett antal ledtrådar. Forskare har funnit modellen användbar för att studera
finansanalytikers bedömningar vid aktievärdering. (Macintosh, 1990) Ett utav de första
försöken att använda Brunswiks linsmodell i den finansiella sektorn för att deskriptivt
förklara en finansanalytikers beslutsprocess var i en studie av Slovic (1969). Han fann att
tre faktorer (cues) dominerade finansanalytikernas informationsbehov, nämligen årligt
resultat, kvartalsrapporter och vinstrelaterad information. De slutsatser som Macintosh
(1990) drog var att experter tenderar att vara överraskande opålitliga. Individuella
experter tenderar även att vara konsekventa i sina bedömningar över tiden. Graden av
samstämmighet bland experter vad gäller objekt eller händelser tenderar att vara låg.
Efter en viss punkt av ökad tillgång till information förbättras inte bedömningen, det
leder endast till att experterna själva blir mer övertygade och säkra på sin position i
begynnelseprocessen. Studien identifierade chartister och fundamentalister och viktigast
av allt visade studien att linsmodellen är speciellt bra till att undersöka en finans-
analytikers analysprocess. (Macintosh, 1990)

Påstående 10: Graden av samstämmighet bland finansanalytiker tenderar att vara låg
          vad gäller aktievärderingsvärderingsfaktorer respektive informations-
          källor

Påstående 11:  Finansanalytikerna agerar rationellt och använder den värderingsmodell
            de även anser är mest användbar

2.9 Aktievärderingsprocessen, en sammanfattande modell

Aktievärderingsprocessen visar hur finansanalytikern börjar aktievärderingen med att
samla in relevant information ur informationskällorna och därefter "beräkna" prognoser
för de värderingsfaktorer som anses vara relevanta för att göra en betydelsefull aktie-
analys. Prognoserna utnyttjas därefter i den värderingsmodell som anses vara mest
passande och då erhålls ett värde som enligt finansanalytikern är den rättvisande bilden
av bolagets värde. Därefter görs en riskbedömning med betaanalys, medan den tekniska
analysen används som ”timingverktyg”.
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Modell 2 Aktievärderingsprocessen, Egen

          “Timing-modell”
          - Teknisk analys

         Värderingsfaktorer
         - vinst/aktie
         - räntabilitet på eget kap.
         - substansvärde
         - ledningskompetens
         - kassaflöde
         - P/E-tal
         - direktavkastning

            Fundamentala värderingsmodeller
             - Kassaflödesvärdering
             - P/E-talsvärdering
             - Substansvärdering
             - Gordons tillväxtmodell

        Riskbedömning
          - Betaanalys

          Informationskällor
           - årsredovisning
           - delårsrapport
           - offentlig statistik
           - affärspress
           - disk. med företagsrep.
           - andra analytiker

        Prognosticerat
        marknadsvärde
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3 METOD

I kapitlet beskriver vi de metodmässiga vägval som använts för att uppnå syftet med
uppsatsen. Kapitlet inleds med metodsynsätt och fortsätter med tillvägagångssättet, för
att avslutas med metodproblem och bortfallsanalys.

3.1 Metodsynsätt

Valet av uppsatsämne föll sig naturligt då författarna har aktiemarknaden och dess
aktörer som intresse samt dessutom har som målsättning att någon gång i framtiden
arbeta som finansanalytiker. Studien präglas av ett deduktivt synsätt då den bygger på
erkända teorier (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991) inom finansanalytikerns arbets-
områden, det vill säga aktievärdering, informationshantering och beslutsfattande. I
anslutning till detta utfördes en empirisk undersökning vars målsättning var att urskilja
finansanalytikers användande av respektive teori. Då studiens syfte var att genom sta-
tistiska metoder mäta finansanalytikers användande av värderingsmodeller, värderings-
faktorer och informationskällor, har ett analytiskt synsätt anlagts (Holme & Solvang,
1997). Det är med ett analytiskt synsätt nära till hands att använda sig av en kvantitativ
undersökningsmetod (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991), vilket även  präglar denna
uppsats. Den kvantitativa undersökningsmetoden var den mest lämpade då metoden har
sin styrka i att kunna förklara och genom statistiska tekniker göra generaliseringar, vilket
var studiens målsättning (Holme & Solvang, 1997).

3.2 Undersökningsansats och datainsamlingsmetod

Då målsättningen var att se generella tendenser av en totalpopulation utifrån ett urval av
enheter har en surveyundersökning använts (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991).
Datainsamlingen gjordes i form av ett enkätutskick (bilaga 2) som riktades till
medlemmar av SFF. För medlemskap i SFF krävs att individen kan intyga att han arbetat
med finansiell analys i minst ett år, vanligtvis genom ett intyg från arbetsgivaren. Totalt
genomfördes 100 enkätutskick, vilka följdes upp med en telefonpåminnelse efter 5 dagar
för att minska bortfallet (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991). Då studien grundades på
enkäter var den beroende av respondentens välvilja för att få in resultaten. Respondentens
välvilja har försökts ökas genom ett bifogat personligt brev (bilaga 1). (Holme &
Solvang, 1997) Fördelarna med den genomförda enkätstudien framför andra alternativ
relateras till tids- och  kostnadsmässiga aspekter. Andra fördelar var att respondenten fick
möjlighet att vara anonym vilket ger trovärdigare uppgifter och dessutom var
administrationen av arbetet förhållandevis enkel (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991).
Nackdelarna med enkätutskick kan vara bortfallen (Gellerstedt, 1997). Vi erhöll även en
relativt sämre kontroll över vem som svarat då respondenterna krävde anonymitet och
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omfattningen av undersökningen begränsas samt flexibiliteten som intervjusituationen
erbjuder saknades (Widersheim-Paul & Eriksson, 1991).

3.3 Litteratursökning

Uppsatsarbetet inleddes med en litteraturgenomgång, där information samlades in i form
av ämnesaktuella tidningsartiklar, forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och böcker.
Syftet var att få en inblick i ämnet och en referensram att utgå ifrån. Vidare söktes
information om ämnet framförallt från databaserna Helecon, Econlit, Ebscohost och
Affärsdata. Sökorden som användes var bland annat aktievärdering, aktievärderings-
metoder, teknisk analys, cash-flow, shareholder value, price/earning och finansanalytiker.
Sökningen i databaserna resulterade i ett antal böcker och artiklar som i sin tur gav
hänvisning till ytterligare dokumentation. Ett flertal böcker och artiklar införskaffades
från andra bibliotek, framförallt inom Sverige, men även utomlands ifrån. Vidare erhölls
litteratur från handledare Mats Westerberg samt Jeaneth Johansson på institutionen för
ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

3.4 Urvalsprinciper

Urvalspopulationen utifrån studiens syfte och avgränsningar är samtliga finansanalytiker
i Sverige, som arbetat minst ett år med aktieanalys och aktievärdering. Medlemsantalet i
SFF uppgick i november 1998 till totalt 1400 medlemmar och studiens mål var att studera
10 procent av den totala populationen. Detta blev dock naturligt begränsat då SFF inte
erbjöd oss mer än 100 finansanalytikers namn och adresser, slumpmässigt utvalda, på
grund av det skydd för den personliga integriteten som dess medlemmar krävde.

3.5 Metodproblem

Teorin kan vara en betydelsefull validitetsfråga. Det finns en möjlighet att annan
teoribildning hade varit att föredra, men då det i studien använts en stor mängd
vetenskapliga källor får problemet anses ha minskat. (Widersheim-Paul & Eriksson,
1991) Vi har försökt stärka validiteten genom att testa enkätstudien i mindre skala innan
den sändes ut till aktuell målpopulation. (Holme & Solvang, 1997) Två finansanalytiker
på Hagströmer & Qviberg Fondkommission bidrog med detta. Målpopulationen utgör ca
7 procent (100 stycken) av urvalspopulationen. För att en studie skall få en hög
tillförlitlighet är inte urvalsstorleken det viktigaste enligt Gellerstedt (1997). Han menar
att en studie med litet urval men med hög svarsfrekvens och noggrann bortfallsanalys, i
många fall är tillförlitligare än en studie med stort stickprov, låg svarsfrekvens och
undermålig bortfallsanalys. Denna studie erhöll 45 procents svarsfrekvens.
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Studien bygger på tidigare undersökningar inom ämnesområdet vilket kan anses vara
validitetsstärkande. Trots dessa åtgärder har ett fel uppstått i enkätfråga 13. Meningen var
att svarsalternativet ”årsredovisningen” skulle vara huvudrubrik till de nio närmast under-
liggande svarsalternativen. Detta för att studien skulle visa på finansanalytikernas
prioritering av årsredovisningens olika delar. Felet löstes genom att samtliga tilltänkta
underrubriker till årsredovisningen summerats till ett svar. Den högsta prioritering som
respondenten angett gäller som svar till det nya sammanslagna alternativet ”årsredovis-
ningen”.

Urvalet slumpades fram av SFF ur deras eget medlemsregister, vilket inte erbjöd ett
stratifierat urval. Detta medförde att tillvägagångssättet för urvalet låg utanför för-
fattarnas kontroll då övervakningsmöjligheter saknades.

Enkätfrågorna konverterades först över till sifferkoder och fördes därefter in i statistik-
programmet  SPSS 8.0. För att kontrollera att de erhållna svarsresultaten förts in korrekt
genomfördes en stickprovskontroll där fem slumpvis utvalda enkäter kontrollerades. Då
dessa visade sig vara korrekt införda kan reliabiliteten sägas ha ökat.

3.6 Bortfallsanalys

Av en målpopulation på 100 finansanalytiker erhölls 45 respondentsvar, det vill säga en
svarsfrekvens på 45 procent. Svarsfrekvensen försökte ökas genom att påpeka betydelsen
av att just den enskilde respondenten svarade, vilket gjordes i det bifogade brevet som
skickades med enkäten (Holme & Solvang, 1997). Genom telefonsamtal påminde vi
respondenterna för att ytterligare försöka förbättra svarsfrekvensen (Widersheim-Paul,
Eriksson, 1991). I samband med påringningen utfördes en bortfallsanalys (Holme &
Solvang, 1997) där anledningarna till att respondenterna inte svarat framgick. Utav 55
bortfall hade 42 finansanalytiker tidsbrist (därav fem bortresta), 3 svarade inte utav
principskäl och 10 svar kunde hänföras till kategorin fel urval. Innan analysen inleddes
studerades bortfallet, då det i studien var viktigt för oss att veta om anledningen till att
respondenten inte svarade kunde hänföras till ett systematiskt bortfall. Vi sökte mönster
för att eventuellt identifiera några speciella grupper som inte svarat, eller om någon
speciell variabel systematiskt utelämnats (ibid). Då studien inte utgick från ett stratifierat
urval av grupper, kunde följdriktigt inga avvikelser noteras där. Studien visade inte heller
på något anmärkningsvärt systematiskt bortfall vad gäller variabler.

3.7 Utformning av frågeformulär

Frågeformuläret utformades utifrån tidigare undersökningar (Arnold & Moizer, 1984;
Olbert, 1992) samt studerad litteratur. Det innehåller frågor om finansanalytikers an-
vändande av värderingsmodeller, värderingsfaktorer, informationsinsamling och ager-
ande under den turbulenta börshösten 1998. Formuläret inleddes med ett par enklare
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faktafrågor som ledde in respondenten i svarsarbetet, för att senare avsluta med lite mer
kontroversiella frågor om känslor och värderingar (Holme & Solvang, 1997).

Avsikten med fråga ett var att dela in respondenterna i strater för att utröna om det
förelåg skillnader dem emellan vad gäller flertalet av övriga frågor. Då målsättningen var
att undersöka skillnader i finansanalytikers handelsmönster mellan den turbulenta
börshösten 1998 och stabilare tider, var vi tvungna att ta reda på om respondenterna
överhuvudtaget arbetat med värdering av aktier under 1998. Därav fråga två. Fråga tre
tillkom därför att vi önskade veta om erfarenhet påverkade finansanalytikerns eventuella
intuitiva agerande, vilket gör att vi kopplar frågan till fråga 17. Fråga fyra konstruerades
för att vi av allmänintresse och som bakgrundsfakta ville veta hur stor del av
arbetsveckan finansanalytikern ägnar åt värdering av företag noterade vid Stockholms
Fondbörs. Detsamma gäller fråga fem angående hur många företag finansanalytikerna
analyserar kontinuerligt under ett års tid.

I fråga sex önskar vi veta vilken bransch finansanalytikerna analyserar för att om möjligt
koppla detta till fråga sju och vilka värderingsmodeller de använder. Fråga sju konstru-
erades för att vi var intresserade av de olika aktievärderingsmodellernas användnings-
frekvens, medan fråga åtta konstruerades för att få fram hur användbar respektive finans-
analytiker ansåg de olika modellerna vara. Fråga åtta skall därför kunna kopplas till fråga
sju för att visa om finansanalytikerna handlar motsägelsefullt till vad de säger.

Fråga nio, tio och elva hänför vi till kategorin allmänintressanta bakgrundsfakta angående
finansanalytikerns val vid värdering av aktier. Fråga 12 är med för att ge oss en uppfatt-
ning om vilka värderingsfaktorer finansanalytiker prioriterar vid aktievärderingen, samt
för att se om prioriteringen skiljer sig mellan olika branschanalytiker. Detsamma gäller
för finansanalytikers prioritering av informationskällor i fråga 13.

Frågorna 14 till och med 19 behandlar finansanalytikerns agerande under den turbulenta
börshösten 1998. Med formuleringen av fråga 14 åsyftar vi veta om finansanalytikerna
använder mer eller mindre information under en turbulent marknad. Denna fråga kopplar
vi till fråga 17 för att på så sätt söka samband mellan mängden informationskällor och
agerandet på känsla och intuition. Fråga 15 är utformad för att utröna om tidsperspektivet
i finansanalytikers rekommendationer har förändrats under den turbulenta börshösten
1998. Fråga 16 är med för att visa på hur den tid finansanalytikerna lägger ner på varje
enskild aktieanalys har förändrats under samma tidsperiod. Fråga 16 kopplar vi till fråga
17 för att se om det finns ett samband mellan mängden analystid och agerandet på
känsla/intuition. Fråga 18 är med för att ta reda på finansanalytikerns egna åsikt om
huruvida valet av analysmodell har förändrats under hösten 1998, vilket även ges
utrymme till att utveckla i fråga 19.
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4 EMPIRI

I detta kapitel redogörs de svar som erhållits av enkätutskicken. Vi inleder med att
presentera finansanalytikernas prioritering av de olika aktievärderingsmodellerna och
fortsätter sedan med värderingsfaktorerna,  informationskällorna samt svaren av ett
antal frågeställningar angående respondenternas agerande under den turbulenta börs-
hösten 1998.

4.1 Finansanalytikers användande och prioritering av värderingsmodell

Frekvenserna för användande av de olika aktievärderingsmodellerna redovisas i tabell 1
nedan. Totalt besvarade 40 av 45 respondenter fråga sju.

Nästan aldrig Sällan Ibland Vanligen Nästan alltid
0-5 % 6-35 % 36-65 % 66-95 % 96-100 %

Kassaflödesvärdering [  3  ] [  6  ] [  6  ] [  8  ] [ 17 ]
P/E-talsvärdering [  1  ] [  1  ] [  3  ] [ 16 ] [ 19 ]
Substansvärdering [  8  ] [ 10 ] [ 10 ] [  9  ] [  3  ]
Gordons modell [ 24 ] [  7  ] [  6  ] [  3  ] [  -  ]
Teknisk analys [ 27] [  6  ] [  4  ] [  1  ] [  2  ]
Betavärdesanalys [ 23 ] [ 10 ] [  2  ] [  2  ] [  3  ]

Tabell 1 Finansanalytikernas användarfrekvens av aktievärderingsmodellerna

Frekvenser för hur användbara de olika aktievärderingsmodellerna är enligt finansana-
lytikerna visas i tabell 2. Totalt svarade 40 av 45 respondenter på fråga åtta.

                                             Skala
                     oanvändbar                                  mycket användbar

1 2 3 4 5
Kassaflödesvärdering [  -  ] [  2  ] [  8  ] [  8  ] [ 22 ]
P/E-talsvärdering [  1  ] [  3  ] [  7  ] [ 17 ] [ 12 ]
Substansvärdering [  6  ] [ 10 ] [ 13 ] [  7  ] [  4  ]
Gordons modell [ 15 ] [  8  ] [ 11 ] [  5  ] [  1  ]
Teknisk analys [ 19 ] [ 14 ] [  4  ] [  1  ] [  2  ]
Betavärdesanalys [ 17 ] [ 10 ] [ 11 ] [  2  ] [  -   ]

Tabell 2 Finansanalytikernas uppfattning om användbarhet av de olika värderingsmodellerna
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4.2 Finansanalytikers val av värderingsfaktorer

I tabell 3 redovisas, enligt svaren i fråga tolv, frekvensen för de värderingsfaktorer som
respondenterna har prioriterat som sitt första respektive andra viktigaste val inom
respektive bransch (första siffran inom parentes). Ur tabellen kan också den totala
svarsfrekvensen utläsas av respektive värderingsfaktor som ansetts vara bland de fem
viktigaste (andra siffran inom parantes). Till exempel har åtta skogsanalytiker angett att
vinst/aktie är bland de två viktigaste faktorerna och elva av skogsanalytikerna anser att
vinst/aktie är bland de fem viktigaste faktorerna. Antal analytikersvar i tabellen
inkluderar även de analytiker som i fråga sex i enkäten svarat att de inte följer någon
speciell bransch. Totalt besvarade 41 av 45 respondenter frågan.

IT Skog Verkstad Fastighet Handel Investment
Antal analytikersvar 25 st 18 st 26 st 18 st 19 st 18 st
Vinst/aktie [  3 - 5  ] [ 8 – 11 ] [12 - 16 ] [   2 - 7  ] [ 7 - 11 ] [  1 - 5  ]
Räntab. på eget el syss. kap. [  2 - 6  ] [  6 - 10] [  7 - 18] [   3 - 7  ] [ 5 - 12 ] [  4 - 8  ]
Substansvärde [  2 - 5  ] [ 5 – 12 ] [  3 - 10 ] [ 14 - 17] [  1 - 2  ] [ 14 - 16]
Ledningskompetens [17 - 24] [7 – 14 ] [14 - 24 ] [   6 - 12] [11 - 17] [ 11 - 18]
Anställdas kompetens [10 - 17] [  2 – 2  ] [   1 - 3  ] [   1 - 2  ] [  2 - 4  ] [  0 - 6   ]
Kassaflöde [ 8 - 19 ] [  5 – 14] [ 11 - 26] [   8 - 13] [10 - 17] [  5 - 8   ]
Rörelsekapital [  0 - 5  ] [  0 – 2  ] [   1 - 3  ] [   0 - 1  ] [  0 - 3  ] [  0 - 2   ]
P/E-tal [ 2 - 14 ] [  3 -  9 ] [  7 - 16 ] [   0 - 3  ] [  2 - 10] [  0 - 4  ]
Direktavkastning [  0 - 1  ] [  2 – 4  ] [   0 - 4  ] [   3 - 7  ] [  0 - 4  ] [  0 - 7  ]
Skuldsättningsgrad [  3 - 9  ] [ 0 - 10  ] [  0 - 9  ] [  4 - 12] [  1 - 8  ] [ 3 - 13 ]

Tabell 3 Finansanalytikernas prioritering av värderingsfaktorerna

4.3 Finansanalytikers val av informationskällor

I tabell 4 redovisas, enligt svaren i fråga 13, de informationskällor som respondenterna
har prioriterat. Ur tabellen kan exempelvis läsas att 14 av skogsanalytikerna anser att
årsredovisningen är bland de två viktigaste informationskällorna (första siffran inom
parentes), samt att 16 skogsanalytiker anser att årsredovisningen är bland de fem
viktigaste informationskällorna (andra siffran inom parantes). Antal analytikersvar i
tabellen inkluderar även de analytiker som i fråga sex i enkäten svarat att de inte följer
någon speciell bransch. Totalt besvarade 40 av 45 respondenter frågan.
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IT Skog Verkstad Fastighet Handel Investment
Antal analytikersvar 25 st 18 st 26 st 18 st 19 st 18 st
Årsredovisningen [ 16 - 21] [14 - 16] [17 - 24] [14 - 16] [14 - 16] [15 - 16]
Delårsrapporter [  8 - 14 ] [  6 - 10] [10 - 18] [  5 - 9  ] [  7 - 10] [  3 - 11]
Offentlig statistik [  4 - 6   ] [  3 - 3  ] [  2 - 4  ] [  2 - 2  ] [  3 - 4  ] [  2 - 3  ]
Informationsservice (Direkt) [  2 - 5   ] [  0 - 3  ] [  0 - 5  ] [  0 - 2  ] [  0 - 3  ] [  0 - 2  ]
Affärspress (DI, VA etc) [  2 - 11 ] [  1 - 9  ] [  3 - 11] [  1 - 9  ] [  1 - 9  ] [  1 - 10]
Diskussion med
företagsrepresentanter

[ 11 - 20] [  8 - 14] [14 - 22] [10 - 15] [  7 - 14] [  8 - 13]

Andra analytiker [  1 - 9  ] [  1 - 8  ] [ 1 - 10 ] [  0 - 8  ] [ 1 - 8  ] [  0 av 8  ]
Företagens personaltidningar [  0 - 1  ] [     -     ] [  1 - 2  ] [      -     ] [     -    ] [      -      ]

Tabell 4 Finansanalytikernas prioritering av informationskällorna

4.4 Finansanalytikers agerande under den turbulenta börshösten 1998

14. Anser du att den mängd informationskällor du använt dig av under den turbulenta
börshösten 1998 har förändrats?

Av respondenternas användande av informationskällor har 2,5% använt sig av mycket
mer informationskällor, 30,0% lite mer, 62,5% oförändrad mängd, 5,0% lite mindre och
ingen av respondenterna har använt sig av mycket mindre informationskällor. Totalt
besvarade 40 av 45 respondenter frågan.

15. Anser du att tidsperspektivet i dina rekommendationer har förändrats under den
turbulenta börshösten 1998?

Ingen av respondenterna har ökat tidsperspektivet markant, för 10,0% har det ökat något,
för 65,0% har det varit oförändrat, för 20% har det minskat något och för resterande 5,0%
har tidsperspektivet minskat markant. Totalt besvarade 40 av 45 respondenter frågan.

16. Hur har den senaste tidens turbulens på aktiemarknaden påverkat den tid du lägger
ner på varje enskild aktieanalys?

Ingen av respondenterna har lagt ner betydligt längre tid på varje analys, 15% lägger ner
något längre tid, 75% har lagt ner oförändrad tidsmängd, 10% har lagt ner något mindre
tid och ingen av respondenterna har lagt ner betydligt mindre tid på varje analys. Totalt
besvarade 40 av 45 respondenter frågan.

17. Anser du att du agerar mer på känsla och intuition vid en turbulent aktiemarknad?

Av respondenterna svarade 36,6% att de har agerat mer på känsla och intuition och att
56,1% inte agerat mer på känsla och intuition. Övriga 7,3% av respondenterna hade ingen
uppfattning. Totalt besvarade 41 av 45 respondenter frågan.
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18. Anser du att ditt val av aktievärderingsmodell har förändrats under börshösten 1998?

Av respondenterna svarade 9,8% att de hade ändrat valet av modell, medan 90,2%
svarade att de inte hade förändrat valet av aktievärderingsmodell. Övriga kommentarer
till frågan var att ”jag lägger mer tyngd på substansvärdering än tidigare” och ”jag
använder kassaflödesvärderingen mer än tidigare”. Totalt besvarade 41 av 45
respondenter frågan.

19. Har ditt arbete förändrats under den turbulenta börshösten 1998? Förklara hur.

De kommentarer som erhölls var:
• ”Jag har ett större antal externa kontakter och hämtar in mer information”
• ”Nej, förändringar på marknaden tillhör min arbetsmiljö”
• ”Jag har tätare kontakter med företag”
• ”Jag litar nu mer på marknadskänsla och ägnar än mer tid åt kundrepresentationer”
• ”Minskad vikt vid mäklarfirmornas analyser då de tenderar att reagera för långsamt”



ANALYS OCH SLUTSATSER

27

5 ANALYS OCH SLUTSATSER

I detta avslutande kapitel redogör vi för de analyser och slutsatser som framkommit ur
studien. Dessa kopplas även till teorin och uppställda påståenden  besvaras.

 5.1 Finansanalytikers användande och prioritering av värderingsmodell

I tabell 5 och 6 åskådliggörs hur finansanalytikers användande (lodrät axel) av teknisk-
(5) respektive P/E-talsanalys (6) korrelerar med hur användbar (vågrät axel) finansana-
lytikerna anser teknisk- (5) respektive P/E-talsanalys (6) vara.

              Oanvändbar                  Mycket användbar
                                                                   Row
                   |    1      2        3        4        5      Total
           --------+--------+--------+--------+--------+--------+
   Nästan aldrig,  |    18  |     7  |   (2)  |        |        |    27
            0-5%   |        |        |        |        |        |  67,5
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
                   |     1  |     5  |        |        |        |     6
   Sällan, 6-35%   |        |        |        |        |        |  15,0
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
                   |        |     1  |     2  |     1  |        |     4
  Ibland, 36-65%   |        |        |        |        |        |  10,0
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
                   |        |        |        |        |     1  |     1
Vanligen, 66-95%   |        |        |        |        |        |   2,5
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
  Nästan alltid,   |        |   (1)  |        |        |     1  |     2
         99-100%   |        |        |        |        |        |   5,0
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
            Column      19       14        4        1        2       40
             Total    47,5     35,0     10,0      2,5      5,0    100,0

Tabell 5 Tvåvägs korstabell för teknisk analys i enkätfråga 7 och 8

Tvåvägs korstabellen ovan visar starka tendenser till att finansanalytikerna är konse-
kventa i sitt agerande. Med detta menas att de flesta ”nästan aldrig” eller ”sällan”
använder teknisk analys, då de också anser den vara relativt oanvändbar. Samma
konsekventa mönster kan utläsas ur P/E-talsanalysens tvåvägs korstabell 6 nedan. Där ser
vi att de flesta finansanalytikerna anser att P/E-talsmodellen är relativt användbar samt att
de ”vanligen” eller ”nästan alltid” också använder modellen.  Därmed kan vi se en
tendens till att påstående 11 om att finansanalytikerna är rationella i sitt handlande vad
gäller val och användande av värderingsmodell stämmer, då även ”uteliggarna” är få. I
tabell 5 respektive 6 redovisas ”uteliggarna” inom parentes, det vill säga de finansana-
lytiker som agerar motsägelsefullt och irrationellt. En tänkbar förklaring till dessa
analytikers agerande kan vara att deras organisation präglas av användandet av endast en
dominerande analysmodell som samtliga finansanalytiker inom organisationen skall följa,
och som ”uteliggarna” följer under tvång.
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                    Oanvändbar               Mycket användbar
                                                                     Row
                   |    1      2        3        4        5      Total
           --------+--------+--------+--------+--------+--------+
   Nästan aldrig,  |    1   |        |        |        |        |     1
            0-5%   |        |        |        |        |        |   2,5
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
                   |        |     1  |        |        |        |     1
   Sällan, 6-35%   |        |        |        |        |        |   2,5
                   +--------+--------+--------+--------+--------+

|        |        |     2  |     1  |        |     3
  Ibland, 36-65%   |        |        |        |        |        |   7,5
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
                   |        |   (2)  |     2  |     9  |     3  |    16
Vanligen, 66-95%   |        |        |        |        |        |   40,0
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
Nästan alltid,     |        |        |     3  |     7  |     9  |    19
         99-100%   |        |        |        |        |        |   47,5
                   +--------+--------+--------+--------+--------+
            Column       1        3        7       17       12       40
             Total     2,5      7,5     17,5     42,5     30,0    100,0

Tabell 6 Tvåvägs korstabell för P/E-talsanalys i enkätfråga 7 och 8

5.2 Finansanalytikers val av värderingsfaktorer

I tabell 7 redovisas frekvensen för respektive analytikerkategoris första eller andra-
handsprioritering av värderingsfaktorer. Även de som svarat att de inte följer någon
speciell bransch, enligt fråga sex, inkluderas i tabellen.

Skog Verkstad Fastighet Handel Investment IT
Vinst/aktie 40,0% 42,9% 10,0% 33,3% 5,0% 11,1%
Räntab. på eget el syss. kap. 30,0% 25,0% 15,0% 23,8% 20,0% 7,4%
Substansvärde 25,0% 10,7% 70,0% 4,8% 70,0% 7,4%
Ledningskompetens 35,0% 50,0% 30,0% 52,4% 55,0% 63,0%
Anställdas kompetens 10,0% 3,6% 5,0% 9,5% 0,0% 37,0%
Kassaflöde 25,0% 39,3% 40,0% 47,6% 25,0% 29,6%
Rörelsekapital 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
P/E-tal 15,0% 25,0% 0,0% 9,5% 0,0% 7,4%
Direktavkastning 10,0% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Skuldsättningsgrad 0,0% 0,0% 20,0% 4,8% 15,0% 11,1%

Tabell 7 Finansanalytikernas prioritering av värderingsfaktorerna

Tabell 7 visar att finansanalytikerna gör prioriteringar av värderingsfaktorer samt att de
olika finansanalytikerna gör olika prioriteringar, vilket kan leda till att de kommer fram
till olika prognostiserade marknadsvärden2. Vi kan dock se en tendens till att vissa
värderingsfaktorer används mer frekvent än andra. Konstateras kan även att valet av
värderingsfaktor skiljer sig beroende av vilken bransch som analyseras, exempelvis fyller
substansvärdet en viktig funktion vid analyserande av bolag inom fastighets- och
investmentbranschen. Därmed ser vi en tendens till att denna studies resultat överens-
                                                                
2 Se modell 2 Aktievärderingsprocessen.



ANALYS OCH SLUTSATSER

29

stämmer med Olberts (1992) resultat. Vi kan även se en tendens till att påstående 5 om att
vinstrelaterad information3 är vanligare än kassaflödesrelaterad information stämmer,
vilket bland annat överensstämmer med Govindarajan (1980) studie. Vi vill dock påpeka
att kassaflödesrelaterad information i denna studie var vanligare inom fastighets- och IT-
branschen, vilket inom IT-branschen kan tänkas bero på det faktum att dessa bolag har
höga initiala utvecklingskostnader och vinsterna genereras inte förrän ett antal år in i
framtiden. Detta gör kassaflödesmetoden utomordentligt användbar då den diskonterar
framtida penningströmmar till nuvärde, med en faktor som motsvarar den risk som är
förknippad med en investering i bolaget. Att fastighetsanalytikerna utnyttjar kassaflödes-
relaterad information kan tänkas vara relaterat till att fastighetsbolag oftare än andra
bolag har ett negativt kassaflöde, vilket leder till att dessa bolag istället blir beroende av
stigande fastighetspriser och framtida avyttringsmöjligheter. Enligt tabell 7 kan vi utläsa
att samtliga finansanalytiker inom alla redovisade branscher prioriterar ledningens
kompetens högt. Noterbart är även att IT-analytikerna prioriterar ledningens kompetens
samt anställdas kompetens högre än övriga analytiker. En tänkbar förklaring till detta kan
vara att sektorn kännetecknas av kunskapsintensivt kapital, vilket oftast också utgör
bolagets framtida värde.

Enligt Hedberg och Jönsson (1978) skall designutvecklaren tänka på vilken information
finansanalytikern vill få ut vid utformandet av informationssystemet. För att finans-
analytikern skall kunna utforma verklighetsnära prognoser, exempelvis för P/E-tal i tabell
7, vore det logiskt om han erhöll vinstrelaterad information ur systemet. Chartister skulle
på motsvarande vis behöva historisk information för att utforma sina tekniska analyser.
Detta medför att organisationens informationssystem påverkar finansanalytikernas
utformning av prognoser, vilket tenderar att överensstämma med påståendet 9 om att
utformandet av informationssystem påvekar finansanalytikers utformning av prognoser.

Då aktievärderingsprocessen är komplex måste finansanalytikerna ta fram ett antal
ledtrådar (”cues” i linsmodellen) och därefter göra bedömningar utifrån dessa. Dessa
ledtrådar motsvarar de olika värderingsfaktorerna, vilka erhålls ur informationssystemet.
Enligt tabell 7 kan vi utläsa att samtliga finansanalytiker inom de redovisade branscherna
värderar ledningens kompetens och kassaflöde högt, medan direktavkastning och rörelse-
kapital värderas lågt. Detta tyder på att samstämmigheten bland finansanalytiker tenderar
att vara hög, men vad gäller substansvärde och vinst/aktie så tenderar samstämmigheten
att vara låg. Slutsatsen blir att påstående 10 om en låg grad av samstämmighet bland
finansanalytiker, i detta fall, vad gäller prioriteringen av värderingsfaktorer inte kan
påvisas.

5.3 Finansanalytikers val av informationskällor

I tabell 8 redovisas hur stor del av respektive analytikerkategori samt de som svarat att de
inte följer någon speciell bransch, enligt fråga sex, anser att exempelvis årsredovisningen
är bland de två viktigaste informationskällorna.

                                                                
3 Vinstrelaterad information likställs här med vinst/aktie, räntab. på eget el syss. kap. samt P/E-tal.
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Skog Verkstad Fastighet Handel Investment IT
Årsredovisningen 70,0% 60,7% 50,0% 66,7% 75,0% 59,3%

Delårsrapporter 30,0% 35,7% 17,9% 33,3% 15,0% 29,6%
Offentlig statistik 15,0% 7,1% 7,1% 14,3% 10,0% 14,8%
Informationsservice (Direkt,
SIX)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4%

Affärspress (DI, VA etc) 5,0% 10,7% 3,6% 4,8% 5,0% 7,4%
Diskussion med
företagsrepresentanter

40,0% 50,0% 35,7% 33,3% 40,0% 40,7

Andra analytiker 5,0% 3,6% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0%
Företagens personaltidningar 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Företagspresentationer/
analytikerträffar

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Konkurrensanalys 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tabell 8 Finansanalytikernas prioritering av informationskällorna

Tabellen visar starka tendenser till samband mellan de olika finansanalytikerna och
prioriteringen av deras olika informationskällor. Vi kan konstatera att årsredovisningen är
den vanligaste informationskällan inom samtliga branscher. Därefter används delårs-
rapporter och diskussioner med företagsrepresentanter relativt frekvent av skogs-,
verkstads-, handels- och IT-analytikern. Dessa tendenser stämmer väl överens med teorin
och därmed kan påstående 6 om att årsredovisningen, delårsrapporter och diskussioner
med företagsrepresentanter är de mest prioriterade informationskällorna sannolikt
stämma. En tänkbar förklaring till detta kan vara att det fortfarande är dessa informations-
källor som innehåller den mest pålitliga och heltäckande informationen. Då samtliga
finansanalytiker inom alla branscher i stort sätt frekvent använder sig av de tre ovan
nämnda informationskällorna tenderar graden av samstämmighet att vara hög, vilket är
motsägelsefullt till påstående 10 om en låg grad av samstämmighet mellan finans-
analytiker, i detta fall, vad beträffar informationskällor.

5.4 Finansanalytikers agerande under den turbulenta börshösten 1998

Av tabell 9 framgår vilken mängd informationskällor finansanalytiker använt sig av och
om de agerat mer på känsla och intuition under den turbulenta börshösten 1998. Utifrån
detta kan vi se en tendens till att fler finansanalytiker har agerat mer på känsla och
intuition relativt tidigare den turbulenta börshösten 1998. Vi ser även en tendens till att
ett relativt mindre användande av informationskällor föranleder att finansanalytikerna
agerar mer på känsla och intuition. Påstående 7 om att ett ökat intuitivt agerande under
turbulenta aktiemarknader föranleder att en mindre mängd information samlas in,
tenderar därmed inte till att överstämma, då studien visar tendenser på att en större
mängd information samlats in. En tänkbar förklaring till att finansanalytiker använder
oförändrad eller större mängd information kan vara att då marknaden präglas av stor
osäkerhet och turbulens vill finansanalytiker göra mer djupgående analyser för att minska



ANALYS OCH SLUTSATSER

31

osäkerheten. Detta är även något som överensstämmer med Feldman och March´s (1981)
teori om att beslutsfattare samlar in en stor mängd information för att legitimera beslut i
en osäker miljö och kan tänkas stämma överens med Meyers (1979) teori om att bättre
beslutsfattare investerar mer information än sämre beslutsfattare. Att flera finans-
analytiker trots detta handlar mer på känsla och intuition på en turbulent marknad kan ha
sin förklaring i att sannolikheten för att detta beteende skall infalla kan öka ju längre
krisen fortlöper, då fundamenta får allt mindre betydelse för aktiernas kortsiktiga rörelser.

                       Känsla

                   |  Nej      Ja     Vet ej    Row
                   |                            Total
            -------+--------+--------+--------+
     Litet mindre  |     1  |     1  |        |     2
                   |        |        |        |   5,0
                   +--------+--------+--------+
       Oförändrad  |    13  |     9  |     3  |    25
Info-              |        |        |        |  62,5
källor             +--------+--------+--------+
         Lite mer  |     9  |     3  |        |    12
                   |        |        |        |  30,0
                   +--------+--------+--------+
       Mycket mer  |     1  |        |        |     1
                   |        |        |        |   2,5
                   +--------+--------+--------+
            Column      24       13        3       40
             Total    57,5     35,0      7,5    100,0

Tabell 9 Tvåvägs korstabell för enkätfråga 14 och 17

Av tabell 10 framgår hur den tid varje finansanalytiker lägger ner på varje aktieanalys har
förändrats och om de agerat mer på känsla och intuition under den turbulenta börshösten
1998. Utav den totala svarsfrekvensen angav en dryg tredjedel att de agerat mer på
känsla. Vi ser en klar tendens till att de som använt sig av oförändrad eller mindre mängd
analystid agerat mer på känsla. En förklaring till detta, utöver tidigare lämnade förklar-
ing, kan tänkas vara att hög volatilitet på marknaden föranleder att finansanalytiker inte
kan lägga ner lika mycket tid på aktieanalyser. Detta då risken är stor för att de missar
den snabba uppgången, eller följer med djupare ner i nedgången. Företag som före
börsturbulensen visat stark tillväxt och varit fundamentalt ”riktigt” värderade förtjänas
oftast inte att över ett par börsdagar nervärderas till halva värdet. Det kan vara vid sådana
tillfällen som dessa finansanalytiker reagerar på de avstabilisatorer som finns inbyggda i
organisationen och med hjälp av intuitivt agerande lyckas göra fyndköp. Detta medför att
påstående 8 om att finansanalytiker under turbulenta börstider använder mindre tid till
aktieanalys och istället agerar mer på känsla och intuition tenderar att överensstämma.
                              



ANALYS OCH SLUTSATSER

32

Känsla

                   |                             Row
                   |   Nej      Ja     Vet ej    Total
           --------+--------+--------+--------+
      Något mindre |     1  |     3  |        |     4
                   |        |        |        |  10,0
                   +--------+--------+--------+
  Tid  Lika mycket |    18  |    10  |     2  |    30
                   |        |        |        |  75,0
                   +--------+--------+--------+
      Något längre |     4  |     1  |     1  |     6
                   |        |        |        |  15,0
                   +--------+--------+--------+
            Column      23       14        3       40
             Total    57,5     35,0      7,5    100,0

Tabell 10 Tvåvägs korstabell för enkätfråga 16 och 17

Angående om finansanalytikernas val av aktievärderingsmodell har förändrats under den
turbulenta börshösten eller ej kan vi konstatera att knappt tio procent av respondenterna
angivit att de har förändrat sitt val av modell. Detta kan tänkas bero på att dessa finans-
analytiker anser att en annan analysmodell är mer lämplig under de nya förutsättningar
som marknaden erbjuder. Anledningen till att inte mer än knappa tio procent ändå har
förändrat sitt val av aktievärderingsmodell kan eventuellt härledas till den erfarna analy-
tikerkår som deltog i denna studie, det visade sig nämligen att det var de minst erfarna
analytikerna som hade störst förändringsbenägenhet vad gäller aktievärderingsmodell.

5.5 Sammanfattande jämförelse av värderingsmodeller

I tabell 11 redovisas hur frekvent de olika värderingsmodellerna använts under hösten
1998 av de svenska finansanalytiker som ingick i denna studie, samt de resultat som
framkom ur Olberts (1992) studie.

Nästan aldrig Sällan Ibland Vanligen Nästan alltid
0-5 % 6-35 % 36-65 % 66-95 % 96-100 %

Teknisk analys 67,5% 15,0% 10,0% 2,5% 5,0%
Olbert, 1992 75,5% 13,9% 6,6% 2,9% 1,1%

Betavärdesanalys 57,5% 25,0% 5,0% 5,0% 7,5%
Olbert, 1992 33,1% 34,6% 24,2% 7,4% 0,7%

Fundamental analys:
Kassaflödesvärdering 7,5% 15,0% 15,0% 20,0% 42,5%
P/E-talsvärdering 2,5% 2,5% 7,5% 40,0% 47,5%
Substansvärdering 20,0% 25,0% 25,0% 22,5% 7,5%
Gordons modell 60,0% 17,5% 15,0% 7,5% 0,0%

Tabell 11 Frekvens i procent av användandet av teknisk analys, betaanalys respektive fundamental
analys. Olberts (1992) studie ses noterad direkt under denna studie.
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En klar tendens till att de svenska finansanalytikernas användande av den tekniska
analysen ökat kan ses och den stora skillnaden i användarfrekvens från Olberts (1992)
studie, jämfört med USA och UK nu därmed har minskat. En anledning till detta kan vara
att den tekniska analysen har sitt ursprung i USA och efter att ha utvecklats där har den
spridit sig vidare till andra aktiemarknader med en viss eftersläpningseffekt. Avreglerade
kapitalmarknader har medfört att kapitalet har blivit mer lättflyktigt. Detta har fått till
följd att stora penningströmmar snabbt kan flyttas mellan olika marknader vilket därmed
ändrar balansen på marknaden. Det är under dessa förhållanden som den tekniska
analysen kan användas till att identifiera kortsiktiga vinnare, även fast inte fundamenta
för de olika företagen har förändrats. Den tekniska analysen kan även tänkas få
funktionen av en självuppfyllande profetia i takt med att den vinner anhängare, vilket kan
ge en snöbollseffekt som Burnham och Guerard (1989) studie visar. Påstående 3 om att
användandet av den tekniska analysen har ökat tenderar att stämma väl överens med
respondenternas svar, dock tenderar användandet av den tekniska analysen fortfarande till
att vara mycket lägre än användandet av fundamental analys. Vad beträffar betaanalys-
modellen är det svårt att se en tendens till om finansanalytikers användande av modellen
har ökat eller ej. Enligt tabell 11 tenderar dock påstående 1 om att betanalys används mer
frekvent än teknisk analys att överensstämma.

Vad gäller användandet av den fundamentala analysmetoden går det inte att göra någon
direkt jämförelse mot Olberts (1992) undersökning, då han inte delade upp de olika
värderingsmodellerna var för sig utan endast använde sig av parametern ”fundamental
analys”. Denna studie tenderar dock urskilja en stark dominans av kassaflödesvärdering
och P/E-talsvärdering inom den fundamentala analysen. Anledningen till att just dessa två
modeller tenderar att vara vanligast kan tänkas bero på att de mest rättvist speglar fram-
tida förändringar i företagen och dessutom har förmågan att indiskkontera detta i aktie-
kursen. Vad gäller substansvärderingen har den enligt tabell 11 en relativt jämn fördel-
ning mellan de olika användarkategorierna, med undantag för kategorin ”nästan alltid”
där frekvensen är betydligt lägre. Anledningen till att alternativet ”nästan alltid” inte
erhållit fler respondenters prioritering kan tänkas vara hänförligt till det relativt låga
antalet skogs- och investmentbolagsanalytiker i denna studie, där modellen tenderar
används mer frekvent.

Användandet av Gordons tillväxtmodell bland svenska finansanalytiker tenderar att vara
väldigt lågt, 60 procent svarade att de ”nästan aldrig” använder modellen. Orsaken till det
låga användandet av Gordons tillväxtmodell kan tänkas vara att investerarna i första hand
är ute efter värdetillväxt i form av kursstegring och inte är så fokuserade på utdelningen.
Investerarna ser alltså utdelningen mer som en ”bonus”, helt enligt vad Gärtner och
Olbert (1995) konstaterar. En annan förklaring till det låga användandet kan tänkas vara
att utdelningsprognoser långt in i framtiden är komplicerade att utföra och är förenade
med en stor osäkerhet om utfallet. Detta kan tänkas göra Gordons tillväxtmodell opålitlig
då det är förhållandevis enkelt att ”blåsa” upp värdet på en aktie med ”kreativ värdering”.
Sammantaget tenderar denna studie att stämma överens med påstående 4 om att funda-
mental analys används mest frekvent. Detta verkar även logiskt med tanke på att bland
annat Freid och Givoly (1982) hävdade att fundamental analys är överlägsen teknisk
analys i förmågan att prognostisera en akties värde.
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5.6 Värderingsmodellernas branschspecifika användande

Enligt Govindarajan (1980) beror valet av värderingsmodell på vilken bransch som
analyseras, vilket även denna studies resultat tenderar att bekräfta. Vad gäller P/E-tals-
modellen är det den värderingsmodell som används genomgående mest frekvent av alla
finansanalytikerna. Vi ser dock inga anmärkningsvärda skillnader i användandet mellan
de olika analytikerkategorierna vad gäller P/E-talsmodell, med undantag för en något
mindre användning bland fastighetsanalytikerna. Beträffande Gordons modell ser vi en
stark tendens till att den används relativt sällan av samtliga finansanalytiker. Vi kan dock
inte se några klara tendenser till att det skiljer sig mellan de olika branschanalytikerna i
användandet av Gordons modell.

Kassaflödesmodellen används däremot relativt ofta av de olika finansanalytikerna. Här
ser vi även en viss tendens till att finansanalytikerna som följer handelsbolagsbranschen
använder modellen något mer frekvent än de övriga analytikerna. En tänkbar förklaring
till detta kan vara att handelsbolagsbranschens index tungt domineras av Hennes &
Mauritz och Lindex, vilka troligtvis är de bolag som främst följs av handelsbolags-
analytikerna. Då dessa bolag har en relativt hög vinst- respektive tillväxttakt värderas
handelsbolagen "bäst" med en modell som indiskkonterar framtida kassaflöden till
nuvärde, vilket kassaflödesmodellen gör, och därav den något högre frekvensen i
användandet. Kassaflödesmodellen kan eventuellt också motiveras på grund av att dessa
två bolag har levt upp till de högt uppsatta prognoserna och förväntningarna, vilket
många andra bolag misslyckats med.

Vad gäller den tekniska analysens användande kan vi se en tendens till att den används
något mer frekvent av de analytiker som följer IT- respektive verkstadsbolagsbranschen.
En tänkbar förklaring till detta kan vara att den tekniska analysen (som vi tidigare sagt
utgör en nutida modenyck) främst används av yngre och mottagligare finansanalytiker,
vilka även främst kommit att värdera IT-branschen (vilket en tvåvägs korstabell mellan
enkätfråga 3 och 6 även påvisade). Beträffande substansvärderingsmodellen kan vi
urskilja en svag tendens till att skogs- och investmentbolagsanalytikerna använder
modellen något mer frekvent än de övriga analytikerkategorierna. Detta stämmer dock
inte överens med påstående 2 som bygger på teorier av Hägg (1989) och Olbert (1992)
vilka menar att substansvärderingen lämpar sig bäst på fastighetsbolag samt invest-
mentbolag. Skillnaden till teorin kan tänkas bero på det låga antalet fastighetsbolags-
analytiker i denna studie, vilket kan ha givit upphov till en missvisande bild.

Vad gäller användandet av betaanalysen hos de olika analytikerkategorierna kan vi
urskilja en stark tendens till att handelsbolagsanalytikerna använder betaanalysen mer
frekvent än de övriga analytikerna. En tänkbar förklaring till betaanalysens relativt höga
användarfrekvens inom handelsbolagsbranschen (främst Hennes & Mauritz)  kan vara att
bolaget har ett enormt högt P/E-tal och som en följd av detta används betaanalysen till att
bedöma aktiens risk i förhållande till marknadsindex. Betaanalysen kan även användas
till att bedöma enskilda faktorers påverkan på bolaget, typ inflation och konsumtions-
statistik, vilka får en större effekt på ett bolag som Hennes & Mauritz. (se bilaga 3)
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5.7 Slutkommentar

Vad beträffar den genomsnittlige finansanalytikern har denna studie visat tendenser på att
han mest frekvent arbetar som analytiker eller portföljförvaltare och har värderat aktier i
sin yrkesutövning i drygt tio år. Han tenderar inte att följa någon speciell bransch och
antalet bolag som han årligen analyserar är knappt 20 stycken, vilka tar ungefär 50
procent av hans arbetsvecka i anspråk. För att göra korrekta värderingar diskuterar han
med företagsledningen cirka tre gånger per år och ser i genomsnitt på cirka fyra
årsresultat tillbaka i tiden samt gör prognoser för ytterligare två till fem år framåt i tiden.
Under den turbulenta börshösten 1998 tenderade den genomsnittlige finansanalytikern
använda sig av något mer informationskällor medan tidsperspektivet i hans analyser
verkar ha varit oförändrade. Han tenderade även lägga ner lika mycket tid på analyser
under den turbulenta marknaden som innan, men anser sig agera något mer på känsla och
intuition när turbulensen på marknaden ökat. Totalt sett tenderar hans val av aktievärder-
ingsmodell dock inte ha förändrats under den turbulenta börshösten 1998.

5.8 Framtida rekommendationer

Finansanalytikernas centrala roll på aktiemarknaden i Sverige är inte vetenskapligt
bevisad i samma utsträckning som till exempel på den amerikanska aktiemarknaden. Ett
tänkbart forskningsområde är att jämföra hur adekvata finansanalytikernas rekommenda-
tioner är i förhållande till utfallet. Ett annat tänkbart forskningsprojekt är att försöka
urskilja de bästa finansanalytikerna på aktiemarknaden och därefter följa avkastning för
deras köp- respektive säljrekommendationer.
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Bilaga 1

Låna oss 10 minuter av Er tid!

Enkätundersökning angående finansanalytikers val av aktievärderingsmodell,
värderingsfaktorer och prioritering av informationskällor.

Vi är två ekonomstudenter vid Luleå Tekniska Universitet och denna enkät är en del av
ett examensarbete för magisterexamen i ekonomi. Valet av uppsatsämne föll sig naturligt
med tanke på att vi båda har aktiemarknaden och dess aktörer som största intresse samt
att vi båda har som målsättning att någon gång i framtiden arbeta som finansanalytiker.

Undersökningen omfattar 100 finansanalytiker i Sverige. De 100 enkätrespondenternas
namn och adress har erhållits från Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF).

Den tid Du lägger ned på att besvara frågeformuläret är av stor betydelse för oss. Dina
svar kan inte ersättas av någon annans, och undersökningen står och faller med antalet
besvarade enkäter (ifall Du inte värderat aktier under 1998, alltså ett Nej enligt fråga
två, vore vi oerhört tacksamma om Du kunde hjälpa oss med att förmedla enkäten till
någon finansanalytiker som värderat aktier under 1998). Dina uppgifter behandlas
konfidentiellt och svaren kommer endast att presenteras i agregerad form och användas
för olika statistiska sammanställningar och beräkningar.

Enkäten faxar du enklast till oss på faxnummer: 0920-721 44 senast den 3 dec, eller
adresseras till Conny Malmer, Docentvägen 365, 977 52  Luleå. Undersökningen
kommer att publiceras och finnas tillgänglig vid Luleå tekniska universitets bibliotek. Vi
kommer även att sända ett exemplar till SFF som tack för hjälpen med urvalet.

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna per telefon eller via e-mail

Joakim Pettersson 0920 - 980 30   joapet-5@student.luth.se
Conny  Malmer 0920 - 986 10 conmal-5@student.luth.se

Tack på förhand

Joakim Pettersson Conny Malmer
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1. Vilken är din huvudsakliga  sysselsättning? Arbetar du som:

[ ] Finansanalytiker
[ ] Portföljförvaltare/Kapitalförvaltare
[ ] Börsmäklare/Institutionsmäklare
[ ] Ekonomijournalist/Börskrönikör
[ ] Annat, i så fall vad .........................................

2. Har du under 1998 arbetat med värdering av aktier i din yrkesutövning?

[ ] ja [ ] nej

3. Hur många år har du arbetat med värdering av aktier i din yrkesutövning?

[ ] < 2 år [ ] 2-5 år [ ] 6-10 år [ ] 11-20 år [ ] > 20 år

4. Hur stor del av Din arbetsvecka ägnar Du normalt, direkt och indirekt, åt värdering av företag noterade vid Stockholms
Fondbörs?

[ ] 1-33 % [ ] 34-66 % [ ] 67-99 % [ ] 100 %

5. Hur många olika företag analyserar Du kontinuerligt under ett år?

[ ] 1-5 [ ] 6-10 [ ] 11-15 [ ] 16-25 [ ] 26-40 [ ] > 40

6. Om Du är specialiserad  inom någon/några branscher som Du kontinuerligt följer, var vänlig notera nedan vilken/vilka
branscher.

[ ] skog [ ] verkstad [ ] IT

[ ] handel [ ] investment [ ] fastigheter

[ ] följer ej någon speciell bransch [ ] annan bransch, i så fall vilken .............

7. Hur stor andel av de olika värderingsmetoderna använder Du vid aktievärdering?

Nästan aldrig Sällan Ibland Vanligen Nästan alltid
0-5 % 6-35 % 36-65 % 66-95 % 96-100 %

Kassaflödesvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
P/E-talsvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Substansvärdering [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Gordons modell [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Teknisk analys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Betavärdesanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

8. Enligt Din åsikt, hur användbar är respektive modell/metod på en skala från 1, oanvändbar, till 5, mycket användbar?

Ringa in alternativ         oanvändbar                mycket användbar

Kassaflödesvärderingen 1 2 3 4 5
P/E-talsvärderingen 1 2 3 4 5
Substansvärderingen 1 2 3 4 5
Gordons modell 1 2 3 4 5
Teknisk analys 1 2 3 4 5
Betavärdesanalys 1 2 3 4 5
Annan metod 1 2 3 4 5
vilken ...........................
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9. Vid värdering av aktier, hur många årsresultat tillbaka i tiden brukar Du normalt beakta i Din analys?

[ ] 0 [ ] 1-2 [ ] 3-5 [ ] 6-10 [ ] > 10

10. Vid värdering av aktier, hur långt in i framtiden brukar Du normalt göra prognoser för t ex resultat, kursutveckling, etc?

[ ] < 3 mån[ ] 4-6 mån[ ] 7-12 mån [ ]13-24 mån

[ ] 2-5 år [ ] > 5 år [ ] gör aldrig prognoser

11. Hur ofta diskuterar Du i genomsnitt med företagslednigen för det företag du analyserar under ett år?

[ ] aldrig [ ] mindre än en gång [ ] en gång/år [ ] två gånger/år
[ ] tre gånger/år [ ] mer är tre gånger/år

12. Var vänlig rangordna de fem viktigaste faktorerna vid värdering av aktier för respektive     bransch. Den viktigaste faktorn sätter
Du som nummer 1, den näst viktigaste som nummer 2, osv. Du skall följaktligen rangordna varje bransch för sig avseende de faktorer
Du anser viktiga vid värdering av aktier för just den branschen.

Skog Verkstad Fastighet Handel Investment IT Annan*
Vinst/aktie [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Räntab. på eget el syss. kap. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Substansvärde [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Ledningskompetens [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Anställdas kompetens [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Cash-flow [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Rörelsekapital [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
P/E-tal [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Direktavkastning [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Skuldsättningsgrad [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

13. Var vänlig rangordna de fem viktigaste informationskällorna vid värdering av aktier för respektive bransch. Den viktigaste
informationskällan sätter Du som nummer 1, den näst viktigaste som nummer 2, osv. Du skall följaktligen rangordna varje bransch för
sig avseende de informationskällor Du anser viktiga vid värdering av aktier för just den branschen.

Skog Verkstad Fastighet Handel Investment IT Annan*
Årsredovisningen [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
VD´s kommentar [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Verksamhetsberättelsen [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Förvaltningsberättelsen [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Resultaträkningen [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Balansräkning [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Finansierigsanalysen [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Bokslutskommentarer och noter [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Revisionsberättelsen [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
"Fem år i sammandrag" [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Delårsrapporter [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Offentlig statistik [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Informationsservice (Direkt, SIX) [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Affärspress (DI, VA etc) [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Diskussion med företagsrepresentanter [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Andra analytiker [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Företagens personaltidningar [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

14. Vilket alternativ anser Du stämmer bäst överens med hur Du har agerat under den turbulenta börshösten 1998? (Var vänlig kryssa i
ett alternativ)

[ ] jag har använt mig av mycket mer informationskällor i mina analyser
[ ] jag har använt mig av lite mer informationskällor i mina analyser
[ ] jag har använt mig av oförändrad mängd informationskällor i mina analyser
[ ] jag har använt mig av lite mindre informationskällor i mina analyser
[ ] jag har använt mig av mycket mindre informationskällor i mina analyser
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15. Anser Du att tidsperspektivet, till exempel från 12 mån till 6 mån eller vice versa,   i dina rekommendationer har förändrats under
den turbulenta börshösten 1998?

[ ] ja tidsperspektivet har ökat markant
[ ] ja tidsperspektivet har ökat något
[ ] nej tidsperspektivet är oförändrat
[ ] ja tidsperspektivet har minskat något
[ ] ja tidsperspektivet har minskat markant

16. Hur har den senaste tidens turbulens på aktiemarknaden påverkat den tid Du lägger ner på varje enskild aktieanalys?

[ ] jag lägger nu ner betydligt längre  tid på varje analys
[ ] jag lägger nu ner något längre  tid på varje analys
[ ] jag lägger nu ner lika mycket  tid som tidigare på varje analys
[ ] jag lägger nu ner något mindre  tid på varje analys
[ ] jag lägger nu ner betydligt mindre tid på varje analys

17. Anser Du att Du agerar mer på känsla och intuition vid en turbulent aktiemarknad?

[ ] ja [ ] nej [ ] vet ej

18. Anser Du att ditt val av aktievärderingsmodell har förändrats under den turbulenta börshösten 1998?

[ ] ja [ ] nej [ ] vet ej

Om ja hur har det förändrats?

19. Har ditt arbete förändrats under den turbulenta börshösten 1998? (Förklara i såfall hur)
(exempelvis med hänsyn på mängden informationskällor, fondkommissionsbranschens hårdare konkurrens etc.)
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Bilaga 2

Respondenternas huvudsakliga sysselsättning är: Antalet år som respondenterna arbetat med aktievärdering är:

Finansanalytiker 19 st < 2 år 4,7%

Portföljförvaltare/Kapitalförvaltare 15 st 2-5 år 23,3%

Börsmäklare/Institutionsmäklare 2 st 6-10 år 20,9%

Ekonomijournalist/Börskrönikör 1 st 11-20 år 48,8%

Corporate finance 5 st > 20 år 2,3%

Kreditanalytiker 1 st totalt 100%

Analytikerchef 1 st (hämtat från fråga 3)

Verkställande direktör 1 st

totalt 45 st Arbetat med aktieanalys under 1998 har cirka 96 procent gjort.

(hämtat från fråga 1) (hämtat från fråga 2)

Av sin arbetsvecka ägnar sig respondenterna åt aktievärdering till: Finansanalytikerna analyserar under ett år kontinuerligt:

kategori frekvens 1-5 bolag 14,0%

1-33 % 37,2% 6-10 bolag 18,6%

34-66 % 27,9% 11-15 bolag 20,9%

67-99 % 16,3% 16-25 bolag 27,9%

100% 18,6% 26-40 bolag 2,3%

totalt 100% > 40 bolag 16,3%

(hämtat från fråga 4) totalt 100%

(hämtat från fråga 5)

Finansanalytikerna branschspecialiserade är följande: Finansanalytikern diskuterar med företagsledningen i snitt:

skog 2 st aldrig 9,8%

verkstad 10 st < 1 gång 4,9%

IT 9 st 1 gång/år 14,3%

handel 3 st 2 gånger/år 17,1%

investment 2 st 3 gånger/år 7,3%

fastigheter 2 st > 3 gånger/år 46,6%

följer ej någon speciell bransch 18 st totalt 100%

övriga 4 st (hämtat från fråga 11)

(hämtat från fråga 6)

Årsresultat tillbaka i tiden som finansanalytikern normalt beaktar är: Prognoser för framtiden görs normalt för:

0 år 5% < 3 mån 2,50%

1-2 år 10% 4-6 mån 0

3-5 år 60% 7-12 mån 5%

6-10 år 20% 13-24 mån 20%

> 10 år 5% 2-5 år 52,50%

totalt 100% > 5 år 20%

(hämtat från fråga 9) gör aldrig prognoser 0

totalt 100%

(hämtat från fråga 10)
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 Bilaga 3 (Förklaring till diagrammen på nästa sida)

Förklaring till graderingen 1-5 på X-axeln

1 = svarsalternativet "skogsanalytiker" enligt fråga 6 i frågeformuläret
2 = svarsalternativet "verkstadsbolagsanalytiker" enligt fråga 6 i frågeformuläret
3 = svarsalternativet "IT-analytiker" enligt fråga 6 i frågeformuläret
4 = svarsalternativet "handelsbolagsanalytiker" enligt fråga 6 i frågeformuläret
5 = svarsalternativet "investmentbolagsanalytiker" enligt fråga 6 i frågeformuläret
6 = svarsalternativet "fastighetsbolagsanalytiker" enligt fråga 6 i frågeformuläret
7 = svarsalternativet "analytiker som inte följer någon speciell bransch" enligt fråga 6

i frågeformuläret

Förklaring till graderingen 1-5 på Y-axeln

1 = svarsalternativet "nästan aldrig" enligt fråga 7 i frågeformuläret
2 = svarsalternativet "sällan" enligt fråga 7 i frågeformuläret
3 = svarsalternativet "ibland" enligt fråga 7 i frågeformuläret
4 = svarsalternativet "vanligtvis" enligt fråga 7 i frågeformuläret
5 = svarsalternativet "nästan alltid” enligt fråga 7 i frågeformuläret
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