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Abstract 
This paper uses a fundamental investment strategy model developed by Piotroski (2000), called F_SCORE. 
The model uses accounting-based ratios applied for portfolios of high book-to-market firms. The aim of the 
study is to test the model for the US stock market during the years 1998-2015, as well as to develop it. The 
first test uses the original model during the specified time period. The next step is to develop the model by 
using correlations between each of the signals and future returns that Piotroski (2000) has proven to exist. 
The test showed that the F_SCORE outperforms the market during the time period. In the developed model 
the return can be increased even further. The result shows that the market adjusted return can be increased by 
an average of 24.7 % annually. The developed model thereby generates a better market adjusted return than 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer bakgrund och problemdiskussion tillhörande detta 

examensarbete behandlas. Här diskuteras olika möjligheter att skapa avkastning på 

finansiella marknader. Vidare kommer studiens syfte och frågeställning att presenteras 

med fokus utifrån vald analysmodell. 

1.1. Bakgrund 
“I always knew I was going to be rich. I don’t think I ever doubted it for a minute”. Citatet 

är från en välkänd person, inte bara i ekonomiska kretsar utan i hela världen. Uttalandet 

kommer från Warren Buffett. Erkänd som en av världens bästa investerare. Buffett har 

skapat sig en förmögenhet på flera miljarder dollar under sin livstid. Att bli en lika 

skicklig investerare är det många som drömmer om, såväl aktörer inom finanssektorn som 

privata investerare.  

 

Fama, Fisher, Jensen och Roll definierade en mycket etablerad teori inom ämnet redan 

1969 som kallas Efficient Market Hypothesis (EMH). Denna hypotes grundar sig i att 

finansiella marknader är effektiva, vilket innebär att priser justeras direkt när ny 

information blir tillgänglig. Det gör att det sanna värdet återspeglas i aktiepriset och det 

blir omöjligt att skaffa sig en avkastning på redan känd information. Enligt EMH skulle 

Buffetts avkastning inte kunnat uppnås genom aktieinvestering. Den uppnådda 

avkastningen påvisar att diskussionen fortfarande är relevant då både forskare och 

investerare inte kan enas om marknaden är effektiv eller inte. En forskare som motsätter 

sig EMH är Shiller (2003). Sociala och sociologiska aspekter spelar in i hur marknaden 

påverkas, vilket medför att teoretiska modeller måste återspegla verkligheten bättre. 

Investerare agerar därmed inte alltid rationellt (Shiller, 2003).  

 

När aktier urskiljs till en portfölj finns det i princip oändligt många strategier. Två 

strategier är teknisk analys och fundamental analys. Teknisk analys eftersträvar att finna 

historiska mönster i aktiepriser. Fundamental analys, likt den Buffett använder sig utav, 

syftar till att bestämma företagsvärdet utefter finansiella rapporter och 

redovisningsinformation (Lev & Thiagarajan, 1993). Det finns ett stort antal studier på 

EMH och teknisk analys men mindre forskning gällande EMH och fundamental analys. 
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Med hjälp av fundamental analys går det att förutspå framtida avkastning då 

företagsvärdet återspeglas i de finansiella rapporterna (Ou & Penman, 1989). Även Lev 

och Thiagarajan (1993) hävdar att det är möjligt att skapa sig överavkastning med hjälp 

av en fundamental analys och att marknaden inte alltid är effektiv likt EMH. 

 

Piotroski (2000) påstår också att en fundamental analys kan skapa överavkastning. I 

artikeln Value investing: The use of historical financial statement inormation to separate 

winners from losers konstruerades en fundamental analysmodell för att urskilja vinnare 

och förlorare. Analysmodellen fick namnet Fundamental Signal Score (F_SCORE). I den 

rankades företag utifrån totalt nio parametrar inom kategorierna effektivitet, lönsamhet 

och finansiell ställning. Modellen är binär, uppfyllde företaget kriteriet i något av de nio 

parametrarna så fick det ett poäng, annars noll. Den aggregerade summans intervall 

sträcker sig därmed från 0 till 9. Fama och French (1992) fann att företag med högt book-

to-market (B/M-tal), så kallade värdeaktier, genererar en högre avkastning än de med låga 

B/M-tal, som benämns tillväxtaktier. Med utgångspunkt i detta resultat gjorde Piotroski 

(2000) en studie på 14 043 företag med höga B/M-tal på den amerikanska marknaden 

mellan åren 1976–1996. Resultatet visade att det gick att öka den marknadsjusterade 

avkastningen med minst 7,5 % årligen när företag med höga B/M-tal sorterades ut. 

Analysmodellen F_SCORE applicerades på dessa värdeaktier för att utskilja vinnare och 

förlorare. Undersökningen resulterade i en årlig marknadsjusterad avkastning om 23 % 

när förväntade vinnare köptes och förväntade förlorare blankades. Avkastningen ökades 

genom att köpa företag med höga F_SCORE (8–9) och blanka de med låga F_SCORE 

(0–1). Blankning innebär att en investerare lånar aktier för att sälja vidare i tron att 

aktiekursen ska falla. Målet är att köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs. Genom att 

blanka en aktie kan investeraren tjäna pengar när den sjunker i värde. En vinst görs när 

återköpspriset är lägre än försäljningspriset (Dechow, Hutton, Meulbroek, & Sloan, 

2001). 

1.2. Problemformulering 
Det finns åtskilliga analysmodeller och investeringsstrategier för att göra urvalet av aktier 

till en portfölj. Flertalet av strategierna är komplicerade att använda sig av som 

privatinvesterare. Valet på Piotroskis (2000) modell grundar sig i att den är relativt enkel 

att implementera. Modellen går att efterfölja med hjälp av beräkningar enbart utifrån 
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företagets finansiella rapporter, därmed är det möjligt för privatinvesterare att efterfölja 

denna strategi. Det är av intresse att undersöka möjligheten till att utveckla Piotroskis 

(2000) modell för att nå en ännu högre avkastning. I artikeln återfinns en 

korrelationsmatris över vilka av de nio nyckeltalen som korrelerar mest med avkastningen 

(se bilaga 1). Det upptäckta sambandet beaktas inte i Piotroskis (2000) modell. Eftersom 

den är binär viktas alla nio nyckeltal likvärdigt i F_SCORE trots att korrelationsmatrisen 

visar att de har olika stor påverkan på avkastningen. Hur avkastningen påverkas efter att 

hänsyn tagits till korrelationen i varje enskilt nyckeltal blir nästa steg för att utveckla 

F_SCORE. Om beräkningarna stämmer borde det innebära att avkastningen kan ökas 

ytterligare, därför är det intressant att undersöka. 

 

Genom att lägga mer vikt vid de nyckeltal som korrelerar bäst med avkastningen 

undersöks möjligheten till högre avkastning. Med hjälp av vald analysmodell ska de 

fundamentalt starka och svaga företagen sorteras ut. Piotroski (2000) är självkritisk mot 

att information faller bort i den binära modellen men påvisar att det görs för enkelheten. 

I examensarbetet kommer därför den binära skalan göras om till en mer kontinuerlig. På 

så vis undersöks om det går att fånga upp mer information, utan att försvåra modellen 

avsevärt. Eftersom modellen är binär finns det inget som förklarar hur bra eller dåligt ett 

företag presterar på varje given mätpunkt. Exempelvis utdelas ett poäng om företaget 

uppfyller kriteriet i det nyckeltalet, annars noll. Hänsyn tas inte till korrelation mellan 

nyckeltal och avkastning. Därför är det ett lämpligt område att undersöka för att se hur 

resultatet påverkas. Det vill säga undersöka hur avkastningen blir när det läggs mer vikt 

vid de nyckeltal som anses ha störst påverkan på framtida avkastning.  

1.3. Syfte 
Syftet är att testa Piotroskis (2000) modell på den amerikanska marknaden för en senare 

tidsperiod och undersöka möjligheten att utveckla analysmodellen F_SCORE. Studien 

verkställs för att försöka generera en bättre avkastning. 

1.4. Frågeställning 
Fungerar Piotroskis (2000) F_SCORE under tidsperioden 1998–2015? 

Hur skiljer sig avkastningen i den framtagna modellen jämfört med F_SCORE och 

jämförelseindex S&P 500? 
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1.5. Avgränsningar 
En avgränsning är att enbart observera noterade företag på den amerikanska marknaden 

under tidsperioden 1998 – 2015. Valet av period medför att datainsamlingsperioden är 

1996 – 2017. Eftersom resultatet även skall jämföras med hur marknaden presterat under 

motsvarande period görs en begränsning till att enbart använda index S&P 500. 

 

Inga justeringar görs för courtage, skatter eller andra avgifter. Avgränsningen utförs på 

grund av att beräkningar hade försvårats avsevärt om detta skulle inkluderats. Courtage 

är beroende på vilken förvaltare eller bank som förfogar över kundens kapital. Skatter är 

olika beroende på den skattskyldiges skattesats och skattesituation. Ovannämnda orsaker 

gör att det inte justeras för dessa avgifter. 

1.6. Uppsatsens disposition 
I efterföljande sektion kommer det teoretiska ramverket presenteras i form av den 

effektiva marknadshypotesen och relevanta investeringsstrategier. Nästkommande 

sektion beskriver Piotroskis (2000) studie som ligger till grund för detta examensarbete. 

Denna del innehåller även metod för datainsamling samt den nyskapade modellen. Vidare 

presenteras resultatet, studiens slutsats och förslag på framtida forskning. 
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2. Teori 
I denna sektion kommer tidigare teorier inom ämnet diskuteras. Första delen diskuterar 

EMH som haft stor relevans i tidigare forskning och fortfarande är en grundläggande 

teori. Det framförs även kritik mot nämnda teori. I efterföljande två delar diskuteras book-

to-market och fundamental analys som investeringsstrategier. Avslutningsvis diskuteras 

anomalier inom ämnet.  

2.1. Effektiva marknadshypotesen (EMH) 
Eftersom uppsatsen avser att utveckla en erkänd och beprövad investeringsstrategi avsedd 

att användas på en finansiell marknadsplats är diskussionen om marknadens effektivitet 

relevant. Som tidigare nämnts definierade Fama et al. EMH första gången 1969. Teorin 

påvisar att det inte går att systematiskt överträffa marknaden då all känd information 

återspeglas i aktiekursen. Priset justeras direkt när informationen blir känd, vilket Fama 

et al. (1969) definierar som en effektiv marknad. EMH har haft stor betydelse för 

efterföljande forskning inom finansiella marknader. Diskussionen om marknadens 

effektivitet har delat forskare och pågår fortfarande.   

 

1970 utvecklade Fama och Malkiel teorin EMH. De definierade tre olika former av 

marknadseffektivitet, vilka benämns svag, semi-stark och stark form. I den svaga formen 

återspeglas endast historisk information i priset, vilket gör användandet av teknisk analys 

omöjligt för att förutse framtida priser. Semi-stark form av marknadseffektivitet innebär 

att utöver historisk information så återspeglas även all offentlig information. Priset 

justeras direkt när ny information blir tillgänglig. Vid semi-stark form går det inte skapa 

överkastning med en fundamental investeringsstrategi, då all information redan 

återspeglas i priset. Stark form av marknadseffektivitet är när även icke offentlig 

information återspeglas i priset, så kallad insider-information. Denna starka form är en 

extrem sådan och återspeglar inte verkligheten till fullo (Malkiel & Fama, 1970). 

 

Shiller (2003) är kritisk till EMH. Investerare agerar inte alltid rationellt, vilket medför 

att finansiella marknaders effektivitet åsidosätts. Historiska kriser och bubblor tas upp 

som bevis på att teoretiska modeller inte återspeglar verkligheten. Psykologi och 

mänskliga faktorer påverkar hur investerare agerar (Shiller, 2003). 
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Om all information återspeglas i marknadspriset som Fama et al. (1969)  hävdar, innebär 

det att investerare inte kan generera överavkastning. Samtidigt finns det forskare som 

påstår att det går att urskilja vinnare genom en fundamental analys (Piotroski, 2000; 

Abarbanell & Bushee, 1998; Lev & Thiagarajan, 1993; Ou & Penman, 1989). Åsikterna 

kan anses som kritik mot att marknaden skulle vara helt effektiv. Med hjälp av analys av 

redovisningsinformation kan företagsvärdet tillfälligt avvika från det sanna värdet för att 

långsamt stabilisera sig. Det är möjligt att upptäcka värde som ej återspeglas i 

aktiekurserna (Ou & Penman, 1989). Abarbanell och Bushee (1998) påstod att 

fundamental analys kunde urskilja vinnare eftersom marknaden tenderar att underreagera 

på information. De argumenterar för att det antingen finns en felprissättning på 

marknaden eller att den inte är helt effektiv, vilket också är en motsägelse till EMH. 

 

Förutsättningen för en effektiv marknad är att all information är allmän, obefintliga 

kostnader för anskaffning av information samt inga transaktionskostnader (Malkiel & 

Fama, 1970). Grossman och Stiglitz (1980) instämmer att om dessa förutsättningar 

uppfylls finns det till viss del en effektiv marknad. Något de däremot inte håller med om 

är att marknadspriser reflekteras till fullo av den tillgängliga informationen. Det går att 

skapa överavkastning om investerare kan värdera information bättre än andra. Det är 

kostsamt att analysera ny information men om det görs på rätt sätt kan investerare 

kompenseras i form av avkastning. När ny information blir tillgänglig har investerare 

olika syn på det sanna värdet på denna tillgång (Stiglitz & Grossman, 1980). 

 

Bernard och Thomas (1989) studerade också marknadens effektivitet. Prisernas reaktion 

vid tillkännagivandet av kvartalsrapporter undersöktes. Marknaden och investerare 

misslyckas att ta till sig ny information och marknadspriserna svarar med en fördröjning. 

När företag överraskade negativt vid kvartalsrapporter upptäcktes en nedgång i kurserna 

innan tillkännagivandet. Sambandet överensstämmer med EMH, trots att informationen 

inte är publik justerar marknaden priset efter förväntningarna. Något som motsatte EMH 

var att kursfallet fortsatte både 60 och 180 dagar efter att informationen blev tillgänglig. 

Effekten blev motsatt för företag som överraskade positivt. Det vill säga kurserna fortsatte 

upp 60 och 180 dagar efter kvartalsrapporten. Kursrörelserna är istället en motsägelse till 

EMH eftersom det tyder på att all information inte återspeglas direkt i priset. Det är svårt 

för investerare att veta vad för konsekvenser den nya informationen har på framtida 
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vinster. Nyheterna reflekteras i priserna till viss del när de tillkännages, men inte 

fullständigt. Investerare får en tydligare bild på hur ny information påverkar framtida 

vinster först när analytiker ger sin syn på dessa till marknaden (Bernard & Thomas, 1989). 

Slutsatsen överensstämmer med det Piotroski (2000) hävdar i sin artikel, att marknaden 

tenderar att underreagera på historisk information.  

2.2. Book-to-market  
Book-to-market (B/M-tal) beräknas genom att ett företags bokförda värde ställs i relation 

till marknadsvärdet på handelsplatsen där aktien handlas. Fama och French (1992) 

studerade företag med högt och lågt B/M-tal. Ett B/M-tal > 1 definieras som högt och < 

1 som lågt. Är B/M-talet 1 värderas det bokförda värdet enligt marknadsvärdet. Företag 

med ett högt B/M-tal kallas värdeaktier och de med ett lågt B/M-tal kallas tillväxtaktier. 

Resultatet visade att värdeaktier avkastar bättre än tillväxtaktier (Fama & French, 1992). 

 

Piotroski (2000) valde bort alla företag med ett lågt B/M-tal då dessa levererade en sämre 

avkastning och fokuserade enbart på värdeaktier. Det Piotroski (2000) var kritisk till i 

Fama och Frenchs (1992) artikel var att de skapade en portfölj där alla företag med ett 

högt B/M-tal ingick. Efter egna beräkningar upptäcktes att den positiva avkastningen 

endast presterades av 44 % av företagen med höga B/M-tal. Majoriteten av företagen hade 

alltså en negativ avkastning. Syftet var att finna ett sätt att urskilja de värdeaktier som 

kommer generera högst avkastning. Detta ligger till grund för analysmodellen F_SCORE. 

Med hjälp av denna sorterades de fundamentalt starka företagen med höga B/M-tal ut 

(Piotroski, 2000).  

 

Det finns flera studier som pekar på att värdeaktier avkastar bättre än tillväxtaktier men 

anledningarna till varför går isär. Värdeaktier genererar en högre avkastning än 

tillväxtaktier eftersom de är mer fundamentalt riskfyllda och därför kräver investerare en 

kompensation för denna risk (Fama & French, 1992). Trots högre avkastning så 

rekommenderas värdeaktier sällan av analytiker som istället fokuserar på de aktier som 

den senaste tiden levererat bra resultat. En orsak kan vara att företag med ett högt B/M-

tal ofta anses befinna sig i finansiell stress och därför får alltför låga förväntningar på 

framtida resultat. Dessutom underpresterar majoriteten av värdeaktier enskilt marknaden, 

vilket gör det viktigt att urskilja de fundamentalt starka företagen (Piotroski, 2000). 
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Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) anser att värdeaktiernas högre avkastning beror 

på att denna typ av investeringar går emot majoriteten av investerarna. Resonemanget är 

att i de populära aktierna som presterat bra den senaste tiden överskattas vinsttillväxten, 

vilket leder till att aktien överreagerar på uppsidan. Ytterligare en aspekt är att investerare 

hellre köper en aktie som tidigare presterat bra, vilket medför att priset stiger. Simultant 

överreagerar de mot aktier som presterat sämre och därför handlas dessa ned vilket gör 

dem undervärderade. De investerare som gör det motsatta i förhållande till kollektivet, 

alltså köper värdeaktier och avyttrar tillväxtaktier kommer nå en högre avkastning än 

marknadsgenomsnittet (De Bondt & Thaler, 1985). 

2.3. Fundamental och teknisk analys 
I tidigare avsnitt har teorin EMH och book-to-market som investeringsstrategi diskuterats. 

Den förstnämnda teorin handlar om att det inte går att skapa sig en överavkastning 

eftersom marknaden är effektiv. Book-to-market som investeringsstrategi säger det 

motsatta, att det går att urskilja bra och mindre bra företag genom denna typ av 

fundamental analys. Det finns flera tillvägagångsätt för att skapa en överavkastning. I 

denna del kommer det diskuteras två typer av strategier utifrån tidigare forskning och 

relevans för arbetet, vilka är fundamental och teknisk analys. Studien bygger på den 

fundamentala analysmodellen F_SCORE, därför är det intressant att se om historisk 

information påverkar avkastningen. 

 

Fundamental analys syftar till att bestämma företagsvärdet genom granskning av 

finansiella rapporter och redovisningsinformation (Lev & Thiagarajan, 1993). Med hjälp 

av denna strategi återfinns företagsvärdet i redovisningsinformationen. Det är möjligt att 

med en fundamental analys kunna urskilja företag som avviker från sitt sanna värde för 

att långsamt stabilisera sig till det rätta värdet. Finansiella rapporter kan ses som 

riktmärken för att hitta över- och undervärderade företag (Ou & Penman, 1989).  

 

Lev och Thiagarajan (1993) hävdar att användandet av endast ett fåtal nyckeltal i analysen 

av företagsvärdet kan resultera i att investerare missar nödvändig information. På grund 

av risken att missa information skapades en aggregerad summa av signaler. De mest 

värdeskapande nyckeltalen identifierades och en korrelation mellan nyckeltal och 
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efterföljande resultatutveckling upptäcktes. Resultatet visade att marknaden tenderar att 

underreagera på finansiell information. Piotroski (2000) försökte utveckla strategin med 

användandet av en fundamental modell med aggregerade signaler optimerade för 

värdeaktier. På så vis skapades analysmodellen F_SCORE där företagens nyckeltal 

analyserades utifrån förändring från föregående år. Till skillnad från tidigare studier 

vägdes värdeaktier in i analysen, det vill säga företag med höga B/M-tal (Piotroski, 2000). 

Studien gjordes med utgångspunkt i Fama och French (1992) resultat om att värdeaktier 

gav högre avkastning än tillväxtaktier. 

 

Teknisk analys är när investerare studerar historiska mönster i aktier för att förutse 

framtida prisrörelser. Analysen har ofta en kortare tidshorisont än den fundamentala. Den 

bygger inte på företagets underliggande värde utan på historiska kursrörelser. Kritik riktas 

mot denna typ av investeringsstrategi. Priset fluktuerar likt en random walk, vilket 

innebär att aktiepriset rör sig slumpmässigt. För att teknisk analys ska fungera måste det 

finnas ett beroende mellan avkastning och historiska prisrörelser. I en random walk anses 

variablerna istället vara oberoende av varandra. Detta är liksom EMH ännu en teori om 

finansiella marknader som delat forskare. Aktier har inget minne och det är omöjligt att 

förutse framtida värden, istället liknar prisrörelser en serie av slumpvariabler. Samtidigt 

påvisas att random walk inte är en exakt skildring av verkligheten men att beroendet 

mellan historiska mönster och framtida priser är så svagt att det saknar betydelse. På 

grund av det svaga sambandet riktas kritik mot både fundamentala och tekniska analyser. 

Båda investeringsstrategierna anses sakna betydelse eftersom priser rör sig likt en random 

walk (Fama, 1995). Random walk är lik EMH, vilken också riktar kritik till fundamental 

och teknisk analys. Samtidigt finns det forskare som hävdar att det går urskilja bra och 

dåliga företag genom en fundamental analys (Piotroski, 2000; Ou & Penman, 1989; Lev 

& Thiagarajan, 1993).  

2.4. Anomalier 
När priset på en tillgång inte rör sig enligt marknadens förväntan kallas det för 

marknadsanomali. EMH säger att all information som finns tillgänglig återspeglas i 

priset. Enligt denna teori är det omöjligt att handla aktier till över- eller underpriser 

eftersom marknaden justerar aktien till ett korrekt marknadspris. I praktiken har det visat 

sig svårt att upprätthålla effektiva marknader och det har funnits avvikande mönster. 
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Prisfluktuationen medför att EMH inte alltid upprätthålls, vilket förklaras av finansiella 

marknadsanomalier (Shiller, 2003). Det finns ett flertal marknadsanomalier men de som 

uppmärksammas är post-earnings-announcement drift och aktiemarknadspsykologi. 

Eftersom Piotroskis (2000) F_SCORE bygger på företags fundamentala värden så är post-

earnings-announcement drift intressant att diskutera. Eftersom företag handlas på en 

finansiell marknad är även aktiemarknadspsykologi relevant. 

 

Post-earnings-announcement drift innebär att när ett företag rapporterar ett oväntat 

resultat kommer aktiekursen fortsätta i linje med det oväntade resultatet. Resultatet visar 

att det tar längre tid för aktiepriset att anpassa sig till ny information (Ball & Brown, 

1968). Den tid det tar för aktien att justeras till rätt pris går emot EMH som säger att ny 

information reflekteras direkt i marknadspriset. 

 

Aktiemarknadspsykologin behandlar det faktum att investerare inte alltid agerar 

rationellt. Schiller (2003) anser som tidigare nämnts att teoretiska modeller inte ger en 

rättvis bild av verkligheten. Hänsyn tas inte till sociala aspekter som också påverkar 

marknaden och ingen förklaring ges till anomalier som inträffar. Den stora volatiliteten 

på aktiemarknader kan inte förklaras av enstaka mindre anomalier. Även om merparten 

av volatiliteten på aktiemarknaden var oförklarlig så ifrågasätts hela EMH i grunden. 

Prisförändringar sker utan någon fundamental anledning och beror på masspsykologi. Att 

finansiella marknader är välfungerande och att pris alltid reflekterar all tillgänglig 

information är en missvisande bild av verkligheten (Shiller, 2003). 
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3. Metod 
I följande sektion kommer tillvägagångssättet att presenteras. Första delen presenterar 

Piotroskis (2000) nio nyckeltal och definition av dessa, följt av undersökningens design. 

Nästkommande del redogör för hur datainsamlingen utförts för att sedan diskutera 

studiens validitet och reliabilitet. Vidare presenteras den nyskapade modellen A_SCORE. 

I denna görs F_SCORE om med hänsyn till korrelationen mellan respektive nyckeltal och 

dess påverkan på framtida avkastning, som Piotroski (2000) visat existerar.  

3.1. Piotroskis modell och definition av nyckeltal 
Modellen F_SCORE består av nio fundamentala parametrar som mäter företagens 

finansiella ställning inom områdena: lönsamhet, finansiell hävstång/likviditet och 

effektivitet. Modellen är binär och vid en positiv signal delas 1 poäng ut och vid en 

negativ signal 0 poäng. Den totala summan för ett företag hamnar således i intervallet 0–

9. Den aggregerade summan är designad för att mäta den generella kvaliteten av 

företagens finansiella ställning. Beslutet att köpa ett företags aktie baseras på antal poäng 

i F_SCORE. Företag med 8–9 poäng köps och behålls ett och två år samtidigt som företag 

med 0–1 poäng blankas motsvarande tidsperiod. 

3.1.1. Lönsamhetssignaler 
Nuvarande lönsamhet och kassaflöden ger information om företagets möjlighet att 

generera medel internt. Ett företag med positiva kassaflöden visar en kapacitet att kunna 

generera vinstmedel genom sin operativa verksamhet. Likaså är en positiv 

resultatutveckling en indikation på en förbättring av företagets underliggande förmåga att 

generera framtida positiva kassaflöden. Piotroski (2000) använder följande fyra 

parametrar för att mäta ett företags lönsamhet: ROA, ΔROA, CFO och ACRRUAL.  

 

ROA	

Return on assets (ROA) är ett lönsamhetsmått som anger hur mycket vinst ett företag 

genererar i förhållande till sina tillgångar. ROA definieras som nettoinkomst före 

extraordinära kostnader dividerat med totala tillgångar. Om signalen är positiv ges ett 

poäng, annars noll.	

	

ΔROA	
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Avkastningen på befintliga tillgångar jämförs med föregående år. Förändringen i ROA 

beräknas genom att innevarande års ROA subtraheras med föregående års. Om årets ROA 

är högre än föregående år blir resultatet positivt och då utdelas ett poäng, annars noll. 

 

CFO	

Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med totala tillgångar. Nyckeltalet 

används för att visa om tillgångarna genererar kassaflöde till den löpande verksamheten. 

Om CFO är positivt delas ett poäng ut, annars noll. 

 

ACCRUAL	

Ett resultat större än kassaflödet från den löpande verksamheten anses enligt Piotroski 

(2000) vara en negativ signal för framtida avkastning. Detta beräknas som CFO 

subtraherat med ROA. Om ACCRUAL är positiv ges ett poäng, annars noll. 

3.1.2. Finansiella prestationssignaler 
Nyckeltalen inom denna kategori är utformade för att mäta förändring i kapitalstruktur 

och företagets möjlighet att möta framtida skuldåtaganden. Signalerna benämns som 

∆LEVER, ∆LIQUID samt EQ_OFFER. Företag med ett högt B/M-tal kan befinna sig 

under finansiell stress. En ökning av den finansiella hävstången, en försämring av 

likviditeten, eller användning av extern finansiering anses som negativa signaler 

angående företagets finansiella risk. 

 

∆LEVER	

Nyckeltalet mäter förändringen i långfristiga skulder. Om ett företag som befinner sig i 

ekonomiskt trångmål beslutar sig för att ta in externt kapital påvisar det oförmåga att 

kunna generera medel internt. Ökningen av skulden kommer sannolikt leda till en 

minskad finansiell flexibilitet. Beräkningen av ∆LEVER	görs genom att årets långfristiga 

skulder divideras med de genomsnittliga totala tillgångarna, vilket jämförs mot 

föregående år. Om förändringen är negativ ges ett poäng, annars noll.   	

	

∆LIQUID	

Signalen mäter balanslikviditeten och jämförs med föregående år. Piotroski (2000) anser 

att detta är ett bra sätt att se om möjligheten att möta de kortfristiga åtagandena har ökat. 



	

 

 

13 

Nyckeltalet beräknas genom att omsättningstillgångar divideras med kortfristiga skulder. 

Är balanslikviditeten högre än föregående år ges ett poäng, annars noll. 

 

EQ_OFFER	

Variabeln tar hänsyn till förändringen av antalet aktier. Företag som tar in externt kapital 

kan påvisa en oförmåga att kunna bemöta framtida betalningsåtaganden. Att åstadkomma 

detta genom en nyemission, med en sannolik nedgång i aktiekursen som konsekvenstyder 

på en svag finansiell ställning (Piotroski, 2000). Har antalet aktier ökat delas noll poäng 

ut, annars ett.	

3.1.3. Effektivitetssignaler 
De återstående två signalerna ΔMARGIN och ΔTURN är utformade för att mäta 

förändringar i effektiviteten i företagets operativa verksamhet. Signalerna reflekterar två 

viktiga parametrar inom företaget för att generera framtida avkastning (Piotroski, 2000). 

 

ΔMARGIN	

Nyckeltalet visar förändring i bruttomarginal jämfört med föregående år. En förbättring 

av bruttomarginalen indikerar en högre konkurrenskraft. Signalen beräknas genom att 

bruttomarginal divideras med nettoomsättning. Har bruttomarginalen ökat blir kvoten 

positiv och då ges företaget ett poäng, annars noll. 

 

ΔTURN	

Signalen mäter hur kapitalomsättningshastigheten har förändrats jämfört med föregående 

år. Enligt Piotroski (2000) indikerar en ökning i kapitalomsättningshastigheten att 

produktiviteten på tillgångsbasen har stigit. Förbättringen kan bero på en högre 

effektivitet i verksamheten eller en ökad omsättning. Nyckeltalet beräknas genom att 

nettoomsättningen divideras med totala tillgångar vid årets början. Är förändringen 

mellan åren positiv ges ett poäng, annars noll.  I tabell 1 nedan presenteras samtliga nio 

nyckeltal, formler och poängfördelning. 
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3.2. Vetenskapligt angreppssätt och undersökningsdesign 
Vetenskapliga undersökningar anknyter till två vetenskapsteoretiska synsätt, dessa är 

positivism respektive interpretivism. Det förstnämnda syftar till att förklara och det 

sistnämnda på att förstå. En positivistisk forskare förhåller sig opartiskt och objektivt till 

det som studeras där utgångspunkten är befintliga teorier. Det interpretivistiska synsättet 

betraktar den sociala verkligheten som subjektiv och konstruerad av människor. 

Forskarens roll är därmed att tolka sociala fenomen. Ett positivistiskt synsätt förknippas 

ofta med kvantitativ forskning och ett interpretivistiskt synsätt med en kvalitativ sådan. I 

kvalitativ forskning används ord eller visuella bilder som analysenhet och förknippas 

därmed med småskaliga studier. Kvantitativ forskning tenderar att förknippas med 

storskaliga studier och analys av specifika variabler (Denscombe, 2016). Eftersom denna 

studie grundar sig i fundamental analys av värdeaktier och stort antal observationer så har 

den ett positivistiskt synsätt med kvantitativ forskningsansats. Avkastningar från 

värdeaktier används som specifik variabel. Fördelen med en kvantitativ forskning är 

möjligheten till analys av stora datamängder, koncis presentation av data samt exakt 

mätning. Resultatet kan därmed kontrolleras av andra (Denscombe, 2016).  

	

Signal Formel Poäng

ROA EBIT/Totala tillgångar (TA) ROA>0 = 1p

ΔROA Årets ROA – Föregående års ROA ΔROA>0 = 1p

CFO Kassaflöde från löpande verksamheten/TA CFO>0 = 1p

ACCRUAL ROA – CFO CFO>ROA = 1p

∆LEVERAGE (Långfristig skuld/ TA) – Föregående års kvot ∆LEVERAGE<0 el. oförändrad = 1p

ΔLIQUIDITY (Kortfristiga tillgångar/kortfristiga skulder) – ΔLIQUIDITY>0 = 1p
föregående års kvot

EQ_OFFER Antal aktier –  föregående års antal aktier EQ_OFFER<0 el. oförändrad = 1p

ΔMARGIN Bruttomarginalkvoten –  föregående års kvot ΔMARGIN>0 = 1p

ΔTURNOVER (Revenue/TA) – föregående års kvot ΔTURNOVER>0 = 1p

F_SCORE = ROA + ΔROA + CFO + ACCRUAL + ∆LEVER + Max 9

LIQUID + EQ_OFFER + ΔMARGIN + ΔTURN Min 0 

Tabell 1 

Summering av Piotroskis F_SCORE och dess 9 signaler, formel samt tilldelning av poäng. 
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Forskningsarbete kan använda teorier på olika sätt, där det skiljs mellan deduktiva, 

induktiva och abduktiva analysstrategier. Dessa åsyftar samspelet mellan teori och empiri 

i forskning, vilken som väljs beror på studiens syfte och utformning. Deduktiv ansats 

undersöker fenomen utifrån ett tydligt teoretiskt ramverk med utgångspunkt i befintliga 

teorier, studier är därmed teoriprövande. Induktion kan ses som motsatsen till deduktion. 

Ansatsens syfte är att skapa teori med avstamp i empiriska data där lite vikt läggs vid 

befintliga teorier. Abduktion utgör ett mellanting mellan deduktion och induktion (Lind, 

2014). Syftet är att utveckla en investeringsmodell för att undersöka möjligheten till bättre 

avkastning. På grund av att befintliga teorier och modeller används som utgångspunkt så 

antar studien en deduktiv analysstrategi. 	

3.3. Utgångspunkt och datainsamling 
Utgångspunkten är att testa och utveckla analysmodellen F_SCORE på den amerikanska 

marknaden för att undersöka möjligheten till bättre avkastning. Valet av 

undersökningsperiod är 1998–2015. Resultatet jämförs med Piotroskis (2000) 

framräknade avkastning på den amerikanska marknaden mellan åren 1976–1996 och 

jämförelseindex S&P 500. Det som skall undersökas är möjligheten till överavkastning 

gentemot jämförelseindex samt hur den utvecklade modellen står sig i förhållande till 

Piotroskis (2000) framtagna modell.  

 

Databasen som använts för datainsamling är COMPUSTAT. I Piotroskis (2000) studie 

används programmet COMPUSTAT för insamling av företagsinformation. Valet på 

samma program för datainsamling grundar sig på att trovärdigheten ökar och för att 

nyckeltalen ska få liknande definition. Observationerna är gjorda på den amerikanska 

marknaden med 1998 – 2015 som undersökningsperiod. År 2015 är det senaste året då 

det finns data för beräkning av avkastningar ett och två år fram i tiden. På grund av att de 

nio nyckeltalen beräknas på föregående år respektive två år tidigare börjar 

datainsamlingen år 1996. Valet av den amerikanska marknaden beror på att en jämförelse 

mellan Piotroskis (2000) modell och den framtagna modellen skall göras. Resultatet kan 

anses missvisande om en annan marknad valts. Motivering till vald tidsperiod är att ge 

tillräckligt med observationer, inkludera olika konjunkturcykler samt innehålla en 

närliggande tidsperiod för att resultatet skall vara aktuellt. Sammanlagt resulterade 

insamlingen i 48 395 företag-år-observationer. Vidare sorterades företag bort som saknar 
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information om de nio nyckeltalen, data om B/M-tal samt saknar data för beräkning av 

en ett- och tvåårs buy and hold-strategi. En ettårig buy and hold-strategi innebär att 

avkastningen mäts under en ettårsperiod och tvåårig buy and hold under en tvåårsperiod. 

Efter denna sortering reducerades företag-år-observationerna till 45 380 stycken. Bortfall 

av data borde inte påverka resultatet negativt då det är slumpvisa företag som saknat 

information och inte är en specifik typ av företag. Företag inom branscherna finans, 

försäkring och fastigheter har exkluderats. Företag i dessa branscher använder sig av 

andra nyckeltal och definierar poster i de finansiella rapporterna annorlunda än övriga 

branscher, vilket är anledningen till uteslutning. Beräkning och jämförelse av nyckeltal 

mellan finans, försäkring samt fastigheter och övriga branscher skulle blivit missvisande. 

På grund av att denna studie enbart behandlar värdeaktier urskiljs slutligen de företag 

med höga B/M-tal. I sorteringen identifieras och elimineras extremer. Företag med höga 

B/M-tal som avviker med mer än två standardavvikelser elimineras för att inte påverka 

resultatet på ett missvisande sätt. Totalt blev datamängden 5 169 stycken företag-år-

observationer.  

	

För att jämföra resultatet med hur marknaden presterat under samma period används S&P 

500 som jämförelseindex. S&P 500 innehåller 500 stora börsnoterade aktiebolag i USA. 

Valet av index beror på att det är brett och välkänt samt att det bör ge en rättvis bild av 

den generella marknadsutvecklingen. Data för index hämtas från COMPUSTAT. Kurser 

för index och företag hämtas sista handelsdagen den fjärde månaden varje år för att 

årsrapporter för respektive år skall finnas tillgängliga. Modellernas resultat jämförs 

sinsemellan samt med Piotroskis (2000) resultat. Avkastning beräknas genom att 

subtrahera aktiepriset vid periodens slut med aktiepriset vid investeringens början för att 

sedan dividera med aktiepriset vid periodens början. För att påvisa om en överavkastning 

skapats jämförs den faktiska avkastningen med det index som valts. Det har genererats 

en överavkastning om denna avkastning överstiger jämförelseindex. Genom att 

subtrahera marknadens avkastning från den faktiska avkastningen fås den 

marknadsjusterade avkastningen.	

3.4. Validitet och reliabilitet 
När forskning bedrivs är det viktigt att trovärdigheten och metoderna är tillförlitliga. I 

kvantitativa studier diskuteras forskning utifrån dess reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
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syftar till studiens tillförlitlighet och om resultaten blir densamma vid ett senare tillfälle 

(Denscombe, 2016). Eftersom storskalig data används i denna studie krävs god reliabilitet 

för att inte påverka resultatet negativt. För att upprätthålla god reliabilitet har data 

verifierats under arbetsprocessens gång. Slumpmässiga stickprov av datainsamlingen har 

granskats för att jämföras med företagets årsredovisning. Detta för att kontrollera att valda 

program för datainsamling har rätt siffror och som kontroll för att insamlingen gått rätt 

till. Valet av ett erkänt program som COMPUSTAT syftar även det till att trovärdigheten 

ökar, då tillförlitligheten i denna källa anses vara hög.  

	

Validitet hänvisar till noggrannheten och precisionen i data. Det handlar om att data som 

används är rätt för ämnet och om den har uppmätts på ett korrekt sätt (Denscombe, 2016). 

Detta examensarbete har Piotroskis (2000) studie som utgångspunkt, därmed används 

samma program för datainsamling för att säkerställa validiteten. Det har försökts använda 

samma definition på respektive nyckeltal som studerats för att precisionen av data skall 

hållas hög. Etablerade mått inom ämnet och inom kvantitativ forskning har använts för 

att data ska ha uppmätts på ett korrekt sätt. 	

	

Kritik till undersökningen kan vara användandet av en senare tidsperiod än den studie 

som resultatet jämförs med, därför kan skillnader i resultatet uppstå. Användandet av 

Piotroskis (2000) framräknade korrelationsmatris kan även anses som kritik till denna 

undersökning. Korrelationen mellan de nio nyckeltalen och avkastningen kan skilja sig 

eftersom de är beräknade under en tidigare period. Korrelationsmatrisen används trots att 

det kan finnas skillnader i tidsperiodernas korrelation i respektive nyckeltal men att dessa 

antas vara försumbara. Rangordningen i vilka nyckeltal som korrelerar bäst med 

avkastningen antas fortfarande vara densamma. Små skillnader i korrelationen hade inte 

påverkat resultatet.	

3.5. Test av F_SCORE  
Ett första steg blir att testa Piotroskis (2000) modell för åren 1998–2015 för att se 

resultatet. I testet sker en indelning av värdeaktier med höga (8–9) och låga (0–1) 

F_SCORE för att undersöka om modellen fortfarande levererar en positiv avkastning. 

Ufallet jämförs med Piotroskis (2000) resultat om att det gick att skapa en 

marknadsjusterad avkastning om 23 % årligen när förväntade vinnare köptes och 
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förväntade förlorare blankades. I testet tas det fram hur den höga respektive låga 

portföljen enskilt presterat under tidperioden, samt hur en kombination av båda 

portföljerna presterat.   

3.6. Introduktion av A_SCORE 
I följande del kommer den nyskapade modellen att förklaras, vilken har Piotroskis (2000) 

F_SCORE som utgångspunkt. Avsikten är att se om det går att fånga upp information 

som försvinner i den binära modellen för att undersöka möjligheten till ökad avkastning. 	

	

I modellen A_SCORE görs F_SCORE om med hänsyn till korrelationen i respektive 

nyckeltal och framtida avkastning. Piotroski (2000) har visat att korrelationen existerar 

på 14 043 företag med höga B/M-tal på den amerikanska marknaden under åren 1976 och 

1996. Korrelationen är beräknad på den ett- och tvååriga avkastningen för varje signal. 

Det är Spearmans korrelation som anges, vilken förklarar styrkan i sambandet mellan två 

variabler och kan anta värden mellan +1 och – 1. Det förstnämnda värdet i intervallet 

återspeglar ett perfekt positivt samband mellan variablerna och det sistnämnda ett perfekt 

negativt samband. Korrelationsmatrisen med korrelationskoefficienterna återfinns i 

bilaga 1. Sambandet mellan nyckeltal och framtida avkastning är inget som tas hänsyn 

till i Piotroskis (2000) studie där varje nyckeltal viktas likvärdigt. I fortsättningen 

benämns den nyskapade modellen A_SCORE. I denna modell görs signalerna om enligt 

följande: 

	

Lönsamhetssignalerna ROA och CFO har högst korrelation med framtida avkastning. 

Korrelationskoefficienten är 0,106 för ROA respektive 0,104 för CFO. I A_SCORE fås 

10 poäng om företaget har en positiv signal i något av dessa nyckeltal, annars 0. 

	

∆LEVER anses enligt Piotroski (2000) ha tredje högst påverkan på framtida avkastning. 

Sambandet mellan avkastning och detta nyckeltal är 0,058. Här utdelas 6 poäng om 

signalen är negativ eller oförändrad, annars 0.  

	

ACCRUAL, ΔTURN och ΔROA har korrelationskoefficienterna 0,051, 0,049 respektive 

0,044. I A_SCORE viktas samtliga av dessa nyckeltal med 5 poäng om en positiv signal 

ges, annars 0. 
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Kvar av de nio parametrarna är ΔMARGIN, ∆LIQUID och EQ_OFFER. Nyckeltalens 

korrelation med avkastningen är 0,039, 0,027 och 0,012. I A_SCORE delas 4 poäng ut 

om det ges en positiv signal i ΔMARGIN och 3 poäng om en positiv signal ges i 

∆LIQUID. Är signalen negativ eller oförändrad i något av nyckeltalen delas 0 poäng ut. 

EQ_OFFER har lägst korrelation med framtida avkastning av samtliga nyckeltal. Därför 

tas EQ_OFFER bort i A_SCORE trots att den fortfarande har ett positivt samband. Istället 

läggs mer vikt i de som anses ha större påverkan på framtida avkastning. Motiveringen 

till elimineringen av signalen är att syftet i studien är att utveckla analysmodellen 

F_SCORE för att undersöka möjligheten till bättre avkastning. På så vis undersöks hur 

resultatet blir när det läggs mer vikt vid de nyckeltal som anses påverka avkastningen 

mest. Piotroski (2000) påvisar själv att det kan försvinna information i den binära 

modellen, men att det görs för enkelheten. A_SCORE undersöker om det går att fånga 

mer information utan att försvåra modellen när hänsyn tas till nyckeltalens korrelation 

med avkastning. I tabell 2 nedan presenteras poängfördelning i A_SCORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den aggregerade summan kan hamna inom intervallet 0 till 48 beroende på vilka signaler 

som ges i tillhörande åtta nyckeltal. Portföljerna som skapas är baserade på höga (41–48) 

och låga (0–7) A_SCORE. Uppdelningen kan anses komplex men syftet med den skall 

förklaras. När F_SCORE används som modell definieras höga värden som 8 till 9 och 

låga 0 till 1. Följaktligen kan inte ett företag med 7 eller 2 i F_SCORE involveras i dessa 

Tabell 2 

Summering av A_SCORE och dess 8 signaler samt poäng. 

Signal Poäng
ROA ROA>0 = 10p
ΔROA ΔROA>0 = 5p
CFO CFO>0 = 10p
ACCRUAL CFO>ROA = 5p
∆LEVERAGE ∆LEVERAGE<0 el. oförändrad = 6p
ΔLIQUIDITY ΔLIQUIDITY>0 = 3p
ΔMARGIN ΔMARGIN>0 = 4p
ΔTURNOVER ΔTURNOVER>0 = 5p
A_SCORE Max 48

Min 0 
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portföljer. I A_SCORE kommer 9 poäng i F_SCORE automatiskt få ett värde på 48, 

likaså ett värde på 0 i tidigare modell ges också här 0. Skillnaden är att ett företag med 

F_SCORE 8 inte behöver kvalificeras för den höga portföljen i A_SCORE. Däremot har 

ett företag med tidigare 6 poäng i F_SCORE en möjlighet att innefattas i den höga 

portföljen i A_SCORE. Detta kan endast ske om det ges poäng i samtliga signaler i de 

sex nyckeltal som korrelerar mest med framtida avkastning. I den låga portföljen var det 

endast de med F_SCORE  0 eller 1 som tidigare inkluderats. Ett företag som tidigare fick 

1 poäng behöver nödvändigt inte kvalificeras i den låga A_SCORE portföljen. Till 

exempel om det delas ut poäng till företaget i något av nyckeltalen ROA och CFO som 

har högst korrelation med avkastningen, då ges det 10 poäng. Samtidigt kan ett företag 

som fick F_SCORE 3 tidigare fortfarande innefattas i den låga portföljen på grund av att 

EQ_OFFER tagits bort i A_SCORE. För att ett sådant företag skall komma med i den 

låga A_SCORE krävs att poäng enbart delas ut i de två nyckeltal som har lägst korrelation 

med avkastning. Se tabell 3 nedan för skillnader i poängfördelning mellan F_SCORE och 

A_SCORE. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 3 
 

Skillnader i poäng mellan F_SCORE och A_SCORE. 

Poäng i F_SCORE Poäng i A_SCORE
9 48
8 38 - 48
7 28 - 45
6 22 - 41
5 17 - 36
4  12- 31
3   7 - 26
2  3 - 20
1 0 - 10
0 0
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4.  Resultat 
I följande del kommer F_SCORE användas på företag med höga B/M-tal. 

Avkastningarna kommer jämföras mot index S&P 500 och mot Piotroskis (2000) resultat. 

Därefter presenteras och analyseras resultaten från den nyskapade modellen A_SCORE. 

4.1. F_SCORE 
I tabell 4 presenteras portföljavkastningar för tidsperioden 1998–2015 som baseras på 

Piotroskis (2000) urskiljning av höga och låga F_SCORE. Först redogörs avkastning för 

en ett- och tvåårs buy and hold-strategi, antal observationer och ett genomsnitt för alla år 

för en portfölj med höga F_SCORE (8–9). Den andra portföljen visar detsamma för en 

portfölj med låga F_SCORE (0–1). Tredje portföljen (hög-låg) visar en strategi som 

Piotroski (2000) använde, där förväntade vinnare köps och förväntade förlorare blankas. 

Tredje portföljen är en så kallad zero-investment portfolio1 och är en kombination av den 

höga och låga portföljen. En ettårs buy and hold-strategi innebär att F_SCORE beräknas 

på företagets årsbokslut, ett företag som kvalificerar sig 1998, köps sista april 1999 och 

säljs sista april 2000. Samma princip gäller för tvåårs buy and hold men portföljen behålls 

i två år. En ettårs buy and hold-strategi för index år 1998 innebär att avkastning beräknas 

från sista april 1999 till sista april 2000. Detta för att en jämförelse med portföljernas 

ettårs buy and hold som använder denna tidsperiod skall vara möjlig. Avslutningsvis 

presenteras ett genomsnitt av en ett- och tvåårs buy and hold-strategi för index S&P 500 

för samma tidperiod som tidigare konstruerade portföljer. Portföljavkastningarna är 

indelade i treårsintervall eftersom den låga portföljen hade få antal observationer. T-kvot 

och p-värde i tabell 4 är baserade på jämförelse mellan medelvärde i avkastningarna för 

respektive portfölj och för index S&P 500 under samma tidsperiod. 

 
  

                                                
 
1 Zero-investment portfolio ä en portfölj som har ett nettovärde på noll. En sådan portfölj kan uppnås genom att blanka 
värdepapper och använda likviderna till att köpa värdepapper så att nettovärdet blir noll. 
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Den höga portföljen presterar i genomsnitt bättre än den låga portföljen. Negativ 

avkastning i den höga portföljen uppvisas enbart för åren 2013–2015. Det finns en 

signifikant skillnad på 5 %-nivån mellan de höga och låga portföljernas avkastningar2. I 

den låga portföljen är det fler än hälften av de observerade portföljerna som visar negativ 

avkastning. Anmärkningsvärt är att en tvåårs buy and hold för den höga portföljen mellan 

åren 2001–2003 gav mer än 130 % avkastning. Om avkastningen är ett resultat av en stark 

återhämtningsperiod efter IT-kraschen eller beror på varians i observationerna är svårt att 

konstatera. Något att ha i beaktning är att det är ett fåtal observationer som inkluderades 

i den låga portföljen. Kombinationen av stor varians i enskilda företag och få antal 

observationer kan ha stor påverkan på resultatet. Det beräknade genomsnittet av samtliga 

år för den höga portföljen är positiv och genomsnittet av samtliga år för den låga 

portföljen är negativt. Resultatet medför att den kombinerade portföljen (hög-låg) 

presterar bättre än dessa båda portföljerna enskilt.  

 

                                                
 
2 Jämförelsen mellan medelvärdena i avkastning för hög och låg portfölj har gjorts i separat beräkning. 
1Y: P-värde = 0,029  
2Y: P-värde = 0,048 
 

Hög F_SCORE (8-9) Låg F_SCORE (0-1) Hög-låg S&P 500

År 1Y 2Y n 1Y 2Y n 1Y 2Y 1Y 2Y

1998-2000 0,276 0,392 66 -0,153 0,062 9 0,429 0,330 -0,063 -0,196

2001-2003 0,455 1,303 67 -0,076 0,224 12 0,531 1,079 0,035 0,158

2004-2006 0,314 0,241 26 0,032 -0,190 7 0,282 0,431 0,066 -0,024

2007-2009 0,112 0,441 56 -0,186 -0,344 9 0,298 0,785 0,046 0,199

2010-2012 0,072 0,157 42 -0,214 -0,257 7 0,286 0,414 0,116 0,275

2013-2015 -0,070 -0,107 26 0,204 0,019 5 -0,274 -0,126 0,084 0,174

Alla år 0,193 0,405 283 -0,066 -0,081 49 0,259 0,486 0,047 0,098

t-kvot* 1,790 1,469 -1,620 -1,570 1,812 2,125

p-värde* 0,104 0,173 0,136 0,148 0,100 0,06

Tabell 4 

Avkastningar för ett- och tvåårs buy and hold-portföljer med F_SCORE som investeringsstrategi.  

*t-kvot och p-värdet är baserade på jämförelser mellan medelvärdena i avkastning för varje portfölj och för index S&P 500 för 
samma tidsperiod. Signifikansnivå 5 %. 
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När testet av F_SCORE (tabell 4) och index S&P 500 jämförs för samma tidsperioder är 

det ingen portfölj som visar en statistisk signifikant skillnad på 5 %-nivån. Utfallet 

behöver inte utesluta skillnader i de andra portföljerna, bara att det inte är statistiskt 

säkerställt. Sett till genomsnittet för samtliga år för den höga portföljen så skapas en 

överavkastning gentemot index. Samtidigt så underpresterar den låga portföljen då 

genomsnittet för samtliga ett- och tvåårs buy and hold är negativ. Bäst avkastning mot 

index visar den kombinerade portföljen med i genomsnitt 25,9 % avkastning för samtliga 

år med ettårs buy and hold-strategi. Motsvarande siffra för index är 4,7 % avkastning.  

	

När Piotroskis (2000) resultat jämförs med resultatet av samma strategi presenterade i 

tabell 4 men under en senare tidsperiod så finns det skillnader. Den låga portföljen 

presterade i genomsnitt 7,8 % avkastning för Piotroski (2000) med en ettårs buy and hold 

(se bilaga 2). Motsvarande siffra i denna studie blev – 6,6 %. Återigen kan en förklaring 

vara de relativt få observationerna i den låga portföljen. Även att stor varians får ännu 

större betydelse med få antal observationer. Med en ettårs buy and hold för den höga 

portföljen fick Piotroski (2000) i genomsnitt 31,2 % avkastning (se bilaga 2). 

Motsvarande avkastning i denna undersökning blev 19,3 %. Det påvisades även att det 

gick öka den marknadsjusterade avkastningen med i genomsnitt 23 % årligen i en portfölj 

där vinnare köps och förlorare blankas. Resultatet av en sådan portfölj blev nu istället att 

den marknadsjusterade avkastningen3 kunde ökas med i genomsnitt 21,2 % årligen. Testet 

av F_SCORE under den valda tidsperioden uppvisar en liknande överavkastning som 

Piotroski (2000). Utöver att det ger intrycket av att F_SCORE fungerar så styrker det 

även metodvalet i denna studie. Tidigare har det framkommit kritik till att det används en 

korrelationsmatris som är framräknad under en tidigare tidsperiod. Eftersom 

avkastningen överensstämmer med Piotroskis (2000) så kan det påvisa att korrelationen 

i respektive nyckeltal och framtida avkastning bör vara liknande den korrelation som 

tidigare beräknats. Skillnader finns i den höga respektive låga portföljen. Den höga och 

låga portföljen presterade sämre än Piotroski (2000). Eftersom den låga portföljen 

blankas i den kombinerade portföljen (hög-låg) så ökas avkastningen i testet av 

F_SCORE. En förklaring till den låga portföljens avkastning kan, som tidigare nämnts, 

vara få antal observationer och varians.  

                                                
 
3 Den marknadsjusterade avkastningen är den faktiska avkastningen minus marknadsavkastningen (i tabell 4: 0,259–
0,047 = 0,212) 
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4.2. A_SCORE 
I tabell 5 presenteras resultatet av A_SCORE under tidsperioden 1998–2015. Till grund 

för A_SCORE ligger Piotroskis (2000) korrelationsmatris (se bilaga 1), vilken anger hur 

stor påverkan respektive nyckeltal har på avkastningen. Genom att lägga mer vikt vid de 

nyckeltal som har störst korrelation med avkastningen undersöks möjligheten att generera 

överavkastning. Antalet observationer ökade i den höga portföljen men minskade för den 

låga portföljen jämfört med föregående test. Tabellen är uppbyggd på samma sätt som 

tabell 4 och definitionen för ett- och tvåårs buy and hold är densamma. Den höga 

portföljen har A_SCORE från 41 till 48 och den låga portföljen har A_SCORE 0 till 7. 

T-kvot och p-värde är även här baserade på jämförelse mellan medelvärde i 

avkastningarna för respektive portfölj och för index S&P 500 under motsvarande 

tidsperiod. 

 

 

 

  
 

  

Hög A_SCORE (41-48) Låg A_SCORE (0-7) Hög-låg S&P 500

År 1Y 2Y n 1Y 2Y n 1Y 2Y 1Y 2Y

1998-2000 0,248 0,354 122 -0,126 -0,158 10 0,374 0,512 -0,063 -0,196

2001-2003 0,317 1,062 92 0,094 0,242 5 0,223 0,82 0,035 0,158

2004-2006 0,233 0,115 30 -0,318 -0,344 3 0,551 0,459 0,066 -0,024

2007-2009 0,336 0,660 64 -0,256 -0,249 6 0,592 0,909 0,046 0,199

2010-2012 0,232 0,451 62 0,097 -0,002 4 0,135 0,453 0,116 0,275

2013-2015 -0,111 -0,196 41 0,002 -0,086 6 -0,113 -0,11 0,084 0,174

Alla år 0,209 0,408 411 -0,085 -0,100 34 0,294 0,507 0,047 0,098

t-kvot* 2,278 1,620 -1,716 -1,788 2,201 2,512

p-värde* 0,046 0,136 0,117 0,104 0,052 0,031

Tabell 5 

Avkastningar för ett- och tvåårs buy and hold-portföljer med A_SCORE som investeringsstrategi.  
 

*t-kvot och p-värdet är baserade på jämförelser mellan medelvärdena i avkastning för varje portfölj och för index S&P 500 för 
samma tidsperiod. Signifikansnivå 5 %. 
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När A_SCORE granskas så är det en signifikant skillnad i avkastning4 mellan de höga 

och låga portföljerna på 5 %-nivån. Skillnaderna gäller både ettårs buy and hold och 

tvåårs buy and hold. Likt testet av F_SCORE (tabell 4) så är det enbart negativ avkastning 

mellan åren 2013–2015 för den höga portföljen. I den låga portföljen uppvisas negativ 

avkastning för två tredjedelar av observationerna. Även i A_SCORE visas en exceptionell 

avkastning för en tvåårs buy and hold för den höga portföljen mellan åren 2001–2003 

med 106 % i avkastning. Förklaringen kan vara den som angavs tidigare om en stark 

återhämtningsperiod eller varians i observationerna. Eftersom 92 observationer återfinns 

i denna portfölj tyder det på en stark återhämtningsperiod.	

	

Det är en signifikant skillnad på 5 %-nivån mellan index S&P 500 och A_SCORE för 

tvåårs buy and hold i den kombinerade portföljen. Den höga portföljen visar även en 

signifikant skillnad gentemot index, även detta på 5 %-nivån. I denna portfölj uppvisas 

en överavkastning mot index samtidigt som den låga portföljen underpresterar. Den 

kombinerade ettårs buy and hold- portföljen presterar bäst med en genomsnittlig 

avkastning på 29,4 %. Index levererade under samma period i genomsnitt 4,7 % 

avkastning per år. Ettårs buy and hold för den låga portföljen presterade en genomsnittlig 

negativ avkastning på - 8,5 % medan den höga portföljen för ettårs buy and hold gav 20,9 

% i genomsnitt. Motsvarande avkastningar för Piotroski (2000) var 7,8 % samt 31,2 % 

(se bilaga 2).  Resultatet påvisar att det finns skillnad i avkastning mellan den höga och 

låga portföljen för Piotroski (2000) och för samma portföljer i A_SCORE. Skillnaden är 

att i A_SCORE blev avkastningen för både den låga och höga portföljen med ettårs buy 

and hold-strategi sämre. Utfallet medförde att avkastningen i den kombinerade portföljen 

kunde ökas ytterligare. Piotroskis (2000) undersökning resulterade i att den 

marknadsjusterade avkastningen kunde ökas med i genomsnitt 23 % årligen med en 

kombinerad portfölj. Samma portföljsammansättning i A_SCORE genererade en 

genomsnittlig årlig marknadsjusterad avkastning på 24,7 %. 	

	

När A_SCORE viktas efter korrelation i nyckeltal och framtida avkastning genereras 

bättre avkastning gentemot F_SCORE (tabell 4). Den höga portföljen i A_SCORE uppnår 

                                                
 
4 Jämförelsen mellan medelvärdena i avkastning för hög och låg portfölj har gjorts i separat beräkning. 
1Y: P-värde = 0,014 
2Y: P-värde = 0,027 
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precis som den höga portföljen i F_SCORE, en högre avkastning med i genomsnitt 20,9 

% (19,3 %). Motsvarande genomsnittliga avkastningar för de låga portföljerna blev -8,5 

% (-6,6 %). Med en kombination av den höga och låga portföljen uppnås en genomsnittlig 

avkastning på 29,4 % per år. Resultatet är 3,5 procentenheter bättre än testet av F_SCORE 

vilket kan antyda att avkastningen ökar när mer vikt läggs på de aspekter som anses 

påverka avkastningen starkast. Samtidigt kan inte möjligheten att resultatet är ett utfall 

av varians uteslutas. Den låga portföljen som har ett litet antal observationer är extra utsatt 

för just varians. Slutligen kan användandet av en senare tidsperiod också förklara 

skillnader i avkastning.	

	

Vid en första anblick ges intrycket av att en ettårs buy and hold har lägre avkastning än 

en tvåårs buy and hold. Viktigt att betona är att så inte är fallet när hänsyn tas till den så 

kallade ränta-på-ränta-effekten. När den höga portföljen köps och behålls i två år 

resulterar det i avkastningen 40,8 %. Skulle istället den höga portföljen köpas och 

behållas i ett år ger det avkastningen 20,9 %. Är det möjligt att uppnå samma avkastning 

som sistnämnda portfölj men att det görs en omallokering av den höga portföljen efter ett 

år (ettårs buy and hold) så resulterar det i en högre avkastning än en tvåårs buy and hold-

strategi hade gjort under motsvarande tidsperiod.  
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5. Slutsats 
Examensarbete har sin utgångspunkt i F_SCORE, vilken syftar till att urskilja vinnare 

och förlorare på aktiemarknaden. Genom att applicera strategin på en bred portfölj av 

företag med högt book-to-market kunde en betydande marknadsjusterad avkastning 

uppnås. Med hjälp av F_SCORE lyckades Piotroski (2000) öka den genomsnittliga 

marknadsjusterade avkastningen med 23 % årligen. Genom att köpa förväntade vinnare 

och samtidigt blanka förväntade förlorare kunde den ökade avkastningen uppnås. När 

samma strategi används i denna studie men under en senare tidsperiod blev den 

genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen 21,2 %5 årligen. Efter testet skapades en 

utvecklad modell med utgångspunkt i korrelation mellan respektive nyckeltal och 

avkastning för att undersöka om avkastningen kunde förbättras. Resultatet blev nu att den 

genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen kunde ökas till 24,7 % årligen. 

 

Syftet med studien var att testa Piotroskis (2000) analysmodell på den amerikanska 

marknaden under en senare tidsperiod samt utveckla den. Resultatet jämförs med 

Piotroskis (2000) resultat och jämförelseindex. Testet av F_SCORE visade att den höga 

portföljen överpresterade gentemot index med en genomsnittlig totalavkastning på 19,3 

% per år. Den låga portföljen underpresterade gentemot index med en genomsnittlig 

totalavkastning på -6,6 % per år. Resultatet medförde att den genomsnittliga 

marknadsjusterade avkastningen för den kombinerade portföljen blev 21,2 % per år, 

vilket är sämre är Piotroskis (2000). I A_SCORE kunde avkastningen i den höga 

portföljen ökas ytterligare och den låga portföljens avkastning försämrades. Utfallet 

medförde att den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen för den kombinerade 

portföljen blev 24,7 % årligen. Avkastningen blev nu högre än Piotroskis (2000) resultat 

(23 %) och det genomförda testet av F_SCORE (21,2 %). Resultatet tyder på att 

information försvinner i den binära modellen. När mer vikt läggs i de nyckeltal som 

korrelerar bäst med framtida avkastning kunde resultatet förbättras utan att försvåra 

modellen avsevärt. Resultatet i denna studie visar att det går att urskilja vinnare och 

förlorare då avkastningen blev högre än jämförelseindex. Undersökningen utgår från en 

fundamental analysmodell baserad på publika årsredovisningar. Eftersom det går att 

                                                
 
5 Alla siffror presenterade i slutsatsen utgår från en ettårs buy and hold-strategi. Resultaten för en tvåårs buy and hold-
strategi återfinns i resultatavsnittet. 
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skapa överavkastning gentemot index tyder det på att marknaden tenderar att 

underreagera på finansiell information gällande företag med höga book-to-market. Det 

tar tid för aktiepriset att anpassa sig till ny information, vilket går emot den effektiva 

marknadshypotesen. Det går inte utifrån denna studie dra några slutsatser om huruvida 

marknaden är effektiv eller inte, då det är relativt få observationer. Vidare studier krävs 

inom området för att kunna dra några konkreta slutsatser gällande marknadens 

effektivitet.  

 

Förslag till vidare studier är att försöka identifiera nyckeltal som har högre korrelation på 

framtida avkastning. Möjlighet finns att konstruera egna signaler istället för att utgå från 

befintliga nyckeltal identifierade av någon annan. Ett annat förslag på vidare studier är 

att testa modellen på en bredare portfölj av företag och inte enbart värdeaktier. 
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Bilagor 
I bilaga 1 presenteras korrelationskoefficienter beräknade av Piotroski (2000). Dessa 

visar Spearmans korrelation mellan de nio nyckeltalen i F_SCORE och korrelationen med 

en ett- och tvåårig marknadsjusterad avkastning samt med den aggregerade F_SCORE. 

Urvalet representeras av 14 043 företag med höga B/M-tal på den amerikanska 

marknaden mellan 1976–1996. Den ettåriga marknadsjusterade avkastningen (MA_RET) 

och tvååriga (MA_RET2) mäts genom en buy and hold-strategi som startar den femte 

månaden efter årsbokslutet för företaget minus marknadsavkastningen för samma period. 

Övriga variabler tillhörande bilaga 1 är definierade i tabell 1 i detta examensarbete. 

 

I bilaga 2 presenteras Piotroskis faktiska avkastningar för ettårs buy and hold-strategi för 

14 043 höga book-to-market företag. Tabellen är beräknad på avkastningar från 

amerikanska företag under tidsperioden 1976 – 1996. F_SCORE är den aggregarade 

summan av de nio signalerna. Den låga portföljen innehåller företag med F_SCORE på 

0 eller 1. Företagen i den höga portföljen har F_SCORE på 8 eller 9. 
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