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SAMMANFATTNING
Under många år har det förekommit en debatt i både den akademiska världen och på den
finansiella marknaden huruvida en aktivt förvaltningsstrategi kan generera överavkastning
kontra ett index. Flertalet experter säger att strategin i sig är ett tilltag från fondbolag och
banker för att generera intäkter i form av höga förvaltningsavgifter och strategin har oerhört
svårt att generera mervärden åt aktörer som nyttjar deras tjänster. Således är det nästintill
omöjligt att på en effektiv marknad, skapa ett mervärde för investerare över en längre
tidperiod.
Inget argument har bara en sida dock, andra experter menar att strategin kan skapa en
funktionell betydelse då investerare allt som oftast uppvisar ett irrationellt beteende som ger
upphov till felprissättningar på finansiella tillgångar. Syftet med studien blir därför att se
huruvida en aktiv förvaltningsstrategi kan skapa högre riskjusterade avkastningar med hänsyn
till förvaltningsavgifter än ett valt jämförelseindex under tider med hög volatilitet, då
osäkerheten kan anses som störst. Vi studerade tidsperioden 2003-2012 och fann att det mest
volatila året med en bred marginal var 2008, det här året blev då fokus för vår studie när vi
valde att se över tider med hög volatilitet.
För att styrka studiens tillförlitlighet insamlades kontinuerligt förräntade dagsavkastningarna
och dagsvolatilitet uppskattades för 250 fonder och utgjorde därmed grunden för studien.
Tillsammans med Sharpekvoten och en modifierad Sharpekvot fann vi svårigheter med att
påvisa ett reliabelt resultat under riskåret 2008. Svårigheterna mynnade sedermera fram till ett
tvådimensionellt riskmått för 2008 och Sharpekvoten för hela den valda tidsperioden.
Resultatet av studien konstaterade att riskåret 2008 påvisade en frekvensmässig högre
riskjusterad avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter för fonder gentemot S&P 500.
Resultatet visade även att fonder generellt genererade en högre riskjusterad avkastning än
S&P 500 oavsett om man exkluderade förvaltningsavgifter eller ej, resultatet var således
signifikant för hela den aggregerade tidsperioden. Konklusionen från studien blir således att
en aktiv förvaltningsstrategi kan generera mervärde till investerare oavsett om man
exkluderade förvaltningsavgifter eller ej och oavsett om marknadens omgivits av osäkerhet
eller ej.

	
   	
  

ABSTRACT
Over a long period of time, there has been a rich debate in the academic and financial world if
active management can generate an excess return. Many experts say that the current active
management strategies is nothing more than a money grab that produces large gains, for
banks and investment firms, through high management fees while producing no excess value
for the individuals buying their service. In short, an effective market makes it almost
impossible for fund managers to produce value for their clients in the long run.
No argument has only one side though, other experts say that active management has a role to
play because not all investors are rational. This irrationality can lead to mispricing on
financial assets in the marketplace and in turn lead to an ineffective market where active
management can fill a much needed role. The purpose of this study is therefore to see if active
management strategies can create a higher risk adjusted return, taking management fees into
consideration, during times of high volatility when the uncertainty is at its peak. We studied
the time period of 2003-2012 where 2008 was by far the most volatile year and in being so
was the main focus point for our study.
In trying to make as strong a case as possible we gathered 250 mutual funds continuous daily
data of ten years for volatility and yield. We had trouble getting a reliable and valid result
using the Sharpe ratio and the modified Sharpe ratio when we studied 2008, we used the
Sharpe ratio for the ten year study but we had to use a two dimensional measurement for 2008
which focused exclusively on volatility and yield.
The result of the study states that during 2008 we could not show a statistical significance in
favor of active management in terms of excess returns when we used the Sharpe ratios. We
could however observe if we looked at the frequency data, regarding volatility and yields, see
that active management created a higher value for its clients than passive management during
2008. When we observed the results for the whole time period we saw that active
management created a significant positive difference in yield toward passive management.
The conclusion of the study is therefore that active management can generate an excess value
for its investors not just in times of distress but in all market climates.

	
   	
  

FÖRORD
När vi nu lämnar Kristianstad och dess studietid bakom oss för att ta oss an nya utmaningar
vill vi samtidigt se tillbaka på det som varit. Det har varit tuffa perioder, men samtidigt även 3
lärorika år vid Högskolan i Kristianstad. Visserligen har allt inte varit guld och gröna skogar,
men för att utvecklas som person krävs även hårt jobb.
Vi vill därför till sist framföra ett tack till vår handledare högskolelektor Emil Numminen,
som hjälpt oss i vårt uppsatsskrivande. Även då vi i mångt och mycket utsatt Emil för vad
andra skulle benämna som trakasserier med frågor och hjälp, så har hans dörr alltid stått
öppen för lärorik feedback och nya perspektiv.
Vi vill även framföra ett extra tack till Ola Olsson, Stefan Hellner och Timur Uman för tre år
av inspirerande kurser och för att deras dörrar alltid stått öppna när frågor dykt upp.
Ett extra stort tack går också till våra familjer, vänner, sambos som har varit ett stort stöd för
oss under studietiden. Sist av allt vill vi även tacka Alexis Tastsidis för alla positiva och
minnesvärda citat som präglat de tre åren på ekonomiprogrammet.
”..Någon borde få sparken..”

Kristianstad 7 juni 2013-05-30

_____________________

_____________________

Pontus Löfberg

Martin Ragnvid
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1 Inledning
Vi kommer i bakgrunden beröra olika förvaltningsstrategier. Vi benämner även
målsättningen med uppsatsen samt dess frågeställning, Till sist kommer vi även beröra den
problematik som uppsatsen grundar sig på.
1.1.

Bakgrund

Under de senaste 40 åren har fondindustrin och fondsparandet i USA växt explosionsartat.
Antalet fonder och andelen kapital har ökat från 360 fonder med 48 miljarder dollar i kapital
1970 (Fink, 2008), till dagens nivåer på mer än 25 000 fonder och 11,3 biljoner dollar i
kapital (Investment Company Fact, 2012). Ser man vidare till antalet amerikanska hushåll
som valt att investera i fonder har det även här infunnits en stor tillväxt i hushåll som
fondsparar. Tillväxten har från 1980 års nivå på 4,6 miljoner hushåll stadigt ökat till 2011 års
nivå på 52,3 miljoner hushåll. Ökningen ger således en bra fingervisning av den expansion
som gestaltat branschen över de senaste decennierna (ibid.).
Fondindustrin har följaktligen gått kraftigt framåt de senaste årtiondena och valmöjligheterna
av fondinvesteringar har tilltagit lika kraftigt. Vad investerare dock kan fråga sig är hur
kapitalet ska förvaltas. För att bringa klarhet i frågan bör man tydliggöra vilka alternativ som
föreligger på marknaden och även alternativens avvikelser. Man kan således klassificera
fondsparande i två skilda modeller av förvaltning. En aktiv förvaltning där valen baseras på
en analys av fondförvaltare som tar hänsyn till framtida potential och nutida värdering
(Shleifer, 2000). Passiv förvaltning gör inga aktiva val i sin förvaltning, strategin grundar sig
istället på att spegla ett jämförelseindex och därmed vikta in aktierna i fonden så den
synkroniseras med jämförelseindexet (Swedroe, Grogan & Lin, 2010).
Skillnader beskrivna i stycket ovan är bara en av de två olikheterna mellan aktiv och passiv
förvaltning. Även förvaltningskostnaderna skiljer sig när man ser till de olika
förvaltningsalternativen. Aktivt förvaltade fonder tar allt som oftast ut en högre
förvaltningsavgift än passivt förvaltade då den har en högre arbetsbörda med analysarbetet
som grund. Det har därmed under lång tid debatterats huruvida aktiv förvaltning kan skapa en
excess avkastning och på så sätt motivera förvaltningskostnaderna som föreligger gentemot
det passivt förvaltade alternativet (Malkiel, 2011).

1	
  

1.2.

Problematisering

Den riskjusterad avkastning med avseende av en aktiv förvaltning är således ett begrepp som
en längre tid framställts som en strategi utan vinnare (Samuelsson, 1965; Fama, 1970; Fama
& French, 2010). Burton Malkiels (1973) resultat påvisade att aktiv förvaltning inte kunde
antas vara lönsam. Malkiel ansåg att aktiv förvaltnings framgångar kunde jämföras med en
schimpans som spelade dart. De randomiserade överavkastningarna berodde snarare på
stokastiska variabler än på fondförvaltarnas egna analytiska förmågor. En parameter som
emellertid kan tala för aktiv förvaltning är marknadens volatilitet i tillgångsprissättningen. I
perioder när marknaden utsatts för makroekonomiska chocker har man sett tendenser till
osäkerhet hos marknadsaktörer som följaktligen resulterar i att tillgångspriser blivit mer
volatila under den pågående krisen (Schwert, 2011; McCarthy, 2012; Figur 1). Med hänsyn
till föregående jämförelse mellan förvaltningsstrategierna, torde därför en strategi med aktiv
förvaltning kunna antas främjas av en mer volatil marknad med större handlingsutrymme för
fondförvaltare.
Figur 1

Figuren är hämtad ifrån: Yahoo finance (2013).

För att nyttja den högre volatiliteten i tillgångsprissättningen till sin fördel bör fondförvaltare
tolka och analysera informationen snabbare än den passiva delen av marknaden, vilket kan
antas vara förekommande under perioder med hög volatilitet och osäkerhet. Vid dessa
specifika tidpunkter flödar ny information in i större utsträckning än under normala
verkningar. Den högre frekvenshastigheten i beslutsprocessen hos aktiva fondförvaltare vid
informationstolkning torde därför kunna antas fungera bättre under perioder av hög volatilitet
och därmed skapa sig en fördel gentemot den passivt förvaltade strategin (Cremers &
Petajisto, 2009).
Vad som dock talar emot strategin är resultat av forskningsstudier som påvisar att dagliga
avkastningar ska följa en random walk och således prisat in all tillgänglig information (Fama,
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1965). Det medför att marknaden omedelbart justerar priset för en tillgång vid ny information
enligt den effektiva marknadshypotesen (ibid.). Även mer nya och aktuella empiriska studiers
resultat har påvisat aktiv förvaltnings ringa avkastningsförmåga (Holmes, 2007).
Mycket av tidigare studier har dock endast fokuserat på aktiv förvaltning kontra passiv
förvaltning under längre tidsperioder och således inte hur de presterar under perioder av hög
volatilitet (Malkiel, 2011). Sun, Wang och Zhengs (2009) resultat har emellertid fastslagit att
aktiv förvaltning har en högre avkastning i down markets än passiv förvaltning. Även resultat
från Cremers och Petajistos (2009) studie har påvisat aktiv förvaltnings förmåga att överträffa
passiv förvaltning. Resultaten tenderar således till att ifrågasätta tidigare studiers val av
estimeringsperioder och därmed resultatens tillförlitlighet under perioder med hög volatilitet.
En ytterligare parameter som bör beaktas är graden av rationalitet hos marknadsaktörerna.
Forskning och studier har tidigare grundat sina antaganden på att aktörerna på marknaden är
rationella (Rubenstein, 2001). Ivkovic och Weisbenner (2009) fastslog dock att investerares
rationalitet bör ifrågasättas då deras resultat av studier konstaterar att investerare endast lägger
vikt på avkastning och således inte den risk som avkastningen bär. Även Kahneman och
Tversky (1979, 1992), Schiller (2003) och Shleifers (2003) resultat av studier åskådliggör att
aktörerna på marknaden inte alltid kan anses vara rationella. Resultat som påvisar irrationella
investerare kan ligga aktiv förvaltning till gagn i kristider då aktörerna kan antas vara mer
irrationella i perioder av hög volatilitet och stor osäkerhet som därmed indirekt ifrågasätter
den effektiva marknadshypotesens grundsatser.
1.3.

Frågeställning

Genererar aktivt förvaltade fonder en högre riskjusterad avkastning med hänsyn till
förvaltningsavgifter gentemot jämförelseindex under perioder av hög volatilitet?
1.4.

Syfte

Studien avser att analysera om aktiv förvaltning är att föredra framför passiv index
förvaltning under tider med hög volatilitet.
Då mycket av tidigare forskning bygger kring avkastning under långa tidsperioder och
sålunda inte under kortare tidsperioder med högre volatila marknader bör sålunda en
avgränsning mot motsvarande ram vara av intresse. Dock bör även hela tidsperioden (20032012) tas i beaktning för att granska huruvida vår volatila period är en anomali eller enbart en
del av marknadens normalförhållanden.
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1.5.

Avgränsning

Vi har valt att avgränsa vårt urval av fonder till den amerikanska marknaden. Skälet till
avgränsningen hänförs till vårt val av jämförelseindex där vi valt S&P 500 då det anses som
en ideal proxy som följer den breda marknaden omgående på bästa sätt (S&P 500, 2013). En
jämförelse gentemot amerikanska fonder blir där av också mer relevant.
Vi har även valt att avgränsa oss till mutual funds och således valt att bortse från
fondsammansättning som gestaltar fonderna. Därav kommer vi inte ta hänsyn huruvida
innehavet motsvaras av aktier eller obligationer. Vi kommer således behandla fonder enhetligt
oavsett fondens innehav.
Vi har tillsist valt att bortse från fondens aktivitetsgrad och således även closet funds
problematiken.
1.6.

Disposition

Inledning: Läsaren introduceras till ämnet och dess problemfokusering. Läsaren kommer även
upplysas om studiens ändamål, dess forskningsfråga och de avgränsningar vi tagit hänsyn till.
Vetenskaplig metodik. I det här kapitel kommer den vetenskapliga metodiken som studien
grundar sig på att presenteras. Vi kommer även klargöra hur man mäter risk i en tillgång och
vilken kategorisering av data som studien bygger på.
Litteraturstudier. Här fokuserar vi på de teorier som studien bygger på och således ger läsaren
en djupare förståelse för ämnet. Teorierna kommer således fokusera på kritik mot aktiv
förvaltning samt de teser som antas tala för strategin.
Empirisk metodik. Vi kommer i det här kapitel upplysa läsarna om vilka preferenser som valet
av jämförelseindex samt fondurval baseras på. Vi kommer även informera om valet av
tidsperiod och vilka sekundära källor som datainsamlingen grundar sig på. Till sist kommer vi
även benämna vilka riskmått studien nyttjat, samt kritik mot nämnda begreppsklasser.
Empirisk analys. Vi kommer i det här kapitel presentera resultatet för studien och sedermera
vilka teorier som styrker utfallet
Avslutande diskussioner. Läsarna kommer här få tal del av en summering av studien samt ges
svar på forskningsfrågan som studien grundats på. Vi kommer även diskutera resultatets
implikationer samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet.
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2. Vetenskaplig metodik
Andra kapitlet syftar till att presentera och belysa den vetenskapliga metodiken vi valt att
nyttja, samt den teoretiska ansatts studien belyst av.

2.1.

Vetenskaplig teori och ansats

Mångt och mycket av tidigare forskning och studier har fokuserat på aktiv förvaltning utan
hänsyn till omvärldskonjunkturen. Vårt syfte är att belysa och lyfta fram hur den riskjusterade
avkastningen med avseende till aktiv förvaltning förändras under perioder av hög volatilitet,
sedermera även om aktiv förvaltning i sig är en strategi som kan antas generera en
överavkastning.
Med hänsyn till ovanstående belysningssynpunkt har vi valt en positivistisk vetenskapsteori
med en deduktiv teoretisk ansats för vår studie och därefter formulerat hypoteser utifrån vår
frågeställning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Då utgångspunkt för vår studies hänförs
till statistiska metoder med urval av frekvensbaserad data som historiska kurser och
avkastningar blir den deduktiva ansatsen där av den enda ändamålsenliga för vår studie.
2.2.

Kvantitativ och kvalitativ metodik

Den vetenskapliga metodologin grundar sig på valet av kvantitativ eller kvalitativ metodik,
där den kvantitativa delen baserar på empirisk och kvantifierbar data (Saunders, Lewis &
Thornhill, 2009). Valet av kvantifierbar data som ansats har därför hänförs till vår
utgångspunkt med hypotesprövningar där vi kommer utföra studien med hjälp av statistiska
metoder med urval av frekvensbaserad data. Sedermera har den kvantitativa metodiken för
vana att följa en deduktiv ansats där befintliga teorier och hypoteser kräver noggranna
problemformuleringar vilket vi även valt att nyttja (ibid.). Således är en kvantitativ metodik
den enda funktionella för vårt val av studie.
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3. Litteraturstudier
Vi kommer i det här kapitel behandla valda teorier som kan antas påverka aktiv förvaltnings
prestation under hög volatilitet. Vi kommer även påvisa hur teorierna influerar varandra
varefter vi formulerat våra hypoteser för att sedermera testa sambanden

3.1.

Effektiva marknadshypotesen

Den effektiva marknadshypotesen har präglat de finansiella teorierna de senaste 40 åren och
har således varit en av de mer dominerande teserna inom finansiell ekonomi. Teorin utgör
alltjämt den fundamentala hypotesen om effektiva marknader och spelar sålunda en central
roll i aktiv förvaltnings funktionalitet på den finansiella marknaden än idag (Berk och
Demarzo, 2011). Resonemanget kring hypotesen hänförs bak till 1970 då Fama (1970) i sin
numera välkända studie fastslog att priser och avkastningar alltid reflekterar all tillgänglig
information på marknaden. Fama (1970) ansåg att investerare på marknaden skulle prissätta
ny information direkt och korrekt i samband med stokastiska nyhetssläpp (Se Figur 2).
Figur 2

Figur 2 påvisar marknadens reaktion vid ny positiv information.
1). Överreaktion som sedermera återgår till jämnvikspris på en mindre effektiv marknad
2). En perfekt marknad där det nya fundamentala värdet på tillgången justeras direkt enligt Fama (1970)
3). Fördröjd reaktion med svagare effektivitet på marknaden, även kallad post- announcement drift
Figuren är hämtad ifrån: Robert A. Haugen – Modern Investment Theory (2001) 5th edition.

Ser man vidare på vad teorin eftersträvade med direkt och korrekt så anser Shleifer (2000) att
med direkt ska marknaden efter ett informationssläpp omedelbart prisa in den nya
informationen och det ska således inte finns möjlighet för arbitragevinster och
överavkastningar till följd av felaktiga tillgångspriser. Med korrekt syftar Shleifer till att det
inte ska föreligga någon över- eller underreaktion efter ett informationssläpp och sålunda inte
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resultera i någon felprissättning på marknaden. Vilket även påvisar Famas (1970) tidigare
ståndpunkt;
”The principal hypotheses following from quick and accurate reaction of price
to new information is that stale information is of no value in making money”
Följaktligen skulle ny information inte kunna påverka investerare i den grad att
överavkastningar skulle anses vara möjlig. Endast oförmedlad information skulle sålunda
påverka det framtida fundamentala värdet på en tillgång och därmed följa en random walk
(Fama, 1965).
Den effektiva marknadshypotesen är därtill konstruerat utifrån en prissättningsmekanism där
förutsättningen hänförs till att transaktionskostnader inte existerar, kostnaden för information
antas vara obefintliga och den information som finns tillgänglig är den enda och ett förtäckt
informationsflöde antas därmed inte existera (Berk och Demarzo, 2011). Hypotesen om
marknadseffektiviteten resulterade dock i att man fick revidera ner vissa av antagandena, då
Fama (1991) påtalade och ansåg att de inte skulle vara ändamålsenlig på den existerande
marknaden, ett konstaterande som Malkiel (2005) sedermera även påtalade. Malkiel (2005)
menade att vissa antaganden i den effektiva marknadshypotesen kan anses rimliga men att en
svagare struktur av den effektiv marknaden skulle vara mer förankrat i verkligheten.
Antaganden om att alla aktörer är rationella investerare är en av grundbultarna i den effektiva
marknadshypotesen, där Fama (1970) påtalade tesen i sin studie från 1970;
”The EMH is thus first and foremost a consequence of equilibrium in
competitive markets with fully rational investors”
Shleifer (2000) ansåg dock att oavsett investerares rationalitet eller irrationalitet så bör
marknaden anses som effektiv. Irrationella investerare handlar randomiserat menade Shiller
och vid stora flöden av irrationella investerare på marknaden med okorrelerade strategier bör
handelsmönstret ta ut varandra och sålunda inte resultera i felprissättningar. Shleifer (2000)
påtalade därmed att marknaden skulle vara effektiv oavsett om investerare kunde anses vara
rationella eller ej.
För att vidare diskutera graden av marknadseffektivitet konstruerade Fama (1970) tre
effektivitetsgrader för att balanser upp verkningsgraden som förelåg på marknaden. Fama
menade att man kunde anta tre gradskillnader i marknadseffektivitet;
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•

Den svaga formen av marknadseffektivitet: Det fundamentala värdet på en tillgång
skulle med en svag form av marknadseffektivitet inte kunna påverkas av historiska
kurser och mönster. Teknisk analys där man söker mönster i marknadsavkastningar för
att förutspå framtiden skulle därför vara verkningslös.

•

Den semi starka formen av marknadseffektivitet: Med en semi stark form av
marknadseffektivitet speglar det fundamentala värdet på tillgångarna all tillgänglig
information på marknaden. Prissättningen resulterar således i att både fundamental
analys och teknisk analys är verkningslös på denna grad av marknadseffektivitet.

•

Den starka formen av marknadseffektivitet: Prissättningen och det fundamentala
värdet på en tillgång har även prisat in den del av informationsflödet som ligger latent.
Således kan investerare inte dra orättmätig fördel av inside information för att skapa
sig en excessavkastning.

Till sist måste det även nämnas att även om den effektiva marknadshypotesen stöds av flera
tidigare empiriska undersökningar (Malkiel, 1995;Gruber, 1996; Fama & French, 2010), vilka
påvisar med historiska utfall att aktiv förvaltning inte skapat några arbitrage möjligheter, så
finns det flera kritiker och studier vilka påvisar att hypotesen kring effektiva marknader inte
alltid ger en rättvis bild av verkligheten (Cremers & Petajisto, 2009;Sun, Wang & Zheng,
2009). Merparten av kritiken mot den effektiva marknadshypotesen som ofta benämns är det
rationella beteendet hos marknadsaktörerna (Kahneman & Tversky, 1979, 1992). Man påtalar
att marknadsaktörerna rationalitet bör ifrågasättas och således om deras beslut endast
motiveras av nyttomaximering eller om de snarare har motiv som ligger utanför arbitrage
(Shleifer, 2000). Området behandlas sedermera inom Behavorial Finance vilket vi fokuserar
på i kommande avsnitt.
3.2.

Behavior Finance

Behavorial Finance tar sin grund i att alla aktörer inte kan anses agera efter ett rationellt
beteende, vilket medför att besluten som dessa aktörer tar, inte alltid är motiverade av
vinstmaximering med hänsyn till den risk som föreligger. Det är istället psykologiska kriterier
som ligger till grund för deras deltagande och beslut på marknaden (Shleifer, 2000).
Beteendet kan således generera systematiska fel vid prissättning av olika marknadssegment
och därmed generera avkastningar som avviker från vad en effektiv marknad skulle genererat.
Felbeteendet de flesta personer har enligt behavioral finance är exempelvis att de övervärderar
sin egen förmåga, har en stark aversion mot förluster samt påvisar en problematik med
särskiljning av investeringsalternativ (Malkiel, 2011).
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3.2.1. Irrationella investerare och anomalier
Under ansenlig tid har det förekommit indikationer på att aktörer inte uppvisat ett rationellt
beteende på den finansiella marknaden (Shiller, 1981, 2003; Arrow, 1982; Summer, 1986).
Shillers (1981) studie avsåg att utvärdera varför volatiliteten på det fundamentala värdet hos
en tillgång påverkades i större utsträckning än vad som kunde rättfärdigas av relativt stabila
utdelningar över tid. Shiller ifrågasatte varför förändring i volatilitet förekom och menade att
det fundamentala värdet på tillgången var betydligt mer volatila än vad som kunde motiveras
av den för dagen kända information. Shiller (1984) ansåg vidare att;
“..mass psychology may well be the dominant cause of movements in the price
of the aggregate stock market..”
och fastslog att förklaringen fanns i att aktörer på marknaden saknade tillförlitliga modeller
för att kunna förklara prisfluktrationer och därmed dess framtida avkastning, istället använde
de sig av sociala kanaler där de influerades av flockbeteenden och därav agerade irrationellt.
Därefter påtalade Shiller (1984) att normala investerare är irrationella och således har en
benägenhet att överreagera på ny information, överreaktionen tenderar sedermera att resultera
i större volatilitet än vad nyhetsflödet kunde förklara. Då vi i avsnitt 4.1 val av tidsperiod, slår
fast att 2008 är det avsevärt mest volatila året över vår tidsperiod 2003-2012 blir vår första
hypotes således
H1: Aktivt förvaltade fonders risk ökar under 2008
Kahneman och Tversky (1979) påtalade därefter problematiken med informationstolkning då
de konstaterade aktörers isolation effect. Problematik kring isolation effect härleds till de
situationer då aktörer ges olika valmöjligheter och således endast bedömer vad som skiljer
alternativen åt istället för att ta in den fullständiga informationen kring dem.
Informationstappet vid perioder med hög volatilitet resulterar i att marknadsaktörerna inte tar
till sig informationen om volatiliteten och därmed riskens storlek, utan endast betraktar
differensen som skiljer de två alternativen åt.
Implikationen av Shiller (1981, 1984, 2003) och Kahneman och Tverskys (1979, 1992)
studier blir således att när aktörer överreagerar på information, skapas en förhöjd volatilitet
och därmed även större fluktuationer med medföljande under eller överreaktioner i
tillgångprissättningen. Fluktuationerna resulterar följaktligen även i en större förändring av
dagsavkastningar. Likaledes resulterar aktörers isolation effect i att avkastning värderas
felaktigt med hänsyn till den risk som kan hänföras till avkastningen vilken i slutändan tordes
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tala emot en fullt effektiv marknad på kort sikt, då dess grundregel förutsätter att
tillgångspriser ska avspegla all tillgänglig information och därmed inte under eller
överreagera. Följaktligen borde aktivt förvaltade fonder generera en högre avkastning än
jämförelseindex

då

den

högre

frekvenshastigheten

i

beslutsprocessen,

vid

stora

informationsflöden, kan skapa en överavkastning i perioder med hög volatilitet på en tillsynes
mindre effektiv marknad. Tidigare forskning har visat att aktiv förvaltning inte är att föredra
över längre tidsperioder (Jensen, 1968) (Gruber, 1995) (Malkiel, 1996), men för att se om vår
observerade volatila tidsperiods resultat inte är en anomali så väljer vi inte bara att se till 2008
utan även studera hela tidsperioden 2003-2012. Således blir vår andra och tredje hypotes:
H2: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre avkastning än S&P 500 under 2008.
H3: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre avkastning än S&P 500 under
tidsperioden 2003-2012.
Kahneman och Tversky (1979) fastslog även att aktörer inte alltid agerar rationellt utifrån
nyttoteorin och effektiva marknadshypotesen. Kahneman och Tversky menade att aktörer har
en reflection effect vilket innebar att risken i tillgången inte värdesattes korrekt. I perioder av
hög volatilitet visade Kahneman och Tversky att riskbeteendet hos marknadsaktörer
förändrades när förluster inföll och avkastningar avtog. Det ökade riskbeteendet medförde att
aktörer gick från att vara riskaversa till att få en större riskpreferens gentemot den rationelle
investeraren. Beteendet medförde i sin tur att individer på marknaden tog större risker i
perioder med hög volatilitet och nedgång i tillgångspriset för att försöka generera en högre
avkastning (Se Figur 3).
Figur 3

Figuren 3 visar efter den initiala förlusten så försvinner förlustaversionen.
En förlust från -10 till -20 upplevs större än från -110 till -120 fast det är samma monetära värde på förlusten.

Således blir implikationen inte helt oväntat även här, att aktörer som befinner sig på
marknader med hög volatilitet uppvisar ett intransitivt beteende och bortser från risker och
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istället konsekvent fokuserar på tillgångens avkastningsförmåga. Beteendet mynnar sålunda ut
i att individer inte agerar konsekvent gång efter annan och resulterar därför i ytterligare
belägg för att rationella investerare och effektiva marknadshypotesens pristeori därmed kan
ifrågasättas under perioder av hög volatilitet. Tidigare forskning har visat att aktiv förvaltning
inte är att föredra över längre tidsperioder (Jensen, 1968; Gruber, 1995;Malkiel, 1996; Fama
& French, 2010), men för att se om vårt observerade volatila tidsperiods resultat inte är en
anomali så väljer vi även här att titta över hela den observerade tidsperioden. Således blir vår
fjärde och femte hypotes:
H4: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning än S&P 500
under 2008.
H5: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning än S&P 500
under tidsperioden 2003-2012.
Kenneth J. Arrow (1982) menade även att investerare inte kan antas vara fullt rationella.
Variationen i volatilitet kunde förklaras av kognitiv psykologi och att en rimlig hypotes
därmed avsåg att investerare underskattade framtida informationsflöden och därmed även
risken i tillgången.
Arrow (1982) menade vidare att om marknaden och dess aktörer skulle agera rationellt bör
det fundamentala värdet på tillgångarna endast fluktuera då det finns tillgång till ny
information. Sålunda menade Arrow att differensen mellan dagens fundamentala värde och
framtida värde endast skulle påverkas av den framtida informationen. Värdet på tillgången
ska därför enligt Arrow återspeglas av ett stort antal dagliga avkastningar som i sin tur ska
återspeglas av informationstillskott för den nämnda dagen. Arrow menade vidare att med ett
rationellt synsätt bör dessa dagliga avkastningar vara små då den dagliga informationen
endast motsvarar en liten del av den framtida. Följaktligen ska den dagliga variationen i
tillgångspriser vara kraftigt överdrivna och således inte kunna antas uppstå genom det
tillkomna informationsflödet för dagen (Arrow, 1982). Arrow myntade sedermera uttrycket;
”If everyone else is “irrational,” it by no means follows that one can make
money by being rational, at least in the short run.”
och menade att marknaden inte var fullt så effektiv som marknadshypotesen ville påvisa och
att det därmed på kort sikt fanns möjligheter att slå marknaden om man valde att agera
rationellt mot en till synes, enligt Arrow, irrationell marknad.
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Fenomenet påvisades även i sin helhet genom Grossman-Stiglitz paradoxen som menade att
om en effektiv marknad skulle antas existera kunde påföljden bli att investerare som ansåg sig
inneha information, valt att bortse från att handla då de utgick från att informationen redan
blivit inprisat och därmed agerat rationellt. Således kommer informationen inte bli inprisad i
marknaden och resulterar därmed i en ineffektiv marknad som en irrationell investerare kan
nyttja under en kort tidsperiod (Grossman & Stiglitz, 1980).
Arrow (1982) fortsatte därefter och konstaterade genom Stewart (1949) att professionella
investerare kan skapa överavkastningar på marknaden, medan icke-professionella investerare
gör förluster.
Ser man sedan vidare på vad Shleifer (2000) myntade;
”…In many scenarios where some investors are not fully rational, market are
still predicted to be efficient. In one commonly discussed case, the irrational
investors in the market trade randomly. Where there are large numbers of such
investors, and when their trading strategies are uncorrelated, their trades are
likely to cancel each other out…”
samt Sun, Wang och Zhengs (2009) och Cremers och Petajisto (2009) resultat av studier. Där
resultaten påvisade att aktiv förvaltnings förmåga att överträffa passiv förvaltning faktiskt
förelåg, bör implikationen därför även här bli att oavsett om marknaden kan anses effektiv
eller ej och oavsett om irrationella investerare tar ut varandra och skapar en till synes effektiv
marknad, så finns det likaledes som Schleifer (2000) fastslog, en vinnare och en förlorare.
Konklusionen av utfallet torde skapa ett spelrum för aktörer som anser att de är mer rationell
än sin motpart i informationstolkningen och därmed möjliggöra överavkastningar
Således kan det även finns möjligheter att under perioder av högre volatilitet, och därmed
under och överreaktioner i tillgångspriserna, också kunna generera en överavkastning genom
aktiv förvaltning av fonder. Dock påtalade Malkiel (2011) att förvaltningsavgifter hos aktivt
förvaltade fonder negligerar den positiva effekt som en aktiv förvaltningsstrategi kan
generera. Även Gruber (1996) menade att aktiv förvaltning kan generera en överavkastning
utan hänsyn till förvaltningsavgifter, men tog man hänsyn till dessa kunde inte avkastningen
uppväga den extra avgiften som förvaltningsavgiften tillförde.
Shleifer (2000) menade också att belägg talade emot effektiva marknader i den andemening
att insiders lyckats generera onormala avkastningar även då de handlade på information som
var fritt tillgänglig på marknaden och således borde vara inprisat om effektiva
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marknadshypotesens grundval förekommer. Den slutliga implikationen av irrationella
beteenden blir därav att marknaden inte är fullt så effektiv på kort sikt som den kan antas vara
på lång sikt och att investerare därmed inte värderar information homogent utan agerar
irrationellt och därmed möjliggör överavkastningar gentemot jämförelseindex.
Som avslutning bör man dock begrunda hur vida en aktiv förvaltningsstrategi endast är en
metodik som bör brukas i tider med hög volatilitet och osäkerhet, eller om det kan antas
fungera hela tiden oavsett marknadspåverkan. Tidigare forskning har visat att aktiv
förvaltning inte är att föredra över längre tidsperioder (Jensen, 1968; Gruber, 1995; Malkiel,
1996; Fama & French 2010), men för att se om vår observerade volatila tidsperiods resultat
inte är en anomali så blir våra två sista hypoteser återigen:
H6: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning med hänsyn
till förvaltningsavgifter än S&P 500 under 2008.
H7: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning med hänsyn
till förvaltningsavgifter än S&P 500 under tidsperioden 2003-2012.
3.3.

Aktiv förvaltning

Aktivt förvaltade fonder bedrivs av fondförvaltare genom aktiva val som placeringsstrategi.
Grunden i strategin hänförs till att utskilja de bolag som fondförvaltaren anser har störst
möjlighet att överprestera gentemot dess nuvarande fundamentala värde, givet risk.
Passivt förvaltade fonders strategi är emellertid uteslutande att efterlikna ett valt index och
påvisar således inget intention med att generera överavkastningar. Fondförvaltaren viktar
således enbart sin passiva fond så att den efterliknar indexets sammansättning och avkastning
(Berk & Demarzo 2011). Då aktivt förvaltade fonder medför aktiva val, blir en logisk följd
även att det skapas en ansenligt högre arbetsbörda för fondbolagen. Därmed blir
förvaltningsavgifterna för aktivt förvaltade fonder också högre för att möta den uppkomna
kostnaden som analysarbetet medför.
3.3.1. Tidigare resultat av forskning om förvaltning.
Företrädesvis av tidigare forskning beträffande förvaltnings funktionalitet har uteslutande
fokuserat på huruvida aktiv förvaltning kan överträffa passiv förvaltning över längre
tidsperioder. Jensen (1968) visade redan i sin studie från 1968 att aktivt förvaltade fonder
uppvisat svårigheter med att överträffa index över längre tidsperioder. Jensen påvisade
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resultat för 115 aktivt förvaltade fonder och hur de presterat efter att förvaltningsavgiften
exkluderats, vad resultatet visade var att aktivt förvaltning i genomsnitt underpresterat mot
jämförelseindex (ibid.). Gruber (1996) och Malkiel (1995) har i senare forskning påvisat
likartade resultat. Gruber med ett resultatet av 227 fonder mellan åren 1987-1994 och Malkiel
resultat med samtliga amerikanska fonders från 1971-1991. Studierna påvisar således en
transitiv svårighet för aktivt förvaltade fonder att överträffa index och därmed generera en
högre riskjusterad avkastning.
3.3.2. Proponenter för aktiv förvaltning
Det bör dock klargöras att alla inte påtalat kritik mot en aktiv förvaltningsstrategi. Berk och
Demarzo (2011) visade att vissa fondförvaltare förmår att skapa en högre avkastning än
jämförelseindex, givet risk. Överavkastningen tenderar dock i merparten av utfallen att
minimeras och även helt gå förlorad, genom de högre förvaltningsavgifterna som
fondförvaltare tar ut. Cremers och Petajisto (2009) visar därefter att flertalet fonder som utger
sig för att vara aktiva i själva verket påvisar en passiv förvaltningsstrategi. Cremers och
Petajisto benämner dem som closet funds. Closet funds utger sig således för att vara aktiva
och tar därmed ut en högre avgift, men är i realiteten passivt förvaltade fonder.
Om man granskade fonder som Cremers och Petajisto menade var aktiva i den andemening att
både handlingsmönstret och beteckning motsvarade aktiv förvaltade, så finns det en
överavkastning att generera med en aktiv förvaltningsstrategi. Flertalet studier påvisar även
ett historiskt samband när det kommer till avkastningar på historisk basis (Grinblatt &
Titman, 1992; Goetzmann & Ibbotson, 1994). Man benämner det som ett hot hand fenomen,
där fonder som gått bra de senaste ett till tre åren fortsätter gå bra även nästkommande år.
Malkiel (2003) menade dock att fonder som presterat bäst över en tio års period, presterar
sämre nästföljande tio års period, vilket således resulterar i att överavkastningar inte består
över tiden. Malkiel (1995) menade vidare att det så kallade hot hand fenomenet snarare
uppkommer genom survivorship bias.
3.3.3. Förvaltning och förvaltningskostnad
Som tidigare nämnts i texten så kan förvaltningsavgiften betyda skillnaden mellan en lyckad
aktiv förvaltning med överavkastningar och en misslyckad som går sämre än index (Berk &
Demarzo 2011). Investerare tenderar dock inte att söka upp information om fondernas
förvaltningsavgifter utan väljer tvärsemot vad forskningen säger den förvaltning med de
högre avgifterna (Choi, 2005). Således tenderar investerare återigen att uppvisa ett irrationellt
beteende när det kommer till val av fond.
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3.4.

Survivorship Bias

Survivorship bias är ingen teori som ska ses utifrån ett negerande perspektiv för
argumentation gentemot effektiva marknadshypotesen utan snarare som en teori som klargör
tänkbara snedvridningar i analysmodellen, då teorin inte hänföras som en beståndsdel som
påverkar förvaltningsprestation i sig.
Fonder utsätts ständigt för survivorship bias i den andemeningen att sämre fonder försvinner
från marknaden och därmed försvinner från fondurvalet (Malkiel, 1995; Brown &
Goetzmann, 1995; Elton, Gruber & Blake, 1996). Bortfallet resulterar således i det som
benämns som survivorship bias och menas vara den konsekvens som resulterar i att en studies
resultat förvrängs och felaktiga slutsatser dras då urvalsprocessen ej sker under en helt
stokastisk form. Elton et al. (1996) samt Rohleder, Scholz & Wilkens (2011) menar att sämre
fonder inte tas med som en del av urvalet. Bortfallet kan således resultera i optimistiska
vanföreställningar där man således antar att en framgång föreligger framför en annan, och
denna framgång uteslutande beror på specifika kvaliteter hos förvaltarna snarare än ett
förvanskat stokastiskt fondurval. Rohleder et al. (2011) menade även att problematiken
infanns sig som störst i mindre fonder.
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4. Empirisk metodik
Vi kommer i det här kapitlet behandla den empiriska metodiken som studien använder. Vi
kommer att åskådliggöra hur valet av data har föranletts och vilka fundamentala värderingen
som ligger till grund för dessa val, samt hur data har samlats in och hur den kategoriserats.

4.1.

Sekundärdata

Då studien baseras på frekvensbaserad och historisk data kommer samtlig datainsamling att
grundas på sekundärdata. Studien kommer även att nyttja ytterligare former av sekundärdata,
främst i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Utifrån dessa har vi sökt information för
att få mer djupgående kunskaper och på så vis kunna realisera en mer övergripande och rättvis
studie.
4.2.

Kritik mot sekundärdata

Faran med sekundärdata bör dock poängteras. Kritiken ligger främst i att sekundärdata kan
stödja sig på en tertiär källa, följden blir att källan vi nyttjar bygger sin information på andra
sekundära källor. När information passerar flera led från den primära källan så kan den lätt
förvanskas och den ursprungliga informationen blir således felaktig. Det finns också alltid en
risk att de sekundära källorna som används är de mer lättillgängliga och således inte de med
den högsta kvalitén (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Problematiken med sekundära
källor kommer vi försöka motverka genom att enbart använda sekundära källor som är väl
ansedda.
4.3.

Val av tidsperiod

Valet av tidsperiod med hög volatilitet för studien kommer att hänföras till 2008 då
volatiliteten för S&P 500 enligt figur 4 uppvisade en signifikant högre volatilitet än tidigare
år, således styrks även studiens val av år för forskningsfrågan.
Val av hela tidsperioden för studien baseras därefter på studiens relevans och tillförlitlighet
samt på nämnda val av hög volatil period. Zvi Bodie (2009) menar att fondbolag generellt
grundar sina rapporter på frekvensdata inom tidsintervallet 5-10 år för att få en högre
tillförlitlighet.
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Med ovan nämnda resonemang blir vårt val av tidsperiod på 10 år relevant utifrån studiens
syfte. Perioden återspeglar således dagsavkastningar mellan 1 januari 2003 till 31 December
2012 med såväl hög som låg volatilitet. Studien innefattar därmed aktiv förvaltnings
funktionalitet under både högvolatila tidsperioder och perioder med mer normala verkningar
på marknaden.
Figur 4

4.4.

Datainsamling

För att därefter besvara frågeställningen huruvida en aktiv förvaltningsstrategi kan generera
överavkastningar under tider av hög volatilitet har vi valt att samla in frekvensbaserad data
inom det tidsintervallet som vi valt att basera studien på.
Den frekvensbaserade data hänförs till kontinuerligt förräntade dagsavkastningarna för de
urval av fonder vi valt att granska. Frekvensbaserad data kommer även att insamlas för S&P
500 som är vårt jämförelseindex för tidsintervallet för studien.
För att samla in sekundärdata baserad på frekvensbaserad data har vi valt att använda oss av
Yahoo finance (2013) och Bloombergblack (2013). Grunden till valet av Yahoo finance som
sökverktyg hänförs till att Yahoo finance anses vara en stor aktör inom finansiell
informationssökning där samtliga historiska tillgångspriser finns tillgängliga. Yahoo finance
storlek som aktör gör därför att rådatan därmed kan anses reliabel.
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4.5.

Val av fonder

Vid valet av fonder var utgångspunkten att få ett så oberoende urval av fonder som möjligt
utan någon kontaminering av personliga preferenser. Valet av amerikanska fonder kan anses
godtyckligt men bör ses utifrån aspekten med ett amerikanskt jämförelseindex vilket gör
valen relevanta utifrån studiens ramar. Urvalet baseras således på de 25 000 mutual funds som
existerar på den amerikanska fondmarknaden (Marketwatch, 2013). Då fonder uppvisar
varierande fondsammansättningar valde vi att även här att inga personliga preferenser skulle
föreligga med bortseende från en, närmare bestämt fondens förvaltningsstrategi. Då vår studie
baseras på aktivt förvaltade fonder bör därför också urvalet endast bestå av aktivt förvaltade
fonder, vilket i sin tur resulterade i att passivt förvaltade fonder valdes bort i fondurvalet.
Vid fondurvalet har vi sedermera valt att använda oss av 250 fonder med ett tidsintervall på
10 år. Urvalet av 250 fonder grundar sig på nämnda totala bestånd på 25 000 fonder. 1
procent av dessa fonder avspeglar således populationen bra.
Intervallet på 10 år hänförs till tidigare avsnitt där utgångspunkten var att få med tidsperioder
med hög volatilitet på marknaden samt en mer normal marknad med betydligt lägre volatilitet.
Ett intervall på 10 år fångar båda dessa aspekter och gör studien meningsfull.
Fondurvalet har även som nämnts tidigare inte baserats på någon specifik fondkategori eller
egenskap utan genomförts under en stokastisk urvalsprocess av samtliga 25 000 fonder på den
amerikanska marknaden. Urvalet estimerades genom att vi använde oss av en slumpgenerator
för att på så vis randomisera de 25 000 fonderna (Randomizer, 2013). Därefter påbörjade en
bearbetning av fonderna där vi grundligt beaktade varje fonds frekvensdata för att belysa
huruvida fonden uppfyllde kraven på tillgångspriser under den valda tidsperioden samt ett
aktivt förvaltarskap. Genomgången visar att approximativt 25 procent av urvalet kunde
hänföras till vårt tidsintervall vilket påvisar ett survivorship bias med flertalet fonder som
grundats efter vår valda tidsintervall början eller lagts ner innan vårt tidsintervallets slut,
vilket vi även tidigare förutsett. Således genererades ett urval på 250 fonder en genomgång av
de 1000 första randomiserade fonder för att skapa ett tillförlitligt fondurval.
Därefter kommer den frekvensbaserade data för fondvalet som insamlats inom nämnda
tidsintervall kategoriseras efter 4 separata begreppsklasser. Volatilitet, avkastning,
riskjusterad avkastning samt riskjusterad avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter.
Sedermera kommer dessa kategoriseras ytterligare under tidsperiod 2008, samt ett genomsnitt
under hela tidsperioden 1 januari 2003 till 31 December 2012.
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4.5.1. Förvaltningsavgifter och räntor
Vidare har Bloombergblack (2013) även nyttjats för att beakta de förvaltningsavgifter som
ligger till grund för de aktivt förvaltande fonderna och därmed den slutliga avkastningen för
fonderna i fråga. Förvaltningsavgifterna har även validerats mot Morningstar (2013) för att
verifiera dess korrekthet.
Den riskfria räntan som påförs sharpekvoten har vi extraherat från US Treasurys hemsida
(2013), valet av ränta hänförs till den nominala ett års räntan som riskmått för att matcha våra
uppmätta årsbaserade tidsperioder (2003-2012). För att få en så rättvis ett års ränta som
möjligt använde vi oss av dagsbaserade kurser av ett års räntan och därefter tog ut ett
genomsnitt av dessa för att få en så valid ett års ränta som möjligt över tidsperioderna. Med
nämnda metodik fick vi ett utfall, där räntan under 2008 låg på 4,53 procent medans åren
2003-2012 estimerade en genomsnittlig ränta på 1,92 procent.
Förvaltningsräntorna påverkar avkastningen till aktiv förvaltnings nackdel, ser man till
Sharpekvoter, modiferade sharpekvoter och avkastningar blir således alla måtten sämre när
förvaltningsavgifter tas i beaktning vid beräkningarna. Vi kommer därmed i de kapiteln som
handlar om respektive mått mer ingående visa hur detta påverkas.
4.5.2. Förvaltningsstrategi
För att urskilja huruvida fonden för urvalet är aktiv eller passiv har vi valt att använda oss av
Bloombergblack. Bloombergblack påvisar de egenskaper som varje fond anammar, vilket
skapar en transparent och gynnsammare förutsättning för en rättvis bild av de fonder som
föranleder studien (Bloombergblack, 2013).
Då studien endast syftar till att belysa aktivt förvaltade fonder har fondurvalet bortsett från
passivt förvaltade fonder. Då en obetydlig del av det stokastiska urvalet av fonder inrymde
passivt förvaltade fonder, förbisågs dessa och lämnades sålunda utanför urvalet.
4.5.3. Fondavkastning
Grundförutsättningen för utförandet av hypotesprövningarna härleds till att det finns såväl
avkastning för fonderna i urvalet samt fondernas volatilitet under tidsintervallet som nyttjats.
Fondavkastningen har estimerats genom den dagsbaserade frekvensdata som insamlats och
sålunda gjort om till årsbasis för att få en bred jämförelse över vald tidsperiod. Beräkningar
för kontinuerligt förräntade dagsavkastningarna härleds enligt ekvation 1.
Ekvation 1

	
  

19	
  

𝑅! = ln

𝑃!
𝑃!!!

Ekvation 2 visar ekvationen för kontinuerligt förräntade dagsavkastningarna
𝑅! = kontinuerligt förräntade dagsavkastningarna för fond
ln = logaritmen
P = Justerad avslutningskurs för fond vid tidpunkt t

Utöver fondavkastning enligt ekvation 1 kommer samma avkastningar ligga till grund för de
två riskjusterade avkastningsmåtten som benämns och diskuteras i avsnitt 4.8.
Om vi tittar på 2008 så uppgick avkastningen till -38,3 procent for S&P 500 medans
fondurvalets avkastning uppgick till -26,14 procent. Ser vi till hela tidsperioden visar även
detta resultatet att fondurvalet uppvisat en högre avkastning med 8,25 procent i avkastning
mot 6,11 procent för S&P 500 (Se Bilaga 2).
4.5.4. Fondvolatilitet
Volatiliteten har likaledes estimerats genom beräkningsekvationer vilket vi beskriver i kapitel
4.8. Beräkningarna har även föranleds från den dagsbaserade frekvensdata som insamlats.
Volatiliteten har därefter gjort om till årsbasis för att även här få en mer bred jämförelse över
tidsperioden (2003-2012). Volatiliteten kommer ligga till grund som riskmått för den
riskjusterade avkastningen.
4.6.

Val av jämförelseindex

Då vårt val av fonder hänförs till den amerikanska marknaden bör sålunda även vårt val av
jämförelseindex återspegla dito valda marknad. Valet av S&P 500 som jämförelse kan därför
ses utifrån nämnda bemärkelsegrund samt till det faktum att det anses som en ideal proxy som
följer den breda marknaden omgående på bästa sätt (S&P 500, 2013). Valet av S&P 500 bör
således ses som mest relevant som jämförelseindex. Även valda risk och avkastningsmått
kommer beräknas och anammas enligt samma princip som föregått för fondurvalet.
4.7.

Kritik urvalstrategin

En viktig del av den positivistiska teorin grundar sig på att studien är gjord utan några egna
preferenser vilket vi även valt att använda oss av genom ett randomiserat val av fonder. Dock
bör man vara medveten om att oavsett om valen sker randomiserat finns en viss del av
subjektivt bedömning, vilket även Saunders et al. (2009) lyfter fram som en parameter att vara
medveten om. I vårt fall kan man belysa problematiken genom vårt val av jämförelseindex
som inte skett ur en objektiv aspekt, utan en mer godtyckligt, där valet av jämförelseindex
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snarare grundades på graden av stabilitet än på en objektiv bedömningsgrund. En ytterligare
anblick i valet av fonder bör även ses med ett survivorship bias i åtanke då fonder som inte
presterar väl över tid läggs ner (Elton, Gruber & Blake 1996; Rohleder, Scholz & Wilkens,
2011; Boldin & Cici, 2010). Det här medför att vi i mångt och mycket kan anta att så även
skett med avseende på vårt urval, där vårt nuvarande urval av fonder endast fångar upp en del
av de fonder som förekommit på marknaden. Således kan vi även här se att valet av fonder
inte skett ur ett fullständigt korrekt randomiserat perspektiv
Man bör även beakta problematiken med S&P 500 som jämförelseindex ur ett smalare
relevans perspektiv. Elton, Gruber, Das och Hlavka (1993) påvisade problematiken som
grundar sig i Ippolito´s (1989) studie där valet av jämförelseindex nyttjades på såväl
småbolag som storbolagsaktier. Valet av samma jämförelseindex resulterade i mindre
tillförlitliga värden som Eton således belyste problematiken kring. Ser vi till studiens
fondurval kan även samma problematik ligga till grund för oss då vi inte tagit fondens storlek
i beaktning. Dock bör det påtalas att nämnda problematik ej bör ses som en avgörande faktor
då S&P 500 återspeglar den breda marknaden och således blir det mest relevanta utifrån vårt
breda fondurval.
4.8

Volatilitet

Volatilitet hänförs till statistiska metoder men har allt som oftast även nyttjats inom den
finansiella sektorn för att mäta prisfluktrationer i en tillgång och därmed vilken risk tillgången
uppvisar. Måttet härleds således till hur mycket tillgångspriset genomsnittligt varierar eller
avviker från medelvärdet under en utsatt period (Roll, 1984). När osäkerheten på marknaden
blir större vid exempelvis makroekonomiska chocker, ökar följaktligen även volatileten på det
fundamentala värdet för tillgången. Genom historien har man påvisat en rad större
marknadschocker med högre volatilitet som följd (Shiller, 1989), vilket vi även påvisat under
vårt valda tidsintervall. Det bör påtalas att det finns en stor skillnad i volatilitet mellan olika
fondslag beroende på vilket underliggande tillgång fonden består av då aktiefonder har en
mycket större volatilitet än obligationsfonder (Jones & Wilson, 2004). En del av
implikationen för vår studie blir således att se hur volatiliteten utmärks på årsbasis under
nämnda tidsintervall. Beräkningarna för volatilitet hänförs enligt ekvation 2.
Ekvation 2
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Ekvation 2 visar volatilitetsmåttet och därmed hur man mäter risk
σd = Standardavvikelse för fondens dagliga avkastningar
n = antal observationer
ud = Fondens dagliga avkastningar
ūd = medeltalet av fondens dagliga avkastningar

Volatilitet används frekvent som riskmått och har många förespråkare (Andersen &
Bollerslev, 1998). Det bör dock nämnas att under de senaste åren har det tillkommit allt fler
kritiker till volatilitet som riskmått. De påtalade bristerna är att volatilitet som mått inte
medför en god funktionalitet på finansmarknaden då marknaden inte är normalfördelad,
volatilitetsmåttet förutsätter dock att sambandet föreligger. Kritiker påtalar problematiken
genom att benämna det som svarta svanar. Implikationen blir således en mer
poissonfördelning och sålunda ingen normalfördelning (Goldstein & Taleb, 2007; Derman,
2012).
Vi visade i kapitel 4.3 att 2008 var det signifikant mest volatila året, under det här året hade
S&P 500 en volatilitet på 42,89 procent medans vårt fondurval hade en volatilitet på 28,69
procent. Under 2003-2012 var däremot volatiliteten mycket lägre, det här stämmer överens
med såväl S&P 500 som vårt fondurval, den genomsnittliga volatiliteten under den här
tidsperioden var för S&P 500 18,91 procent medans den för fond urvalet var 13,87 procent
(Se bilaga 1).
4.9.

Sharpekvoten

För att på ett tillförlitligt sätt mäta hur avkastningen genereras med hänsyn till risk, har vi valt
att se på den totala risken i avkastningen och därmed även valt sharpekvoten som modell för
att estimera den riskjusterade avkastningen. Sharpekvoten kan härledas enligt ekvation 3, där
man subtraherar avkastningen för en fondportfölj RP, med räntan för en ettårig statsobligation
Rf. Till sist dividerar man differensen mellan avkastningen för portföljen och den riskfria
räntan med volatiliteten för portföljen σ (Sharpe, 1994). Anledningen till valet av en ettårig
statsobligation hänförs till valet av estimeringsperiod på tio år med ett årsbaserat
avkastningsmått. För att få en relevant jämförelse bör således en ett års statsobligation under
åren 2003 till 2012 bli relevant för studien. Sharpekvoten visar likaledes hur mycket
avkastning per total risk som tillgången genererat (Sharpe, 1966). Varför man är intresserad
av den riskjusterade avkastning grundar sig i att rationella investerare vill uppnå en så hög
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avkastning per risk enhet som möjligt, vilket gör det hela intressant ur ett perspektiv med hög
volatilitet och antaganden om irrationella investerare.

Ekvation 3

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 =   

𝑅! −    𝑅!
𝜎

Ekvation 3 visar sharpekvotens formel och det innebörd
RP = Avkastning för en fond
Rf = Riskfriränta, i vårt fall en 1årig statsobligation
σ = Volatiliteten för fonden

Under 2008 har S&P 500 en Sharpekvot på -0,998 medans vårt fondurval påvisat en
genomsnittlig Sharpekvot på -1,21. Under tidsperioden 2003-2012 har dock S&P 500 haft den
lägre Sharpekvoten med en kvot på 0,482 medans fondurvalet har haft en kvot på 0,667. Tar
vi därefter hänsyn till förvaltningsavgifterna blir Sharpekvoten för fondurvalet -1,299 medans
den uppvisar en likartad för S&P 500 på -0,998 (Se Bilaga 3, 4).
Vid nyttjande av sharpekvoten som ett riskjusterat mått på avkastning, bör man dock beakta
det faktum att måttet endast lämpar sig att användas i tider med uppåtgående trender
(Israelsen, 2003). Vad som händer vid negativa trender och sedermera även negativa
avkastningar är att sharpekvoten estimerar värden som genererar misstolkningar och således
inte blir meningsfulla. För att påvisa problematiken kan man genom ett antagande om två
fonder där fond A genererat en negativ avkastning på 2 procent och en volatilitet på 2 procent
likaså. Fond B har åt andra sidan genererat en avkastning på negativa 20 procent och en
volatilitet på 40 procent. Vad sharpekvoten här skulle påvisat är att både fond A får en
sharpekvoten på -1 och fond B en sharpekvoten på -0,5. Israelsen (2003) uppmärksammar det
här och namnger problemet till ”The negative excess return dilemma”.
En investerare skulle därav föredra fond B före A vilket blir missvisande i den andemening att
man föredrar en större förlust med motsvarande högre risk än vad motsvarande med sämre
sharpekvoten uppvisar. Att tolka en sharpekvoten under tider med negativa avkastningar blir
sålunda inte meningsfull (Sholtz & Wilkens 2005). Genom att utnyttja en modifierad
sharpekvoten menar Sholtz & Wilkens (2005) att man kan undgå problematiken. Den
modifierade sharpekvoten härleds enligt ekvation 4 och har således utarbetats för att
kombattera den nämnda komplexiteten och på så vis få fram ett mer rättvisande mått på
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sharpekvoter i tider av extrem turbulens och nedgång (ibid.).

Ekvation 4

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 =

J ∝! +  β!   ×  er!
β! !   ×  σ!! +    σ!!

Ekvation 4 visar den modifierade Sharpekvotens formel.
J∝i = Jensen alfa, fondspecifikt, visar överavkastningen för en fond gentemot S&P 500
βi = Beta, fondspecifikt visar den systematiska risken för fonden
erM = genomsnittliga årsavkastning på S&P 500
σM = standardavvikelse S&P 500
σi = standardavvikelse fond

Under 2008 uppvisade S&P 500 en modifierad Sharpekvot på -0,631 medans vårt fondurval
uppvisade

en

modifierad

Sharpekvot

på

-0,988.

Tar

vi

därefter

hänsyn

till

förvaltningsavgifterna får fondurvalet en sämre modifierad Sharpekvot på -1,06, då S&P 500
inte uppvisar några förvaltningsavgifter blir således den modifierad Sharpekvot även
densamma på -0,631 (Se Bilaga 5).	
  
Då den modifierade Sharpekvoten är framtagen för att nyttjas under perioder av nedgång så
har vi likväl valt att använda sharpekvoten när vi estimerar genomsnittet över hela
tidsintervallet då problematiken med negativa värden endast återföres till 2008.
4.10.

Validitet

En viss nullitet kan tänkas infalla i den bemärkelse att survivorship bias föranlett att man
tvingats bortse från fonder som inte genererat önskad avkastning över tid då dessa inte finns
att tillgå till urvalet. Man kommer således inte kunna mäta aktiv förvaltnings funktionalitet på
ett fullt tillförlitligt sätt över tid. Resultaten av studien bör därför tolkas med försiktighet och
ha i åtanken att fondurvalet inte återspeglar verkligheten under valda tidsintervallet på ett
reliabelt sätt.
4.11.

Reliabilitet

Då studien åsyftar till att visa aktiv förvaltning funktionalitet under tider med hög volatilitet
har frekvensbaserad data anammats. Då den historiska frekvensbaserade data hänförs till
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sekundärdata blir sålunda även resultaten av studien möjliga att replikera och påvisar en hög
reliabilitet i den mån man nyttjar dito fondurval och bortser från det survivorship bias som
föreligger studien. Då vi även valt att tydligt återge utgångspunkter för datainsamlingen samt
de modeller med tillhörande ekvationer som anammas under studien, blir framtida
reproduktioner än mer reliabla.
Vi har även valt att verifiera frekvensdata som insamlats för att motverka eventuella mätfel,
exempelvis genom att titta på både Yahoo Finance och Bloomberg Black vid data val för att
se att vi inte inhämtade förvanskad data. Likaså har även verifiering skett med hänsyn till
fondens förvaltningsavgift, förvaltningsstrategi samt fondsammansättning för att få en så
reliabel rådata som möjlig.

	
  

25	
  

5. Empirisk analys
Vi kommer i det här kapitel behandla det empiriska resultat av studien. Vi kommer redovisa
avkastningar, riskjusterade avkastningar, riskjusterade avkastningar med hänsyn till
förvaltningsavgifter, och volatilitet under 2008 samt som ett genomsnitt under hela den valda
tidsperioden mellan 1 januari 2003 till 31 December 2012. Slutligen kommer vi även redovisa
de statistiska resultat som estimerats genom analyser av nämnda risk och avkastningsmått.

5.1.

Volatilitet

Som vi tidigare konstaterat påvisade S&P 500 under 2008 en signifikant högre volatilitet
jämför med hela tidsperioden (2003-2012) (Se figur 4). Tar vi även hänsyn till volatiliteten
för fonder kan vi i enighet med tabell 1 även här påvisa en stark signifikant högre volatilitet
under 2008 gentemot hela tidsperioden.
Tabell 1 – Volatilitet
Vola 2008

Vola 03-12

Std.avk.fel

N

t

Sign.

Konf.intervall

0,286962

0,1386782

0,0120934

251

12,262

0,00

0,1245-0,1721

Vi kan således utläsa att den genomsnittliga volatiliteten för samtliga fonder under 2008
uppgick till 28,7 procent, vilket kan jämföras mot samtliga fonders genomsnittliga volatilitet
under tidsperioden 2003-2012 på 13,9 procent som därmed blev testvariabel för att pröva dess
signifikans. Resultatet blev att volatiliteten för aktiv förvaltade fonder är signifikant högre
under 2008 jämfört mot hela den aggregerade tidsperioden (2003-2012). Bilaga 1 visar vidare
en detaljerad bild av de estimerade årsvolatiliteterna för fondurvalet och S&P 500 under 2008,
samt som ett genomsnitt under hela den aggregerade tidsperioden (2003-2012).
Vi kan därmed förkasta nollhypotesen för vår första hypotes.
Hypotes 1: Aktivt förvaltade fonders risk ökar under 2008
Följaktligen kan vi precis som för S&P 500 påvisa en högre volatilitet under 2008 än under
hela den valda tidsperioden (2003-2012). Resultatet var väntat då den logiska följden av en
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högre volatilitet för S&P 500 även ger utslag på fondmarknaden. Resultatet ligger därmed i
linje med Shiller (1984) och Arrow (1982) tidigare studiers resultat. En intressant fortsättning
blir således huruvida en aktiv förvaltningsstrategi kan nyttja den höga volatiliteten för att
generera högre överavkastningar.
5.2.

Avkastning

5.2.1. Avkastningar resultat 2008
Undersöker vi därmed enbart huruvida en högre avkastning kan genereras ur högre volatila
perioder, finner vi en stark signifikant högre avkastning för aktivt förvaltade fonder gentemot
S&P 500 under 2008.
Tabell 2 – Avkastning 2008
S&P 500

Fonder

Std.avk.fel

N

-0,3828

-0,2614

0,0115815 250

t

Sign.

Konf.intervall

10,48

0,00

0,0986-0,1442

Vi kan utifrån tabell 2 utläsa att den genomsnittliga fondavkastningen för fondpopulationen
uppgick till -26,1 procent. Resultatet kan sättas i relation till S&P 500 utfall som uppvisade en
avkastning på -38,3 procent. Differensen i avkastningar mellan de aktivt förvaltade fonderna
och S&P 500 kan även ses utifrån det statistiska t-testet som utförts på de årsbaserade
avkastningarna. Med ett t-värde på 10,480 har således aktivt förvaltade fonder i 95 procent av
fallen genererar en bättre genomsnittlig avkastning än S&P 500.
Vid en mer grundlig granskning, där vi granskar varje fond enskilt mot S&P 500, blir utfallet
att 67,2 procent av samtliga fonder i urvalet genererat en bättre avkastning än S&P 500.
Bilaga 2 visar därefter en mer ingående fondspecifik bild av de årsbaserade avkastningar för
såväl fondurvalet som S&P 500 under 2008, samt som ett genomsnitt under hela den
aggregerade tidsperioden (2003-2012).
Resultatet blir således att vi förkastar nollhypotesen till vår andra hypotes.
Hypotes 2: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre avkastning än S&P 500 under
2008.
Resultatet går därmed emot Euguene Fama’s (1970) effektiva marknadshypotes, vilken
påvisar att marknaden med hänsyn till avkastningar under 2008 inte uppvisat en
marknadseffektitet som Fama ansåg förelåg. En faktor som inverkat på resultatet är det
faktum att aktörer på marknaden vid tider av hög volatilitet således inte agerat rationellt.
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Aktörer som därmed agerar rationellt på en icke-rationell marknad kan sålunda generera
överavkastningar

då

marknaden

under

denna

tid

inte

påvisat

en

effektiv

prissättningsmekanism, vilket Arrow (1982) även fastslagit.
I enighet med tabell 2 kan även fonders avkastning i absoluta tal observeras, professionella
fondförvaltare genererade 2008 därmed i genomsnitt 12,1 procentenheter lägre negativa
avkastningar än S&P 500. Resultatet blir att professionella fondförvaltare under 2008 nyttjade
de felprissättningar som uppkom på marknaden som därmed möjliggjorde lägre negativa
avkastningar än S&P 500. För att därefter fastslå huruvida 2008 var en anomali som
genererade bättre avkastningar under tider med hög volatilitet eller bara en del av
normaltillståndet, valde vi även att studera de tio senaste åren med avseende på avkastningen.

5.2.2. Avkastningar resultat 2003-2012
När vi därefter tar hänsyn till avkastningarna under 2003 till 2012 så kan vi även här påvisas
en stark signifikant högre avkastning för aktivt förvaltade fonder gentemot S&P 500.
Tabell 3 – Avkastning 2003-2012
S&P 500

Fonder

Std.avk.fel

N

t

Sign.

Konf.intervall

0,0625

0,0811

0,0025

250

7,687

0,00

0,0139-0,0234

Vi kan sedermera ur tabell 3 utläsa att den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder
uppgick till 8,1 procent och kan jämföras mot S&P 500 genomsnittliga årsavkastning på 6,2
procent. Resultatet visar således även här att aktiv förvaltning presterat bättre än S&P 500
även under hela tidsperioden. Resultatet går följaktligen i linje med det resultatet som den
första hypotesen även påvisat. Ser vi vidare i tabell 3, så kan vi även påvisa en stark
signifikans, där fonder i 95% av fallen i genomsnitt genererar högre årsavkastningar än S&P
500 under hela tidsperioden 2003 – 2012.
Vi kommer därmed förkasta nollhypotesen även för vår tredje hypotes.
Hypotes 3: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre avkastning än S&P 500 under
tidsperioden 2003-2012.
Resultatet går således tvärsemot vad Malkiels (1995), Grubers (1996) och Fama & Frenchs
(2008) empiriska resultat tidigare fastslagit. Resultatet styrker snarare Cremers och Petajistos
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(2009) empiriska studie om att aktivt förvaltade fonder är att föredra framför passivt
förvaltade.
Således kommer även resultatet här visa att marknaden inte är fullt så effektiv med hänsyn till
avkastningar som det tidigare ansetts. En förklaring till de avvikande resultaten mot tidigare
studier är att vi inte tagit hänsyn till den riskjusterade avkastningen, då aktiv förvaltning kan
ha använt sig av en större risk för att på så vis generera en högre avkastning än S&P 500.
Problematiken får därmed till följd att en riskjusterad avkastning är av större intresse för
studien.
5.3.

Riskjusterad avkastning

5.3.1. Riskjusterad avkastning 2008
När vi beaktar den riskjusterade avkastningen under 2008 kan vi påvisa en signifikant högre
negativ riskjusterad avkastning för aktiv förvaltade fonder gentemot S&P 500 (se tabell 4, 5).
5.3.1.1. Sharpekvoten
Tabell 4 – Sharpekvot – Riskjusterad 2008
S&P 500

Fonder

Std.avk.fel

N

t

Sign.

Konf.intervall

-0,998

-1,214

0,0463

250

-4,677

0,00

(-0,3072)-(-0,1252)

Vi kan i enighet med Tabell 4 utläsa att genomsnittet för samtliga fonder uppgick till -1,21
vilket kan jämföras mot S&P 500 riskjusterade avkastning på -1,00. Vi kan även utläsa ett tvärde på -4,677 som fastslår att fonder i 95 procent av fallen i genomsnitt genererar en högre
negativ riskjusterad avkastning än S&P 500.
Dock underströk vi redan i kapitel 4.9, att sharpekvoten endast lämpar sig att nyttjas under
tider med positiva avkastningar. Då 2008 således påvisat flertalet negativa avkastningar för
majoriteten av urvalet, har vi även valt den modifierade varianten få en bättre reliabilitet.
Israelsen (2003) benämner problematiken med ”the negative excess return dilemma”. Vi
valde följaktligen att använda oss av en modifierad sharpekvoten som Scholtz och Wilkens
(2005) utvecklat specifikt för att användas under perioder med negativa avkastningar.
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5.3.1.2.Mod. Sharpekvoten
Tabell 5 – Modifierad Sharpekvoten
S&P 500

Fonder

Std.avk.fel

N

t

Sign.

Konf.intervall

-0,631

-0,9864

0,048

252

-7,404

0,00

(-0,4499)-(-0,2608)

Sett till tabell 5 kan vi utläsa att genomsnittet för samtliga fonders modifierade sharpekvoten
uppgick till -0,99, vilket kan jämföras mot S&P 500 modifierade sharpekvoten på -0,63. Vi
finner även med t-testet att den modifierade sharpekvoten påvisar ett likartat resultat som
sharpekvoten. T-värdet på -7,404 medför som tidigare påvisat ett signifikant samband där
fonderna i 95 procent av fallen i genomsnitt genererar en högre negativ riskjusterad
avkastning än S&P 500. Ser vi därtill bilaga 5 får vi en mer fondspecifik bild över den
modifierade sharpekvoten och därmed ett bredare perspektiv över resultatet.
Följaktligen kan vi inte förkastar nollhypotesen till vår fjärde hypotes.
Hypotes 4: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning än
S&P 500 under 2008.
Resultatet utföll även här inte helt korrekt, då denna nya modifierade sharpekvoten som är
utvecklad för att bekämpa problematiken även uppvisade samma komplexitet som
föregående. Resultatet blev att vi fick snarlika resultat med William Sharpes (1966)
ursprungliga kvot och därmed inte avhjälpte ursprungs problematiken.
Resultaten visar att de båda riskmåtteten blir förvrängda vid stora nedgångar och därmed även
dess funktionalitet och reliabilitet.
Riskmåtten visar en bättre riskjusterad avkastning om den underliggande tillgången har en
högre negativ avkastning och en högre risk än vice versa låg negativ avkastning med samma
risk. Därmed blir även resultatet från våra t-tester gällande den riskjusterade avkastningen
irrelevanta. Resultatet stämmer väl överens med kritik som Goldstein & Taleb (2007) och
Derman (2012) presenterat gällande riskmåttens korrekta funktionalitet inte kan påvisas i tider
med hög volatilitet, då marknaden inte uppvisar ett normalfördelat marknadstillstånd, vilket
riskmåtten förutsätter för att anamma en normal funktion
För att i viss mån komma runt problematiken och få en bättre grund kan man i utbyte endast
beakta avkastning och volatilitet var för sig i ett tvådimensionellt perspektiv. Vid rangordning
av dessa variabler kommer fonder med hög negativ avkastning tillsammans med hög risk att
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rangordnas lägre än de med lägre negativ avkastning och lägre risk. Ser man vidare på
resonemanget, så kan man i figur 5 utläsa att 148 fonder hade en lägre negativ avkastning och
en lägre volatilitet under 2008 än S&P 500, medans 53 fonder hade en högre negativ
avkastning och en större volatilitet. Ser vi till de nämnda värdena och likställ dem med vad
den modifierade sharpekvoten estimerat, så blir analysen således att den modifierade
sharpekvoten omöjligtvis kan uppvisa adekvata värden. Den modifierade sharpekvoten
fastslår att S&P 500 genererat bättre riskjusterade avkastningar än den jämförda
fondpopulationen, fastän 59,2 procent (148 fonder) av fondpopulationen ligger i det positiva
(A) fältet och 21,2 procent (53 fonder) ligger i det negativa (B) fältet.
Figur 5

A

C

D

B

Fält A = Fonder som överpresterat mot S&P 500 med hänseende till volatilitet och avkastning
Fält B = Fonder som underpresterat mot S&P 500 med hänseende till volatilitet och avkastning
Fält C & D = Fonder som inte uppvisat nämnda pretentioner

Då vi vill se om 2008 års period av hög volatilitet är avvikande gentemot hela tidsperioden,
valde vi därmed även att se hur den riskjusterade avkastningen förelåg över hela den
aggregerade tidsperioden med hänsyn till aktiv förvaltning kontra S&P 500.
5.3.2. Riskjusterad avkastning 2003-2012
När vi tar hänsyn till de riskjusterade avkastningarna under 2003 till 2012, påvisas en stark
signifikant högre riskjusterad avkastning för aktiv förvaltade fonder gentemot S&P 500.
Tabell 6 – Riskjusterad avkastning 2003-2012
S&P 500
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N
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t

Sign.

Konf.intervall

0,4816

0,8467

0,048

251

13,85

0,00

0,3132-0,4169

Ser vi till resultatet av aktivt förvaltade fonder samt S&P 500 med den riskjusterade
avkastningen på årsbasis mellan 2003-2012, föreligger det ingen problematik kring negativa
avkastningar då majoriteten av urvalet under 10 år uppvisar positiva årsbaserade avkastningar.
Om vi därefter ser till figur 5 så visar den att genomsnittet för samtliga fonders riskjusterade
avkastning uppgick till 0,85 vilket kan jämföras mot S&P 500 genomsnittliga riskjusterade
avkastning på 0,48. Således genererar aktivt förvaltade fonder en högre riskjusterad
avkastning än S&P 500 över hela tidsperioden (2003-2012).
Resultatet blir därmed att vi kan förkasta nollhypotesen för vår femte hypotes.
Hypotes 5: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning än
S&P 500 under tidsperioden 2003-2012.
Även här ligger resultatet i linje med Cremers & Petajistos (2009) studie och fastslår att aktivt
förvaltade fonder kan göra överavkastningar gentemot jämförelseindex. Resultatet
överensstämmer även med Burton Malkiels (2011) resultat. Malkiel fastslår dock att
fenomenet enbart gör gällande när det kommer till avkastningar som inte tar hänsyn till
förvaltningsavgifter. Malkiel menade att avkastningen tenderar att gå förlorad och därmed
även det positiva resultat som aktiv förvaltning kan uppbringa. Således bör vi även testa den
riskjusterade avkastningen med hänsyn till förvaltningsavgifter som därav är det mest centrala
för studien och dess forskningsfråga.
5.4.

Riskjusterad avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter

5.4.1. Riskjusterad avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter - 2008
När vi beaktar den riskjusterade avkastningen med hänsyn till förvaltningsavgifter under 2008
så kan det även här påvisas en signifikant högre negativ riskjusterad avkastning för aktivt
förvaltade fonder gentemot S&P 500 (se tabell 7, 8).
5.4.1.1.Sharpekvoten
Tabell 7 – Sharpekvot, Riskjusterad med förvaltningsavgifter 2008

	
  

S&P 500

Fonder

Std.avk.fel

N

t

Sign.

Konf.intervall

-0,9981

-1,2993

0,0419

250

.6,25

0,00

(-0,3961)-(0,2062)
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Om vi ser till tabell 7, finner vi att de genomsnittliga riskjusterade årsavkastningar med
hänsyn till förvaltningsavgifter för samtliga fonder, uppgick till -1,30 och kan ses utifrån S&P
500 utfall på -1,00. Med 250 fonder i vårt stickprov får vi en stark signifikans med ett t-värde
på -6,250 som fastslår att fonder i 95 procent av fallen i genomsnitt genererar en högre
negativ riskjusterade årsavkastningar med hänsyn till förvaltningsavgifter än S&P 500 (Se
tabell 6).
Dock bör det som vid den riskjusterade avkastningen påpekas att vi även här stöter på samma
problematik som i hypotes fyra, då riskmåtten inte blir tillförlitliga när det kommer till att
mäta risk i tider av negativa avkastningar. Således har vi även här valt att nyttja den
modifierad sharpekvoten för att försöka få en bättre reliabilitet i vår analys (Scholtz &
Wilkens, 2005).
5.4.1.2.Mod. Sharpekvoten
Tabell 8 – Mod.Sharpe, Riskjusterad med förvaltningsavgift 2008
S&P 500

Fonder

Std.avk.fel

N

t

Sign.

Konf.intervall

-0,631

-1,0658

0,0511

250

-8,5

0,00

(-0,5355)-(-0,3340)

Om vi ser till genomsnitt av de modifierade riskjusterade avkastningar med hänsyn till
förvaltningsavgifter för samtliga fonder, uppgick dessa till -1,07 vilket kan jämföras mot S&P
500 -0,63 (Se tabell 8). Vidare fastslår det statistiska t-testet att det även här finns en stark
signifikans. Den modifierade sharpekvoten erhålles ett t-värde på -8,500 som fastslår att
fonder i 95 procent av fallen i genomsnitt genererar en högre negativ riskjusterade
årsavkastningar med hänsyn till förvaltningsavgifter än S&P 500. Ser vi till bilaga 4 och 5 får
vi även här en mer fondspecifik bild över såväl sharpekvoten som den modifierade
sharpekvoten och därmed ett bredare perspektiv över resultatet.
Resultatet blir att vi inte förkastar nollhypotesen till vår sjätte hypotes.
Hypotes 6: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning med
hänsyn till förvaltningsavgifter än S&P 500 under 2008.
Ser man till de statistiska resultat som genererats blir resultatet även som i föregående avsnitt
med riskjusterade avkastningar, att någon utvärdering inte går att göra utifrån de resultat vi
fått med den modifierade sharpekvoten. Så även om vi inte förkastar H6 nollhypotes, så måste
vi göra det på fel grundval och således dra felaktiga slutsatser kring fonders riskjusterade
avkastningsförmåga med hänsyn till förvaltningsavgifter under 2008.
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Ser vi därtill problematiken som visar sig med höga negativa avkastningar med extremt hög
volatilitet som därmed snedvrider de riskjusterade måtten, så stämmer det väl överens med
Kahneman och Tverskys (1979) reflection effect. Under 2008 när marknaden präglades av
hög volatilitet, ökade även riskbeteendet hos marknadsaktörer när förluster tilltog och
avkastningar avtog. En sådan situation medför att riskbeteendet hos aktörerna går från att
vara riskaversa till att få en större riskpreferens.
Större risker antas för att försöka generera en högre avkastning och täcka förluster. Om det
beror på ett högt risktagande innan marknadschocken 2008 eller om omallokeringar bidragit
är dock inga slutsatser man kan dra utifrån den frekvensbaserade data som anammats, det är
dock ett sällsynt träffsäkert samband som uppdagats under rådande marknadsförhållande, som
mycket väl skulle kunna förklaras av Kahneman och Tversky´s teorem.
Det blir således även här mer relevant att se utifrån ett tvådimensionellt perspektiv hur
fonderna i urvalet uppfört sig. Utifrån figur 6 kan vi utläsa att 138 fonder hade en större
avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter och en lägre volatilitet under 2008 än S&P
500 medans 56 fonder hade en lägre avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter och en
större volatilitet. Ser vi till de här värdena och likställ dem med vad den modifierade
sharpekvoten estimerat så blir analysen således även här att den modifierade sharpekvoten
omöjligtvis kan uppvisa adekvata värden. Den modifierade sharpekvoten fastslår att S&P 500
har gått bättre än den jämförda fondpopulationen fastän 55,2 procent av fondpopulationen
ligger i det positiva (A) fältet enligt figur 6 och tabell 9 och bara 22,4 procent ligger i det
negativa (B) fältet. 55,2 procent av fonderna i urvalet kommer således uppvisa en lägre
negativ avkastning än S&P 500 och tillsynes även en lägre risk. Dock finns det ett flertal
fonder som även de uppvisat en bättre avkastning än S&P 500, men då fonderna även påvisat
en högre volatilitet ligger de därmed i en gråzon och har därför inte ansetts som relevanta i det
tvådimensionella riskmåttet.
Figur 6
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Fält A = Fonder som överpresterat mot S&P 500 med hänseende till volatilitet och avkastning med hänsyn
till förvaltningsavgifter.
Fält B = Fonder som underpresterat mot S&P 500 med hänseende till volatilitet och avkastning med hänsyn
till förvaltningsavgifter.
Fält C & D = Fonder som inte uppvisat nämnda pretentioner

Resultaten har även en förklaring inom survivorship bias genom förvrängda fondurval
(Brown and Goetzmann, 1995; Elton et al., 1996), då 2008 var ett väldigt turbulent år med
många förlorare så är även det logiskt att anta att efter 2008 även medförde ett stort bortfall av
fonder vilkas resultat vi aldrig fick ta del av.
Tabell 9
Modifierade Sharpekvoten

Tvådimensionellt riskmått

Fonder bättre än S&P 500

24,8% (62)

59,2% (148)

Fonder sämre än S&P 500

75,2% (188)

21,2% (53)

Då vi vill se om 2008 års period är avvikande gentemot hela tidsperioden, valde vi även att se
hur den riskjusterade avkastningen med hänsyn till förvaltningsavgifter förelåg över hela den
aggregerade tidsperioden med hänsyn till aktiv förvaltning kontra S&P 500
5.4.2. Riskjusterad avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter 2003-2012
När vi tar hänsyn till de riskjusterade avkastningarna med hänsyn till förvaltningsavgifter
under 2003 till 2012 så kan det påvisas en stark signifikant högre riskjusterad avkastning med
hänsyn till förvaltningsavgifter för aktivt förvaltade fonder gentemot S&P 500.
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Tabell 10 – Riskjusterad med förvaltningsavgift 03-12
S&P 500

Fonder

Std.avk.fel

N

t

Sign.

Konf.intervall

0,4816

0,6695

0,0268

251

7,009

0,00

0,1351-0,2407

Under hela tidsperioden mellan 2003-2012 finner vi även här ingen problematik kring
negativa avkastningar, då majoriteten av urvalet under 10 år uppvisar positiva årsbaserade
avkastningar likväl som vid den riskjusterade avkastningen utan förvaltningsavgifter.
Genomsnittet för samtliga fonders

uppgick till 0,67 vilket kan jämföras mot S&P 500

genomsnittliga riskjusterade avkastning på 0,48 under samma period. Resultatet harmonierar
således inte med den effektiva marknadshypotesen utan påvisar snarare det faktum att
marknaden inte uppvisat en fullt effektiv prissättningsmekanism under den senaste tio års
perioden.
Ser man vidare på det t-testet så visar det en stark signifikans med ett t-värde på 7,009 som
påvisar att fonder i 95 procent av fallen i genomsnitt genererar en högre riskjusterad
årsavkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter än S&P 500 under tidsperioden 2003-2012
(Se tabell 10).
Resultatet blir att vi kan förkasta nollhypotesen för vår sjunde hypotes.
Hypotes 7: Aktivt förvaltade fonder genererar en högre riskjusterad avkastning med
hänsyn till förvaltningsavgifter än S&P 500 under tidsperioden 2003-2012.
Förklaringen till varför aktiv förvaltning inte bara lämpat sig under tider med hög volatilitet
utan även under hela tidsperioden (2003-2012) ligger i att aktörer på marknaden inte enbart
bör anses som irrationella under tider av hög volatilitet utan även medfört det irrationella
beteendet in i den vardagliga handeln vid normala verkningar på marknaden. Ett antagande
kan vara att Grossman-Stiglitz paradoxen föreligger även under normala sakförhållanden
(Grossman & Stiglitz, 1980).
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6. Avslutande diskussioner
Vi kommer i det slutliga kapitlet presentera avslutande resonemang kring studiens resultat. Vi
kommer även återblicka till studiens syfte och vilka konklusioner som kan härledas därutöver.
Diskussionen kommer även att fokusera på egna reflektioner samt förslag på framtida
forskning inom studiens ramar.

6.1. Summering
Studien introducerades med en hypotes om aktiv förvaltnings förmåga att generera en högre
riskjusterad avkastning än dess jämförelseindex under tider med hög volatilitet.
Problemdiskussionen i introduktionskapitlet konstaterade därefter att de tidigare resultaten av
studier som påtalade tesen kring effektiva marknader sålunda skulle förklara varför aktiv
förvaltnings funktionalitet inte skulle fungerar i realiteten. Resultat av föregående studier har
visserligen påvisat att aktiv förvaltning kan överträffa index enstaka år, men då mer på grund
av stokastiska tillfälligheter än skicklighet hos fondförvaltare. Konklusionen av vår studie
blev således en annan. Resultatet visade visserligen att aktivt förvaltade fonder inte
genererade en signifikant högre riskjusterad avkastning än S&P 500 under 2008. Dock hade
denna företeelse sin grund i de mått som nyttjats, där riskjusterade mått förlorade sin
funktionalitet under tider med negativa avkastningar. I utbyte nyttjades ett tvådimensionellt
mått där vi studerade volatiliteten och avkastningen var för sig för att därefter se hur de
influerades av varandra.
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6.2.

Svar på forskningsfrågan

Vi kan utifrån riskmåttsproblematiken inte påvisa en statistisk signifikant högre riskjusterad
avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter under 2008 för fonder gentemot S&P 500.
Dock kan vi utifrån ett tvådimensionellt perspektiv påvisa en frekvensmässig högre
riskjusterad avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter under 2008 för fonder gentemot
S&P 500.

6.3.

Diskussion

2008 var som vi uppmärksammat ett år med hög volatilitet där man omgående finner att såväl
flertalet av fonder och S&P 500 genererat negativa avkastningar och sålunda inte varit till
gagn för investerare oavsett val. Det kan därmed antas vara en nästintill hopplöst uppgift som
fondförvaltare ställs inför, att med en aktiv förvaltningsstrategi försöka överträffa ett index
och generera positiva avkastningar parallellt med fallande börser världen över. Det bör
således inte finns något ändamål för investerare att placera kapital i fonder under högvolatila
perioder oavsett placeringsstrategi då kapitalet generellt kommer generera negativa
realavkastningar. Följaktligen blir förvaltningsstrategier oavsett ändamål ointressant under
högvolatilia perioder.
Det är dock alltid lätt att observera situationen ex-post och därmed se vilka val som borde
gjorts, istället för att ex-ante göra en likartad bedömning. Vi som människor kan därför antas
ha en tendens att inte se helheten i problem utan bara skillnaden mellan de alternativ som vi
ställs inför. Följden blir således att aktörer istället för att se helheten i investeringsbeslut, kan
antas drabbas av vad Kahneman & Tversky (1979) benämnde som en isolation effect.
Följden för 2008 kan därför antas bli att aktörerna på marknaden inte såg helheten när de stod
inför ett investeringsbeslut, de såg enbart skillnaden mellan alternativen de ställdes inför.
Marknaden som helhet agerade därmed inte rationellt under 2008 när vi enbart tar hänsyn till
avkastningar. En tilltänkt alternativ i dessa perioder vore därför att placera pengar i säkrare
former som endast genererare en positiv realränta och därmed inte ger upphov till negativa
reaförluster.
Ser vi därefter till konklusionen blir denna således att vi inte kunnat påvisa en statistiskt
signifikant högre riskjusterad avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter under 2008 för
fonder gentemot S&P 500. Problematiken hänför till riskmåtten som uppvisat snedvridningar
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när man nyttjar negativa avkastningar i ekvationen. För att undgå problematiken nyttjades
därav ett tvådimensionellt riskmått som påvisade en frekvensbaserad högre riskjusterad
avkastning med hänsyn till förvaltningsavgifter under 2008 för fonder.
Studien har således även påvisat brister i de teoretiska modeller som nyttjas i den finansiella
sektorn för att uppskatta avkastningar per riskenhet. Därmed blev tolkningen också en annan,
där fonder generellt gick bättre än S&P 500 under 2008 om man bortser från de felaktiga
värden som sharpekvoten likväl som den modifierade sharpekvoten estimerade.

Fenomen med en ändamålsenlig aktiv förvaltningsstrategi visade sig därmed inte bara vara
funktionell under tider med hög volatilitet. Strategin visade sig även genererade en statistisk
signifikant högre genomsnittlig riskjusterad avkastning under hela den aggregerade
tidsperioden (2003-2012). Resultatet visade även att fonder genererade en högre riskjusterad
avkastning än S&P 500 oavsett om man exkluderade förvaltningsavgifter eller ej, resultatet
var signifikant för hela den aggregerade tidsperioden även här.
Man bör även belysa studiens resultat utifrån studiens valda tidsperiod. Då tidigare studiers
resultat som kritiserat aktiv förvaltnings funktionalitet, vanligen nyttjat avsevärt längre
tidsperioder, bör en relevant frågeställning bli huruvida en tidsperiod på 40-50 år är relevant
utifrån ett investerarperspektiv. Då merparten av investeringar torde utgöra kapital inför en
inte alltför avlägsen framtid kan således endast pensionssparat kapital antas utgöra ett relevant
objekt för aktiv förvaltnings funktionalitet under längre tidsperioder.
6.4

Etiska implikationer och samhällsbidrag

Som vi tidigare påvisat i uppsatsen har merparten av tidigare forsknings resultat påvisat att
aktiv förvaltning inte skapar ett mervärde för sina kunder. Det är tvärtom så att kunder betalar
banker och fondförvaltare för en tjänst som historiskt sett presterat sämre ifrån sig än passiv
förvaltning när fondavgifter tas med i beräkningarna. Vi finner det mycket troligt att aktörerna
på marknaden har känt till tidigare forskning och dess resultat men trots detta ändå fortsatt
leverera tjänster som strider mot forskningen. Utifrån en sådan premiss är ett antagande om
oetiskt förfarande inte motsägelsefull då de tagit betalt för en tjänst som de vet inte kan
överlag skapa ett mervärde för deras kunder.
Då våra resultat går tvärtemot mycket av den tidigare forskningen blir således
samhällsbidraget från studien att förmedlarna studiens resultat där finansiella tjänster skapar
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ett mervärde med sin aktiva förvaltning. Man bör dock beakta det faktum att det inte
nödvändigtvis betyda att fondförvaltare och banker agerar etiskt. Deras kunskap på området
grundar sig trots allt i att det är oerhört svårt att skapa ett mervärde genom aktiv förvaltning
men ändå väljer att säljera tjänsten (den stora delen av detta områdes forskning har som
tidigare nämnts visat att aktiv förvaltning inte skapar ett mervärde). Även om det här är den
rådande kunskapen så visar de utifrån studiens resultat att de inte agerar oetiskt då de skapar
ett mervärde även om de själva inte vet om det.
Kunskap om att det finns ett mervärde att tjäna på aktiv förvaltning är viktig att förmedla då
marknaden och samhället som helhet, kan bli mindre effektiv om alla antar att passiv
förvaltning är att föredra. Det här har vi benämnt tidigare i uppsatsen då vi talade om
Grossman-Stiglitz paradoxen som lyder att om en effektiv marknad antas förekomma så slutar
aktörer att investera på information och marknaden blir därmed ineffektiv. Då vårt resultat
visar att aktiv förvaltning skapar ett mervärde oavsett volatil tid eller ej, så blir det viktigt att
förmedla kunskapen så aktörer kan agera korrekt utifrån ett etiskt perspektiv.
6.5.

Implikationer och fortsatt forskning

Ser man därtill till resultaten i sig kan dessa antas anmärkningsvärda från första anblick då,
som vi nämnt ovan, tidigare forskning i flertalet studier påvisat motsatsen, men studerar man
resultaten mer grundligt så finner man vissa förklaringar till det genererade resultatet. En
intressant aspekt blir därmed fondsammansättningen i fondurvalet där det främst är
obligationsfonder i synnerhet som drivit upp resultaten för fond avkastningarna. Dock bör
understrykas att även om fondsammansättningen i sig är av intresse så utgav den inte sig för
att vara en avgörande faktor om man ser till avkastning i sig över hela tidsperioden (20032012). Förklaringen till varför fenomenet påvisat relevans under 2008 kan antas föreligga av
det faktum att obligationer generellt genererar en lägre risk och avkastning, således kommer
fondens sammansättning vara av betydligt större intresse under tider med extremt stora
volatila rörelser och negativa avkastningar
En studie utifrån huruvida uteslutande aktiefonder kan generera en högre avkastning än dess
jämförelseindex kan därmed vara av intresse och relevans inför fortsatt forskning. Studien
skulle således vara än mer reliabel genom att kunna bortse från problematiken med
obligationsfonder i fondurvalet.
En ytterligare parameter som bör belysas förutom fondsammansättningen är fondens aktivitet.
Även om fonder utger sig för att vara aktiva behöver det här inte vara fallet i realiteten.
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Terminologin för problematiken kallas closet fond och implicerar att fonder sålunda skuggar
index och tar ut en hög förvaltningsavgift för en tjänst som i realiteten inte existerar och bör
därmed inte klassificeras som en aktivt förvaltad fond.
Man kan även anta att det kan vara av intresse att i fortsatta studier ta fonders aktivitet i
beaktning under tidsperioden (2003-2012) för studien. Genom att mäta dess active share
alternativt tracking error som fonden uppvisar kan man därmed utesluta fonder som skuggar
index ur dess fondurval. Konklusionen blir att man får ett mer reliabelt resultat av aktivt
förvaltade fonder verkliga funktionalitet.
Därefter bör man även beaktas graden av survivorship bias i studien (Elton, Gruber & Blake
,1996; Rohleder, Scholz & Wilkens,2011). Vad som ligger till grund för fenomenet som
påverkat resultatet är nått vi kommit tillbaka till under hela vår analys. Då 2008 var turbulent
kan vi anta att som alltid så läggs de värst presterande fonderna ner och blir således aldrig
representativa i vårt urval och därmed snedvrider vår data. Det är därför troligt att
survivorship bias var som störst under denna tidsperiod. Fonder lades inte bara ner för de
genererade svaga och negativa avkastningar, utan troligtvis även för de fick slut på kapital.
Fenomenet är inte vanligt under tider av normala marknadsverkningar men under 2008 när de
negativa avkastningar var såpass höga blev det sålunda en bidragande faktor som bör beaktas.
Hur stor snedvridning som vi påverkats av är svårt att sia om, men ser man till vårt fondurval
där approximativt 25 procent av de 1000 fonder vi beaktat uppvisade frekvensdata under hela
den valda tidsperioden (2003-2012). Förvisso har delar av fonderna tillkommit på senare år,
men ger likväl en fingervisning om hur fenomenet gestaltat sig. Dock bör även poängteras att
survivorship bias inte har någon negativ inverkan på fondmarknaden i sig utan bör ses som ett
fenomen som går mot att skapa en mer effektiv marknad.
Slutligen bör även det som orsakat störst problematik under studien beaktas. Estimering av
riskmått som gav en rättvisande bild i down markets visade sig vara ett problem utan direkta
svar. Efter en genomgång av flertalet riskmått, exempelvis sharpekvoten, modifierade
sharpekvoten, treynorkvoten och jensens alfa visade inget av måtten en funktionell acceptans
i resultaten utan estimerade felaktiga värden. Vi valde därav att nyttja oss av den modifierade
sharpekvoten av de fyra nämnda riskmåtten. Valet grundades till måttets användningsområde
som specifikt var framtagen för att behandla den problematik som uppstod med negativa
avkastningar.
Dock påvisade riskmåttet likartade problem som tidigare, vilket resulterade i att vi även här
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fick finna nya utvägar. Således ser man svagheter i de riskmått som nyttjats på marknaden i
tider av negativa avkastningar och hög volatilitet. Är man inte medveten om modellens
uppbyggnad och de problem den förorsakar kan man därmed dra felaktiga konklusioner.
Vi valde följaktligen att studera avkastningar och volatilitet tillsammans som ett
tvådimensionellt mått för den enskilda fonden och jämförde sedermera det här mot S&P 500.
Om en fond generaliserade en högre avkastning och lägre volatilitet fann vi det acceptabelt att
fastslå att den genererat en bättre utveckling än S&P 500, omvänt kunde vi fastslå att en fond
som påvisade lägre avkastning och högre volatilitet därmed genererat en sämre prestation än
S&P 500.
En parameter för fortsatt forskning kan sålunda vara att estimera ett riskmått som ger en
ansenlig funktionalitet även under tider med negativa avkastningar och hög volatilitet.
Svårigheten ligger i att finna ett mått som är brukbart oavsett avkastning och volatilitet.
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