
Mårten Hagman 

Vårtermin 2013 

Kandidatuppsats Nationalekonomi C-nivå, 15 högskolepoäng 
Handledare: Christian Lundström 

 

 

Är den svenska aktiemarknaden 
effektiv? 

En undersökning med två handelsverktyg inom teknisk 
analys 

Mårten Hagman 
 

 

 

 

 

 



Mårten Hagman 

Vårtermin 2013 

Kandidatuppsats Nationalekonomi C-nivå, 15 högskolepoäng 
Handledare: Christian Lundström 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker effektiviteten på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2000-

2012. Vi kommer med hjälp av två handelsverktyg testa om det går att utläsa vissa mönster i 

prisutvecklingen. Dessa två handelsverktyg är RSI (relative strength index) och ett 

Breakoutfilter. Genom att utnyttja dessa två tekniska analysverktyg kommer en 

investeringsstrategi med intradagshandel att utformas. Denna strategi avser att leda till 

onormal avkastning på indexet OMXS30 vilket omfattas av de 30 största bolagen på 

Stockholmsbörsen. För att ha fullständiga möjligheter att dra nytta av marknadsutvecklingen 

kommer det finansiella instrumentet terminer att användas i studien.  

Det visar sig att handel med de två verktygen uppvisar signifikanta resultat på vinster som är 

större än den genomsnittliga avkastningen mellan två dagar. Resultaten testas även ytterligare 

med en robusthetsanalys som även den pekar på att onaturligt stora vinster är möjliga. 

Slutsatsen utifrån resultaten är att den svenska aktiemarknaden inte är helt effektiv. Detta 

eftersom vi, med tekniska handelsregler, kan hitta prismönster vilket inte skulle vara möjligt 

om den svenska aktiemarknaden var helt effektiv. 
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1. Inledning och syfte 

En effektiv marknad är definierad som en marknad där ett stort antal rationella handlare aktivt 

tävlar mot varandra och gör sitt yttersta för att vinstmaximera. Målet för alla som verkar på 

marknaden är att förutspå framtida marknadspriser med hjälp av information som är öppen 

och tillgänglig för samtliga deltagare. Eftersom alla som handlar är rationella och fattar beslut 

som är baserade på fullständig information kommer både redan inträffade händelser och 

framtida förväntade händelser vägas in och reflekteras i marknadspriset. Detta innebär att 

under en effektiv marknad förväntas att det rådande marknadspriset ligger i paritet med det 

korrekta värdet, tillika jämviktspriset på en aktie. Teorin med dessa antaganden brukar 

refereras som den effektiva marknadshypotesen (EMH). (Fama, 1965) 

Om den effektiva marknadshypotesen är uppfylld kommer en marknad med rationella 

investerare alltid försöka hitta systematiska mönster i prisutvecklingen, samt försöka hitta 

investeringar där det faktiska priset avviker från jämviktspriset. Detta får följden att priset i 

stort sett aldrig kommer avvika från jämviktspriset eftersom det eventuella gapet direkt 

kommer neutraliseras av intelligenta aktiehandlare. Även om priset i en effektiv marknad 

ligger runt jämviktspriset kommer det alltid finnas en viss osäkerhet bland aktiehandlare exakt 

vart detta pris ligger. Detta får följden att marknadsvärdet slumpmässigt kommer röra sig runt 

jämviktspriset i en, så kallad, random walk. Vidare är informationen om framtida händelser 

redan invägd i priset vilket leder till att det är exakt 50 % (random walk) till att ny 

information om företaget kommer leda till en uppgång eller nedgång av marknadspriset. 

(Bodie, m.fl., 2011) 

Det har sedan länge funnits två huvudsakliga metoder som marknadsaktörer använt sig av att 

analysera aktiepriser och dess utveckling. Den ena metoden är den, så kallade, fundamentala 

analysen där företaget värderas baserat på företagets räkenskaper, framtidsutsikter med mera. 

Ett av grundantagandena inom fundamental analys är att alla företag har ett jämviktspris 

vilket går att bestämma utifrån fundamentala faktorer. Således kan marknadsaktörer observera 

om marknadspriset avviker från jämviktspriset och hitta lönsamma affärer. Exempel på 

faktorer som vägs in i fundamental analys är bland annat: kvaliteten på bolagsledningen, hur 

marknaden ser ut och hur företagets ekonomi i stort fungerar. (Fama, 1965) 
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Förutom fundamental analys finns även teknisk analys som baseras på mönster i 

prisutvecklingen. Ett grundantagande inom teknisk analys är att historiska mönster upprepar 

sig och att man därför kan förutspå hur priser kommer att utvecklas i framtiden. Genom att 

göra sig bekant med tidigare prismönster finns det därför en potential att hitta vinstgivande 

affärer. Om en marknad är effektiv innebär det, som tidigare nämnt, att all information är 

tillgänglig och även rätt använd av alla som handlar på marknaden. Således ska alla aktier ha 

sitt rätta pris och det ska enligt EMH inte vara möjligt att utläsa prismönster som leder till 

vinster. (Fama, 1965) 

Denna studie kommer att testa det svenska aktieindexet OMXS30 med hjälp av teknisk 

analys. Studien syftar till att bidra till en ny slags undersökning av marknadseffektivitet i 

Sverige. Detta genom att undersöka marknaden med intradagshandel, vilket tidigare inte 

testats på den svenska marknaden. OMXS30 innefattas av de 30 största bolagen som är 

noterade på den svenska börsen. Indexet kan anses som representativt för hur börsen rör sig i 

stort (se Figur 1). Undersökningen i denna studie kommer göras med hypotetisk handel av det 

finansiella instrumentet terminskontrakt. Detta instrument har fördelarna med hög likviditet, 

samt att de tillåter investeraren att satsa på både upp och nedgång. Att satsa på uppgång kan 

även refereras som en lång affär medan att satsa på nedgång kan refereras som en kort affär. 

 

Figur 1: Illustrerar kursutvecklingen och det höga empiriska sambandet mellan OMXS30 och hela 

Stockholmsbörsen (OMXSPI) för mars, april och maj 2013.  
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De två tekniska verktygen som studien kommer använda sig av är RSI (relative strength 

index) och ett Breakoutfilter. RSI är ett väl använt mått inom teknisk analys som mäter 

huruvida en aktie är överköpt eller underköpt. Måttet är baserat på de senaste 14 dagarnas 

kursutveckling. RSI har fördelen att det tidigare har bevisats fungera då det testades först 

1978, en tid då man inte hade tillgång att testa liknande verktyg med datorer. Ett vanligt 

problem när tekniska analysverktyg testas idag är datasnooping. Innebörden är att tester utförs 

på ett flertal tekniska handelsverktyg men endast de verktyg som uppvisar signifikant vinst 

redovisas. Följden av datasnooping kan bli att det är endast slumpen som gör att vissa 

analysverktyg visar signifikanta vinster (Sullivan et al, 1999). Resultat från tester av nya 

tekniska verktyg bör därför tas med försiktighet då de ofta kan vara överskattade. Gällande 

Breakoutfiltret som också kommer användas till studien så syftar det till att komplettera 

RSI:et. Detta genom att eliminera dåliga affärer baserat på kursutvecklingen under dagen som 

investeringen ska göras. Detta förklaras mer utförligt i kapitel 3. 

Syftet med att testa avkastningen av RSI och Breakoutfilter är att undersöka om vi kan slå den 

genomsnittliga avkastningen av OMXS30 genom intradagshandel. Med den genomsnittliga 

avkastningen menas, i detta fall, den procentuella förändringen mellan två dagars 

stängningskurser. Om vinster kan göras som överstiger den genomsnittliga avkastningen finns 

tydliga indikationer på att den svenska aktiemarknaden inte är helt effektiv. 

Den huvudsakliga frågeställningen studien kommer behandla: 

  Är den svenska aktiemarknaden effektiv? 

Uppsatsen kommer i kapitel 2 att gå igenom en del av den tidigare litteratur som berör test av 

marknadseffektivitet. Därefter kommer kapitel 3, mer utförligt, förklara hur RSI och 

Breakoutfilter fungerar. Kapitel 4 kommer gå in på hur investeringsstrategin rent praktiskt 

kommer genomföras, samt gå igenom metoden som kommer användas för att testa dess 

avkastning. Kapitel 5 kommer behandla data, deskriptiv statistik och den empiriska analysen. 

Slutligen kommer kapitel 6 innehålla en avslutande diskussion. 

2. Tidigare litteratur som berör test av marknadseffektivitet 

Malkiel (1996) har ett flertal argument för att teknisk analys inte fungerar då han menar att 

marknaden är väldigt nära att vara effektiv. Malkiel förkastar inte det faktum att prisrörelser 

har ett minne, men att dessa, om de existerar är väldigt begränsade. Vidare menar han att om 
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det finns vissa händelser som upprepar sig finns det för många olika sätt att hantera dessa. 

Detta leder till att prismönster enkelt kan förväxlas med varandra vilket resulterar i väldigt 

små vinster. En utbredd teori inom teknisk analys är att en uppgång ofta är följt av ytterligare 

en uppgång. Malkiel förkastar återigen inte det antagandet även om han menar att uppgången 

som förväntas är för nära noll för att det ska vara av någon betydelse. Slutligen menar Malkiel 

att den enda följden av teknisk analys är pengatillskott för aktiemäklare. Detta eftersom 

transaktioner medför kostnader vilket generar intäkter för dessa.  

Till skillnad från Malkiels studie menar Jegadeesh och Titman (1993) att det går att slå 

marknadens avkastning. Studien bygger också på att undersöka marknadens effektivitet. Det 

görs genom att testa om det går att göra vinstgivande affärer baserat på tidigare avkastning i 

aktier. Investeringsstrategin är att köpa aktier som tidigare gått upp och sälja aktier som 

nyligen gått ner. Tanken är att kurser tenderar att fortsätta röra sig i samma rikting vilket gör 

att random walk och således EMH sätts på prov. Denna handelsstrategi testas på åren mellan 

1965 – 1989 där aktier väljs baserat på hur de gått senaste 3-12 månaderna. Resultatet visar att 

om en aktie gått upp(ner) en given tid kan den förväntas fortsätta gå upp(ner) under samma 

tidsperiod. Resultatet som uppnås är att denna strategi uppvisar vinster som slår den generella 

marknadsutvecklingen. Viktigt att notera är också att de vinster som görs inte har någon 

koppling till ökad risk. 

Ytterligare bevis på att marknaden inte är effektiv ger Barberis m.fl. (1998). Studien tyder på 

att det finns psykologiska anledningar till att marknaden inte är effektiv. Ett exempel är 

konservatism vilket innebär att folk är tröga att ändra uppfattningar trots att ny information 

finns tillgänglig. Att folk är tröga på att ändra sina uppfattningar kan ses som ekvivalent med 

att marknaden underreagerar på nyheter. Ett annat fenomen som Barberis tar upp är 

representativ heuristik vilket innebär att folk tenderar att överreagera på nyheter.  

Att folk har övertro på marknaden menar Daniels m.fl. (1998) är ett av de mest robusta 

resultaten som finns inom beteendefinans. Fenomenet förekommer inte bara inom 

finansvärlden utan även inom många yrken som exempelvis entreprenörer, chefer, 

ekonomiska prognostiker, ingenjörer, advokater med mera. Vidare förklarar också Daniels 

m.fl. (1998) att marknaden ofta tenderar att överreagera på grund av herding. Konceptet 

innebär att folk väljer att köpa samma aktier och sälja samma aktier vilket får följden att 

aktier ofta blir överköpta eller översålda.  
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Lim & Brooks (2011) antar en annan synvinkel gällande marknadseffektivitet då de menar att 

den varierar över tid. Därför är det av stor vikt att ha långa dataserier för att ge en rättvis bild 

av marknadens effektivitet. 

Några av de få som tidigare testat aktiemarknadens effektivitet med hjälp av handel på 

intradagsbasis är Yamamoto (2012) och Holmberg m.fl. (2013). Yamamoto (2012) testar om 

det är möjligt att med intradagshandel går att göra vinster som slår köp-och-behåll-strategin. 

Yamamoto har bland annat baserat sin handel på obalanserade orderflöden på Tokyobörsen. 

Däremot har han inte lyckats att slå köp-och-behåll strategin. Holmberg m.fl. (2013) har å 

andra sidan med hjälp av en Breakoutstrategi lyckats bevisa att det är möjligt att det på lång 

sikt går att göra vinster som slår marknaden. Holmberg m.fl. gör detta med terminshandel som 

sker på intradagsbasis. 

Även om en betydande del av litteraturen pekar på att aktiemarknaden inte är helt effektiv så 

har det bevisats vara svårt att utnyttja detta genom att göra vinst på kortsiktiga affärer. Bland 

annat Statman (2002) menar att intradagshandel bör ses som ett lotteri. Även Barber m.fl. 

(2006) pekar på att endast 1/5 som handlar på intradagsbasis gör vinster efter 

transaktionskostnader. 

3. RSI och Breakoutfilter 

Följande avsnitt förklarar de handelsverktyg som kommer användas för den hypotetiska 

terminshandel som kommer utgöra testet av den effektiva marknadshypotesen. 

3.1 RSI  

RSI (relative strength index) är ett nyckeltal som används inom teknisk analys. Nyckeltalet 

har sitt ursprung från J. Welles Wilders bok "New Concepts in Technical Trading Systems" 

från 1978. RSI är ett styrkeindex som baseras på en akties kursrörelser under den senaste 

tiden. Detta används i sin tur för att identifiera om en aktie är över- eller underköpt. Om en 

aktie är underköpt är detta ett tecken på att den bör vända uppåt medan en överköpt aktie 

förväntas ha en nedgång. Den vanligaste mätperioden för RSI är 14 dagar men det finns 

många alternativa mätperioder. Värdet på RSI kan anta värden mellan 0 och 100 där värden 

under 30 signalerar för att en aktie är underköpt medan värden över 70 signalerar för att en 

aktie är överköpt. (Wilder, 1978) 
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Det har genom åren funnits många alternativa sätt att utforma RSI. Bortsett från Wilders 

klassiska variant med ett 14 dagars glidande medelvärde har det funnits många alternativa 

varianter av RSI. Till exempel menar Pring (1991) att antalet dagar för beräkning av RSI ska 

bero på vilken typ av investering som ska göras. Pring föreslår att 9 dagar bör användas för 

kortsiktiga investeringar medan 22 dagar är bäst lämpat för långsiktiga. Rodriguez-Gonzales 

m.fl. (2011) menar att perioder varierande mellan 5 till 35 dagar kan användas vid beräkning 

av RSI.  

Rodriguez-Gonzales m.fl. använder sig också av 35 och 65 som kritiska värden istället för 

Wilders ordinarie gränser på 30 och 70. Det kan huvudsakligen motiveras med att man 

erhåller ett större antal observationer. Förutom dessa korrigeringar har även Rodriguez-

Gonzales m.fl. testat en variant av RSI som även tar hänsyn till tidigare värden av RSI. 

Således en variant av RSI med minne. Resultatet som erhålls från studien är dock att RSI utan 

minne ger bättre prediktioner över hur kurser kommer utvecklas. Anledningen till detta tros i 

studien vara en följd av aktiemarknadens slumpartade natur. 

Originalversionen av indexet beräknas enligt följande: 
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Figur 2: Visar i den övre grafen utvecklingen av OMXS30 under 2012. Den undre grafen visar RSI, baserat på 

14 dagar, för motsvarande tidsperiod. 

 

3.2 Breakoutfilter 

Toby Crabel lanserade 1990 konceptet med breakout i sin bok ”Day trading with short term 

price patterns and opening range break out”. Crabel fokuserar till stor del på hur kortsiktiga 

affärer med terminer kan generera vinster genom att analysera marknadsmönster. Opening 

range breakout, som är en av grundstenarna av Crabels bok, syftar till att identifiera 

entrykurser för såväl långa som korta affärer. Med entrykurs avses den kurs där ett köp 

genomförs. Med opening range menas den första tiden börsen är öppen för dagen vilket ofta 

ligger runt 30 minuter. Under denna period brukar ofta priserna variera som mest.  Under 

öppningsperioden observeras ett högsta och lägsta pris vilka sedan kommer utgöra 

Pivotnivåer för att göra en kort respektive lång affär. Pivotnivåerna definieras som 

signifikanta nivåer för handelsbeslut (Pring, 1991). Nivåerna sätts utifrån föregående 
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prisnivåer och mönster i kurser. Det är även möjligt att väga in flera tidigare dagars högsta 

och lägsta kurs vid bestämmandet av Pivotnivåer. (Crabel, 1990)  

Grundidén med denna typ av strategi är att marknaden rör sig i samma riktning under korta 

tidsperioder. Ett faktum som också bekräftas av studier som Jegadeesh och Titman (1993), 

Barberis m.fl. (1998) och Daniels m.fl. (1998). Därmed kan dessa trender utnyttjas till 

vinstgivande affärer genom att göra en lång(kort) affär om den höga(låga) Pivotnivån korsas 

underifrån(ovanifrån) (visas senare i figur 3). Oftast är idén med dessa filter att de inte 

ensamma ska utgöra en grund för ett investeringsbeslut utan endast ge riktlinjer och med hjälp 

av andra verktyg utforma en lönsam investeringsstrategi.  

4. Handelsstrategi och metod 

Följande avsnitt förklarar hur handeln med terminer kommer genomföras rent praktiskt och 

vilken metod som kommer användas för att beräkna dess lönsamhet. Vid presentation av vår 

handelsstrategi kommer högsta pris, lägsta pris och stängningspris indexeras som PH, PL och 

PS. Vilken dag som avses indexeras med (t) där dag(t) innebär dagen vi befinner oss i och 

dag(t-1) är föregående dag. 

4.1 Handelsstrategi 

Det finns i tidigare studier ett flertal sätt att testa den effektiva marknadshypotesen. Wilders 

mått RSI är ett av de mest använda inom teknisk analys och lämpar sig bra för att identifiera 

lägen för såväl långa som korta affärer. Eftersom RSI anpassar sig väldigt bra för att hitta 

lägen då marknaden är över-/underköpt kommer den utgöra en del i testet av den effektiva 

marknadshypotesen.  RSI:et i studien kommer att baseras på 14 dagar eftersom det är det mest 

använda i praktiken. Vidare finner studien inget värde i att ha ett RSI som tar historik från 

äldre RSI i beaktning då studier som Rodriguez-Gonzales m.fl. (2011) visar på att detta 

genererar ett sämre resultat. 

Det finns dock vissa brister med RSI. En av de större bristerna med måttet är det inte tar i 

beaktning att kurser tenderar att fortsätta i samma riktning. Denna typ av momentum i 

kursutvecklingar går emot RSI:ets funktion vilket gör att ett Breakoutfilter behövs för att 

komplettera RSI:et. Fenomenet med momentum i prisutveckling är något som bland annat 

bekräftas av Jegadeesh och Titman (1993). Rent praktiskt för studien innebär momentumet att 

ett lågt(högt) värde på RSI kan innebära en fortsatt nedgång(uppgång) och inte 

uppgång(nedgång) som RSI avser att indikera då RSI<30(RSI>70). Ett Breakoutfilter gör 
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därför RSI-måttet mer komplett då det kommer rensa ut för RSI-signaler där prisutvecklingen 

befinner sig i ett positivt eller negativt momentum. 

Breakoutfiltret vi kommer använda oss av är likt opening range breakout men eftersom data 

inte innehåller kurser från öppningsspannet kommer vi använda oss av högsta och lägsta pris 

från föregående dag som Pivotnivåer. Valet är rimligt i det avseende att vi vill ha så färsk 

information som möjligt då vi handlar på intradagsbasis. 

Rent praktiskt kommer 14 dagars RSI dag(t-1) generera en signal om att göra en lång eller 

kort affär dag(t). Det kommer ske enligt Wilders ordinarie regler med att genomföra en lång 

affär då RSI(t-1)<30 och en kort affär då RSI(t-1)>70. Vidare kommer detta, som tidigare 

nämnt, ske som en intradagshandel. Således kommer reglerna för handeln innebära ett avslut i 

slutet av dagen till stängningskurs Ps(t). Enligt tidigare studier är intradagshandel en 

fungerande metod för att testa EMH med teknisk analys (Yamamoto, 2012) och (Holmberg 

m.fl. 2013).  

För att rensa ut för nedåt- respektive uppåttrender kommer, som tidigare nämnts, ett 

Breakoutfilter att tillämpas. Filtret kommer att fungera som följer: vi kommer endast att göra 

en lång(kort) affär om den högsta(lägsta) prisnivån föregående dag överskrids(underskrids). 

Om vi då befinner oss vid dag(t) kommer vi få en entry (inköp) till priset PH(t-1). Detta 

förutsatt att denna kurs uppnås dag(t) (illustreras i figur 3). Om inte PH(t-1) uppnås kommer 

därmed ingen affär genomföras. Vid tillägg av filter kommer fortfarande säljkursen motsvaras 

av stängningskursen dag(t) 

Figur 3 illustrerar en dag då vi har RSI<30 dag(t-1) och således söker ett läge att göra en lång affär dag(t). Den 
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räta heldragna linjen är den kurs som utgör en Pivotnivå utifrån Breakoutfiltret. Det är tillika vår entry-kurs. Vi 

kommer alltså inte göra en investering om denna inte uppnås. 

 

Avkastningen för Långa affärer (RL,t), Korta affärer (RK,t) samt Långa & Korta affärer (RL&K,t) 

kan skrivas som: 

                                                     

                                                      

                                                                                            

Respektive avkastning med villkoren ovan räknas ut som följer: 

     
              

       
                                                                    

       
                

       
                                                          

                                                                                            

 

4.2 Metod 

För att testa om signifikanta vinster kan göras i det långa loppet med den givna 

investeringsstrategin kommer regressionsanalyser att utföras.  Modellerna som skattas 

kommer att ha medelavkastningen (Rt) av respektive typ av affär som beroendevariabel. Det 

som gör att denna regressionsmodell skiljer sig från många andra är att den inte kommer 

innehålla några förklaringsvariabler.  Syftet med modellen blir därför att estimera en 

konstantterm vilken är ekvivalent med interceptet av den skattade modellen. Vi följer 

Lundström (2013) och skattar respektive avkastning enligt följande: 
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Det är således β-termerna som är estimatorn för medelavkastningen medan               står 

för avvikelser från respektive β-term. Vi kan även förvänta oss att variansen i respektive 

felterm inte kommer vara konstant då finansiell data generellt är drabbat av 

heteroskedasticitet (Crombez, 2001).  

Vi bör istället överväga att skriva om slumptermen    som: 

              
                                                                                    

Där slumptermen    blir en funktion av Zt.   
  beskriver i detta fall variansen för slumptermen 

medan Z-termen finns med som en variabel som gör att slumptermen    inte har konstant 

varians. Detta gör således att ekvation (4.10) ovan beskriver variansen för en 

regressionsmodell med icke-konstant varians i slumptermen, tillika heteroskedasticitet.  

Eftersom vi har ett data som förmodligen är drabbat av heteroskedasticitet är den vanliga 

OLS-metoden inte längre den modell som kommer ge minst varians i sin skattning. För att 

korrigera för heteroskedasticitet kommer vi istället använda oss Generalized Least Squares 

(GLS) modell. Denna modell är utförd med heteroskedasticitets- och autokorrelations 

konsistenta (HAC) standardfel (MacKinnon and White, 1985).  

5. Data och empirisk analys 

Kapitlet beskriver terminskontrakt, data för studien, tidsperiodens kursutveckling samt den 

empiriska analysen som testar den effektiva marknadshypotesen. 

5.1 Terminskontrakt 

Ett terminskontrakt, eller engelskans future contract, är ett avtal om en affär som ska 

genomföras i framtiden på ett avtalat datum. Affären gäller en tillgång eller ibland endast en 

tillgångs monetära värde. I ett terminskontrakt väljer den ena parten att ta en lång position 

vilket innebär att denne förbinder sig till att köpa tillgången på leveransdatumet. Den andra 

parten tar en kort position vilket leder till att denne förbinder sig till att överlämna tillgången 

på leveransdatumet när terminen löpt ut. Detta innebär att den som tror på uppgång av priset 

på den underliggande tillgången bör välja en lång position medan den som tror på nedgång 

därmed väljer att ta en kort position. Vidare brukar även handel med terminer ske med en viss 

hävstång vilket gör att större vinster respektive förluster kan förväntas än vad en direkt 

investering i den underliggande tillgången skulle generera. (Bodie m.fl., 2011) 
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Denna studie baseras på hypotetisk terminshandel eftersom terminskontrakt gör det lika enkelt 

att genomföra korta som långa affärer. Dessutom kan också terminskontrakt enkelt säljas 

vidare innan leveransdatumet vilket möjliggör intradagsaffärer. Terminskontrakt har även 

fördelen att de ofta handlas med en hög likviditet och till relativt låga transaktionskostnader 

(Holmberg m.fl. 2013). Handel med instrument som har en hög likviditet har fördelen med att 

underlätta för att investera i önskad kvantitet till en given prisnivå. När en önskad kvantitet 

vid en given prisnivå inte uppnås beskrivs detta som ”slippage”. 

 

5.2 Datamaterial 

Datamaterialet är hämtat från Nasdaqomxnordic och innehåller observationer på samtliga 

börshandelsdagar på Stockholmsbörsen under tidsperioden mellan sjunde april 2000 och 28e 

december år 2012 (sista handelsdagen 2012). Totalt innehåller tidsperioden 3199 

handelsdagar. Eftersom RSI-signalen och det pålagda Breakoutfiltret endast kommer ta ut 

vissa dagar är det lämpligt att ha ett stort data. Speciellt när studier som Lim & Brooks (2011) 

tyder på att marknadens effektivitet varierar över tid.  

Däremot har vi till skillnad från tidigare studier, som berör marknadseffektivitet, inte valt en 

tidsserie som sträcker sig över ett flertal decennier. Det motiveras framförallt med relevansen 

av att ha så färsk prisinformation som möjligt. Eftersom de kursrörelser vi observerar bestäms 

utav marknadens aktörer är det därför relevant att främst observera just de aktörer som 

påverkar marknaden i en tidsnära horisont. Det är till exempel rimligt att tro att en individ 

som verkade mycket på marknaden för 40 år sedan inte längre verkar idag. Individen som 

handlade för 40 år sen har därför, troligtvis, ingen eller väldigt liten påverkan på hur 

kursrörelserna ser ut idag.  

Som jämförelse har medelavkastningen mellan två dagars stängningskurs beräknats under 

tidsperioden. Denna avkastning är relevant för nollhypotesen i studien då vi huvudsakligen 

kommer testa om vi kan generera en avkastning som slår marknadens medelavkastning. 

Avkastningen mellan två dagars stängningskurser (R0) beräknades enligt följande: 
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Summan av dessa procentuella avkastningar har sedan dividerats med antalet dagar som tiden 

berör och genererat värdet 0,006 % som medelavkastning mellan två dagars stängningskurs 

under tidsperioden. Medelavkastningen för tidsperioden kan även beräknas med logaritmer 

(se bilaga 1). 

Under tidsperioden generade RSI med Breakoutfilter 110 signaler för långa affärer och 145 

signaler för att göra korta affärer. Vid enskilda tester för långa respektive korta affärer bör det 

vara tillräckligt antal observationer även om det finns en risk att det kan vara i underkant för 

att uppnå signifikanta resultat.  

 

5.3 Tidsperioden 7/4 2000 – 28/12 2012 

2000-talet har hittills varit en händelserik tid för världens finansmarknader. Bland annat har 

två finanskriser drabbat stora delar av världen under tidsperioden. Dels IT-bubblan i början på 

2000-talet och dels finanskrisen 2008. I figur 4, som beskriver kursutvecklingen av OMXS30, 

kan kraftiga fall observeras vid respektive kris.  

           

Figur 4: kursutvecklingen av OMXS30 mellan 7/4 2000 – 28/12 2012 

Deskriptiv statistik från samma tidsperiod visas i följande tabell: 

Medelavkastning Standardavvikelse Minsta Största Toppighet Snedhet 

0,006% 0,029% -8,174% 10,368% 3,203 0,211 
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Medelavkastning, standardavvikelse, största och minsta värde är, i tabellen, baserat på 

prisförändringen mellan två dagars stängningskurs. 

5.4 Empirisk analys 

Medelavkastningen, P-värdet och standardavvikelsen i samtliga tester är alla hämtade från 

skattade regressionsmodeller utförda som beskrivet i kapitel 4.2. P-värdet i tabellerna är 

baserat på att nollhypotesen är R0=0. 

5.4.1 Avkastningstest  

Följande tabell visar den deskriptiva statistiken från avkastningstestet som innefattas av långa, 

korta, samt en kombination av både långa och korta affärer.  

 Långa Korta Långa & korta 

Antal observationer 110 145 255 

Medelavkastning 0,437% 0,249% 0,330% 

P-värde 0,009 0,000 0,000 

Standardavvikelse 0,168% 0,064% 0,081% 

Minsta värde -9,022% -1,803% -9,022% 

Största värde 5,192% 3,323% 5,192% 

 

Som observeras ovan generar de 110 långa affärerna den högsta medelavkastningen med 

0,437 %, noterbart är dock att den även har högst varians. Med nollhypotesen om att 

medelavkastningen Rt = 0 kan vi däremot avläsa från P-värdet att den är signifikant på 99 % 

nivå. Gällande korta och långa & korta affärer uppvisar båda en lägre medelavkastning än de 

långa affärerna enskilt. Men vi kan däremot observera mer signifikanta resultat, vilket beror 

på den låga variansen för korta och långa & korta.  

Spridningen på data är i ett relativt brett spann då vi uppvisar en förlust på -9,022 % den 

sämsta dagen medan största vinsten ligger på 5,192 %. Vi kan även notera att spridningen är 

klart minst på de korta affärerna som endast ligger i spannet mellan -1,803 % till 3,323 %.  

Om vi jämför våra avkastningar med medelavkastningen mellan två stängningskurser på 

0,006 % kommer resultaten bli marginellt mindre signifikanta. Ytterligare en aspekt att väga 

in i studien är transaktionskostnader. Enligt Holmberg m.fl. (2013) varierar 
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transaktionskostnaderna mellan 0,04 % och 0,08 % för terminshandel. För enkelhetens skull 

antar vi denna kostnad som 0,06 % per handelstillfälle i vår studie.   

Om vi nu tar i beaktning marknadens avkastning på 0,006 % och transaktionskostnader på 

0,06 % har vi ett totalt värde på 0,066 % som bör överstigas för att vi kan motbevisa EMH på 

den svenska aktiemarknaden. Nedan illustreras 95 % konfidensintervall för avkastningen av 

respektive affär. 

Typ av affär Långa Korta Långa & korta 

95% K.I [0,108% : 0,766%] [0,123% : 0,374%] [0,171% : 0,489%] 

 

Eftersom inget av intervallen ovan täcker in värdet 0,066 % generar detta test en avkastning 

som överstiger marknadens medelavkastning + transaktionskostnader. 

 

5.4.2 Potentiella problem med mätningen 

När vi handlar med terminer, rent hypotetiskt, finns det vissa företeelser som kan skilja sig 

från hur handeln fungerat i praktiken. Det finns bland annat en risk med långa affärer då den 

kurs, PH(t-1), som vi vill göra en entry på dag(t) aldrig förekommer under den dagen. Således 

är risken att en dag som ger god avkastning i data inte är genomförbar i verkligheten 

(illustreras i figur 5). Liknande problem kan också uppstå för korta affärer.  

Problem i verkligheten med dessa affärer uppstår enligt följande: 

För att långa affärer är detta fallet om: PH(t-1) < PL(t)  

För att korta affärer är detta fallet om: PL(t-1) > PH(t) 
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Figur 5: Visar ett exempel på när PH(t-1) < PL(t)  Vi kan inte göra en entry på önskad nivå dag(t). 

”Ljusstakarna” visar lägsta-, öppning-, stängnings- och högstakurs. Den vita färgen visar att kursen stigit under 

dagen. Om ”ljusstaken” skulle haft en svart färg hade detta betyda kursnedgång under dagen. 

 

Vidare har vi för testerna i studien även antagit en perfekt likvid marknad vilket innebär att vi 

alltid kan gå in med önskad mängd kapital till önskad prisnivå vid varje investering. Är inte 

detta möjligt kommer vi inte i praktiken kunna erhålla samma procentuella avkastning. 

Handel med terminer är dock oftast av hög likviditet vilket lindrar effekterna av ”slippage” i 

detta fall.  Värt att notera är också att vi inte använt oss av någon stop-loss i studien. Bland 

annat Crabel (1990) menar att vinster kan ökas betydligt med användandet av en stop-loss. 

Detta eftersom en stop-loss hjälper till att minimera förluster samt skydda vinster.  

 

5.4.3 Robusthetstest 

Vid undersökning om alla affärerna var genomförbara i verkligheten uppfyllde 10 av de långa 

affärerna PH(t-1) < PL(t). Vi har därför nedan gjort ett robusthetstest där dessa affärer är 

borttagna. 

 Långa Korta Långa & korta 

Antal observationer 100 145 245 

Medelavkastning 0,246% 0,249% 0,247% 
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P-värde 0,145 0,000 0,002 

Standardavvikelse 0,169% 0,064% 0,079% 

Minsta värde -9,022% -1,803% -9,022% 

Största värde 4,772% 3,323% 4,772% 

 

I detta test har 10 observationer från de långa affärerna och således även 10 från de långa & 

korta affärerna tagits bort då PH(t-1) < PL(t) var uppfyllt i 10 av fallen. Detta fick stora följder 

för medelavkastningen för långa affärer som sjönk från 0,437 % till 0,246 %. Vi kan även 

notera att vi har ett P-värde som inte ens är signifikant på en 90 % nivå. Gällande långa & 

korta affärer kan vi även där notera ett fall i medelavkastning från 0,330 % till 0,247 %. Dock 

kan vi fortfarande uppvisa en signifikant positiv medelavkastning på en 99 % signifikansnivå. 

Gällande dataspannet ser vi att den tidigare bästa avkastningsdagen på 5,192 % är borttagen, 

men försämringen är dock inte markant då den nya ligger på 4,772 %. Det är dock rimligt, 

eftersom medelavkastning av långa affärer skiljer sig mycket, att anta att flera av de 

bortplockade dagarna ligger i närheten av 5 %. 

Nedan illustreras 95 % konfidensintervall av avkastningen från robusthetstestet  

Typ av affär Långa Korta Långa & korta 

95% K.I [-0,085% : 0,576%] [0,123% : 0,374%] [0,093% : 0,401%] 

 

Som väntat kan vi inte längre med långa affärer erhålla en avkastning som signifikant slår 

marknadens medelavkastning efter avdrag för transaktionskostnader. Viktigt är dock att vi 

totalt sätt fortfarande kan göra en avkastning som överstiger marknadens medelavkastning 

och transaktionskostnader med långa och korta affärer eftersom 0,093 % > 0,066 %. 

 

5.4.4 Kompletterande test 

Robusthetstestet kan anses som aningen för hårt då vi i testet avstår helt från att investera 

dagar då marknaden har en hög tillväxt. Om vi ponerar att vi trots detta genomför affärer på 

dessa 10 dagar som är bortplockade men till en sämre entry än PH(t-1) (vilket Breakoutfiltret 

ger). För enkelhetens skull antar att vi dessa dagar gör en entry för den lägsta kursen de 10 

bortplockade dagarna. Det gör att vi får följande avkastning för dessa affärer: 
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 Långa Korta Långa & korta 

Antal observationer 110 145 255 

Medelavkastning 0,404% 0,249% 0,316% 

P-värde 0,014 0,000 0,000 

Standardavvikelse 0,160% 0,064% 0,080% 

Minsta värde -9,022% -1,803% -9,022% 

Största värde 4,772% 3,323% 4,772% 

 

När de 10 bortplockade dagarna återigen läggs till med avkastningen från ekvation (5.2) ovan 

erhåller vi en signifikant positiv avkastning för långa affärer. Långa & korta affärer visar 

återigen att avkastningen är signifikant på en 99 % nivå medan avkastningen på långa affärer 

nästan uppnår denna gräns. Slutligen kollar vi även på 95 % konfidensintervall och jämför 

med marknadens avkastning och transaktionskostnaderna (0,066 %).  

Typ av affär Långa Korta Långa & korta 

95% K.I [0,080% : 0,728%] [0,123% : 0,374%] [0,159% : 0,473%] 

 

Som observeras i tabellen överstiger samtliga konfidensintervall värdet 0,066 % även om de 

långa affärerna är väldigt nära att inte uppvisa signifikanta vinster på en 95 % nivå. 

6. Diskussion 

Vi har visat att vi kan slå den genomsnittliga avkastningen på OMXS30 vilket kan anses 

representativt för hela svenska aktiemarknaden. Detta genom att kombinera två 

handelsverktyg inom teknisk analys. Valet av testverktyg kan anses stabilt då RSI inte är 

förknippat med datasnooping samtidigt som Breakoutfilter kompletterar RSI genom att fånga 

aspekten med momentum i kursrörelser. Resultatet kan anses robust då vi efter borttagning av 

eventuella ogenomförbara affärer fortfarande generade en avkastning för långa och korta 

affärer som signifikant slår indexets medelavkastning. Robusthetstestet kan dock ses som 

aningen för tufft då det plockat bort dagar helt när marknaden haft en kraftig uppgång. Av 
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detta skäl valde vi även att komplettera med ett ytterligare test där dessa dagar lagts till men 

med en sämre entry. 

I och med att vi genomförde ett så pass hårt robusthetstest och att vi fortfarande kunde 

generera vinster som slår index kan vi empiriskt förkasta EMH. Detta även efter att vi har lagt 

till transaktionskostnader på 0,06 % vid varje affär. Resultatet skiljer sig från bland annat från 

Yamamoto (2012) som inte kunnat uppvisa vinster, med intradagshandel, efter 

transaktionskostnader. Vidare finns det, som tidigare också nämnt, vissa problem med 

”slippage” då vi förutsätter en perfekt likvid marknad. Detta får följden att vi inte kan handla i 

önskade volymer till givna prisnivåer och således stämmer inte testerna perfekt överens med 

verkligheten. Dock kan vi hävda att detta problem till viss del försvinner när vi handlar med 

terminer som har väldigt hög likviditetsgrad. En ytterligare aspekt är att ”slippage” 

nödvändigtvis inte behöver vara till en nackdel för avkastningen (se Lundström, 2013). 

Vidare har vi inte heller använt oss av stop-loss i studien. Denna typ av intradagshandel skulle 

antagligen generera högre vinster med införandet av stop-loss-nivåer (Crabel, 1990). 

Det finns således argument för att resultaten i studien kan anses som både överskattade och 

underskattade. Vi har dock tydliga indikationer på att den svenska aktiemarknaden inte är 

effektiv. Det starkaste beviset från studien är att vi med långa och korta affärer tillsammans, 

efter det hårda robusthetstestet, fortfarande kunde generera en avkastning högre än 

marknadens medelavkastning och transaktionskostnader.  

Att vi har en aktiemarknad som inte är perfekt kan bero på flera anledningar. Att alla som 

handlar inte har perfekt information när de fattar investeringsbeslut känns som ett rimligt 

antagande. Vidare ligger förmodligen också en stor del av förklaringen i marknadspsykologi. 

Över- och undertro på marknaden är koncept som får marknaden att avvika från en random-

walk (Barberis m.fl., 1998). Herding är ytterligare ett koncept som kan orsaka momentum i 

kursrörelser och därmed ge upphov till vinster med rätt användning av teknisk analys. 

(Daniels m.fl., 1998). Vidare finns det säkerligen ett flertal andra koncept inom 

Beteendefinans och ytterligare orsaker som kan ligga till grund att EMH kan förkastas på 

svenska aktiemarknaden. Att identifiera, mer utförligt, vilka orsaker som ligger bakom att 

EMH kan förkastas är något som framtida studier får utvisa.  
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Bilaga 1 

Alternativ uträkning av tidsperiodens medelavkastning: 

      
     

       
  

Logaritm-metodens medelvärde för tidsperioden observerades till: -0,008 % 

Vi kan således notera att marknadens medelavkastning blir negativ, vilket skulle innebära ett 

mindre strängt värde för vår nollhypotes. Däremot skulle det innebära att vi skulle behöva 

beräkna övriga avkastningar med samma metod. Följderna innebär att vi inte kan uttala oss 

om testerna skulle generera ett bättre eller sämre resultat med logaritm-metoden. Däremot 

antas det inte vara av betydande skillnad mot den metod som nu använts. 

 


