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Förord

Värdering av företag är en komplex process och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Vi

hoppas att uppsatsen ger en inblick i hur företag värderas på börsen och i bokföringen. Vi har

i uppsatsen studerat en av de många faktorerna, närmare bestämt avkastning på eget kapital.

Vi vill passa på och tacka alla som har hjälpt till och gjort det möjligt för oss att skriva den

här uppsatsen. Tack till våra respondenter för att ni tog er tid och svarade på våra frågor men

även personalen på biblioteket för hjälp med att skaffa fram relevant litteratur.

Ett stort tack till vår handledare Mats Ekberg för värdefulla synpunkter och tips under resans

gång.

Kashif Pirmohamed Richard Johansson



Sammanfattning

Värdering av ett företag är ett svårt område och det finns ett antal olika modeller för att ta

fram ett värde på ett företag. Alla modeller ger olika resultat och det finns ingen som ger ett

riktigt eller ett sant värde. Det beror på vilka antaganden värderaren gör och vad han anser

vara viktigt för ett företags värde. De har alltid funnits enstaka och tillfälliga skillnader mellan

marknadens uppfattning och redovisningens verklighet. Under hela 1990-talet ökade

skillnaden mellan ett företags substansvärde och börsvärde vilket gör att det nu finns en tydlig

skillnad mellan dessa värden.

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka varför ovannämnda skillnad finns och om den

är branschspecifik. Vi är även intresserade av att utröna om skillnaden har något samband

med avkastningen på det egna kapitalet. För att uppnå vårt syfte har vi gjort två

undersökningar där den ena undersökningen utgjordes av intervjuer med olika

marknadsintressenter. Den andra var en studie där vi jämförde kvoten mellan aktiepriset och

bokförda värdet, P/BV–talet, och avkastningen på eget kapital för bolagen på

Stockholmsbörsens A-lista. Efter att ha gjort dessa undersökningar har vi kommit fram till

följande:

Skillnaden mellan substansvärde och börsvärde beror till stor del på förväntningar. Ett

undervärde kan förklaras av att ett företag inte klarar av att leva upp till de förväntningar som

omvärlden ställer på det. Övervärde kan förklaras av att man lever upp till förväntningarna

och ibland även överträffar dem. En annan orsak till att det finns ett övervärde är att

substansvärdet är lågt värderat på grund av att redovisningen genomsyras av

försiktighetsprincipen.

I vår jämförelse av P/BV-talet och avkastning på eget kapital kom vi fram till att de finns ett

samband mellan dessa två variabler. De företag som hade ett lågt P/BV-tal hade också en låg

avkastning på eget kapital och i många fall innebar en hög avkastning också ett högt P/BV-tal.



Summary

Valuation of a company is a difficult subject and there are many different valuation models.

Each model gives a different result and there is no model that gives a correct or true value.

Each value depends on what assumptions you use and what you think are important to a

company’s value. There have always been occasional and temporary differences between the

markets valuation and the reality of accounting. During the previous decade the difference

between the book value and the market value increased which now has led to a clear

distinction between these values.

Our purpose with the essay is to examine why the above-mentioned difference exists and if its

industry specific. We are also interested in studying if the difference has any relation to the

return on capital. To pursue our purpose we have made two surveys where in one of them we

interviewed various marketoperators. In the second study we compared the quotient between

stockprice and bookvalue, P/BV-value, and the return on capital for the companies on the A-

list on the Stockholm stock exchange. After completing these surveys we have come to the

following conclusions:

The difference between book value and market value can to a large extent be explained by

expectations. An undervalue can be explained by the fact that a company does not live up to

the market’s expectations. An overvalue can be explained by the fact that a company lives up

and even exceeds the expectations. Another reason that overvalues exists is that the book

value is low calculated and that the accounting is based on the principle of carefulness.

In our comparison of the P/BV-value and the return on capital we found that there is a relation

between these two variables. The companies that had a low P/BV-value also had a low return

on capital and in many cases a high return on capital meant a high P/BV-value.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

De sista åren på 1990-talet var det kraftiga uppgångar på världens börser inklusive

Stockholmsbörsen, där IT företagen var bland dem som ökade mest. Uppgången fick dock ett

abrupt slut endast några månader in på det nya millenniet när samma bolags aktiekurser gick

brant nedåt. Detta kursfall kom senare att kallas för IT-bubblan som sprack. Det var inte bara

IT företag som föll utan de drog även med sig bolag från andra branscher. Nedgången har

fortsatt hittills under 2000-talet men har i dagsläget stagnerat.

Som ett exempel kan nämnas att på våren 2000 var en aktie i Ericsson värderad till 165 kr,

våren 2003 kan du köpa samma aktie för runt 6 kr. Det har senare visat sig att börsvärdena

steg till orimligt höga nivåer och värdet på företagen var skyhögt över det som faktiskt stod i

räkenskaperna, det bokförda värdet eller substansvärdet. Vi är intresserade av aktiehandel och

vill titta närmare på vad det är som orsakar skillnader mellan ett företags aktiekurs och

substansvärde.

Vårt intresse för ämnet väcktes under kursen Revision- och Företagsanalys 5p, där vi kom i

kontakt med boken Det intellektuella kapitalet skriven av Edvinsson och Malone (1997). De

menar att skillnaden mellan börsvärdet och substansvärdet kan förklaras med hjälp av det

intellektuella kapitalet. Det är denna skillnad som vi tycker är intressant.

Vår c-uppsats är riktad åt ekonomistuderande, andra studenter och lärare som upplever att

ämnet är tänkvärt men även andra personer med ett stort intresse för aktiehandel.

1.2 Problemanalys

Det huvudsakliga problemet som ligger bakom denna uppsats är svårigheten med att kunna

värdera ett företag. Förutom vid ett förvärv eller en försäljning av ett företag finns behovet att

värdera ett företag vid en mängd situationer, till exempel vid ett planerat samgående,

börsintroduktion, kreditgivning och kapitalplacering (aktievärdering) (Nilsson, Isaksson &

Martikainen, 2002).
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Den främsta skillnaden när det gäller värdering av privata och publika företag är att det inte

existerar någon referenspunkt i form av ett noterat marknadspris för privata företag. Värdering

av publika företag syftar vanligen till att bestämma om aktier är övervärderade eller

undervärderade i förhållande till det noterade marknadspriset (Nilsson, Isaksson &

Martikainen, 2002).

Analytiker och bedömare har fått ett allt större utrymme i media och bland investerare.

Beräkningar och prognoser tenderar att behandlas som fakta medan de egentligen bara skall

betraktas som en expertbedömning bland många andra (Thorén, 2000).

Det finns inga företagsvärderingar som genererar ett exakt eller korrekt svar på vad företaget

eller aktien är värd. Det är snarare en subjektiv uppskattning av värdet baserat på värderarens

analys, erfarenhet och kunskap. Som hjälpmedel har värderaren ett antal vetenskapligt

förankrade modeller, men som samtliga baseras på ett antal antaganden vilka värderaren själv

måste hantera. Därför kan en enskild värdering aldrig ge ett exakt eller obestridligt värde. På

en aktiemarknad möts dessa uppskattningar i en jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Dessa

jämviktspriser kan dock inte heller betraktas som objektiva värden (Nilsson, Isaksson &

Martikainen, 2002).

Av bilden nedan, som visar New York-börsens utveckling under 1990-talet, framgår det att

företagens marknadsvärde (MktVal) har ökat avsevärt samtidigt som bokförda värden (Book)

och vinster (EPS) inte har ökat i samma omfattning. Denna utveckling förstärktes under 1999

då det var rally på börsen, inte bara i New York utan runt om i världen (Ekström 2000).

Figur 1.1 Skillnaden mellan marknadsvärdet, det
bokförda värdet samt vinster
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Denna uppfattning delas också av Edvinsson och Malone (1997) som hävdar att det alltid

funnits enstaka och tillfälliga skillnader mellan marknadens uppfattning och redovisningens

verklighet men att denna nu har växt till en klyfta. Detta visar i sin tur på att de inte ser en

tillfällig avvikelse utan en systematisk brist i det sätt på vilket man mäter värde. Edvinsson

och Malone (1997) menar att det handlar om en grundläggande motsägelse mellan de historier

företagens balansräkningar berättar och den verklighet som äger rum hos organisationerna

själva.

1.3 Syfte

Vi vill undersöka varför det finns en skillnad mellan substansvärdet och marknadsvärdet. Vi

vill även utreda om det finns något samband mellan företag i samma bransch, beträffande

över- och undervärden och avkastning på eget kapital.

1.4 Avgränsningar

I vår undersökning, där vi skall granska årsredovisningar, har vi valt att avgränsa oss till

aktiebolagen på Stockholmsbörsens A-lista. Anledningen till att vi gör denna avgränsning är

att bolagen på A-listan har störst krav på sig, vilket bidrar till att informationen i

årsredovisningarna är utförlig och tillförlitlig.
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2 Metod

2.1 Rapportens ansats

Det finns i huvudsak två vetenskapliga förhållningssätt, positivism och hermeneutik. Vi har

valt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det hermeneutiska tillvägagångssättet

förutsätter att man kan få en fullständig förståelse av händelseförlopp genom att tolka och

sammanfoga det som finns i människors medvetande till en meningsfull helhet. Den sociala

helheten antas vara summan av de olika inblandade aktörernas upplevelser av den (Eriksson

& Wiedersheim-Paul 1999).

Hermeneutiken bygger på att man närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen

förförståelse. Förförståelsen, tankar, intryck, känslor och den kunskap som forskaren har, är

en tillgång och inte ett hinder att tolka och förstå forskningsobjektet. (Patel & Davidson,

1994).

2.2 Undersökningen

Enligt Patel och Davidson (1994) finns det en mängd skilda typer av undersökningar. Några

av de vanligaste har fått beteckningar så att man kan skilja dem åt utan att behöva gå in på

omfattande förklaringar. De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket man

vet om ett visst problemområde innan undersökningen startar.

Vidare fortsätter Patel och Davidson (1994) att beskriva två typer av undersökningar,

explorativa och deskriptiva. Den explorativa undersökningens främsta syfte är att inhämta så

mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde och försöker belysa det allsidigt.

Dessa undersökningar syftar ofta till att nå kunskap som kan ligga till grund för vidare studier.

Den deskriptiva undersökningen innebär att de beskrivningar man åstadkommer kan röra

förhållanden som ägt rum eller beskrivningar av förhållanden som existerar just nu. Vid

deskriptiva undersökningar begränsar man sig till att undersöka några aspekter av de fenomen

man är intresserad av. De beskrivningar man gör av dessa aspekter är detaljerade och

grundliga (Patel & Davidson, 1994).
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Vår uppsats består av två delar, en explorativ undersökning som sedan ligger till grund för

den deskriptiva undersökningen. Det innebär att vi först beräknar företagens substansvärde

utifrån deras egna årsredovisningar och som vi sedan jämför med börsvärdet, detta är den

explorativa undersökningen. Därefter genomför vi intervjuer med fyra olika intressenter för

att få deras uppfattningar om vad skillnaden beror på och detta är då den deskriptiva

undersökningen.

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod

Det finns ingen absolut skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Båda metoderna

är arbetsredskap, som i olika grad använder sig av diverse metodiska principer. Man kan med

fördel kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och samma undersökning.

Principiellt finns det heller inte något konkurrensförhållande dem emellan. Däremot kan de

med sina starka och svaga sidor stärka varandra. Utifrån detta är det också naturligt att

betrakta valet av metod som en fråga om vilken metod som passar bäst för att belysa just det

problemområde man är engagerad i. Detta innebär att ett strategiskt val görs utifrån en

problemställning (Holme & Solvang, 1997).

Skillnaden är att med kvantitativa metoder omvandlar man informationen till siffror och

mängder, utifrån detta genomför man sedan statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är

det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden, till exempel

tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Detta gör att

man inte kan eller bör omvandla de till siffror (Holme & Solvang, 1997).

Vår undersökning är tvådelad och vi har valt att använda både den kvantitativa och den

kvalitativa metoden. Vi anser att den kvantitativa metoden är mest lämpad att använda på den

första delen av undersökningen då vi skall undersöka sambandet mellan P/BV-talet och

avkastningen. Den kvalitativa metoden menar vi är mer passande i den andra delen då vi vill

ha kännedom om intressenternas uppfattning om skillnaden.
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2.4 Datainsamling

Man brukar skilja på två olika typer av information, primärdata och sekundärdata. Primärdata

är information som man samlar in själv för att använda till ett speciellt ändamål. Sekundärdata

är fakta som samlats in av någon annan, för ett för dem särskilt ändamål (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1997).

Till vår uppsats kommer vi att använda både primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av

våra intervjuer med de olika intressenterna. Sekundärdata hämtar vi från årsredovisningar,

litteratur, artiklar och Internet.

2.5 Validitet och reliabilitet

Ett problem i utredningsarbete är operationalisering och med det menas hur man överför

teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska observationer. Två

viktiga begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 1999).

Med validitet avses att forskaren försöker säkerställa att han verkligen mäter det han avser att

mäta, med andra ord ett mått på giltigheten i undersökningen (Patel & Tebelius, 1987).

Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om instrumentet inte mäter det som

avses, spelar det mindre roll om själva mätningen är bra. Beroende på vetenskapssyn kan man

sedan ställa ytterligare krav. Ett sådant krav är reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul,

1999).

Vårt mål med intervjuerna var att få några marknadsaktörers bild om substansvärde,

marknadsvärde och skillnaden dem emellan. Analytiker, ekonomijournalister,

företagsvärderare och aktiesparare är de aktörer vi har valt att koncentrera oss på. Då våra

respondenter jobbar nära marknaden anser vi att validiteten på våra intervjuer är hög.

Med reliabilitet menas att undersökningen är tillförlitlig och inte innehåller några fel som kan

tillskrivas slumpen. När man gör intervjuer eller observationer är undersökningens reliabilitet

i hög grad relaterad till intervjuarens eller observatörens förmåga. Både intervjuaren och

observatören gör bedömningar när de registrerar svar eller observationer och här kan flera
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olika typer av bedömarfel uppträda. Förutsättningen för god reliabilitet är alltså att

intervjuaren eller observatören är tränade. Man kan också räkna med förhållandevis god

reliabilitet om man använder sig av strukturerade observationer eller standardiserade

intervjuer (Patel & Davidson, 1994).

När det gäller våra intervjuer har vi gjort dessa via telefonsamtal med respondenterna. En

högtalartelefon användes vid intervjuerna vilket möjliggjorde att båda författarna kunde

medverka. För att lättare kunna hantera respondenternas information bandades samtalen och

överfördes sedan till skrivna anteckningar. En nackdel med denna typ av intervjuer är att

respondenterna ofta är mer kortfattade i sina svar och risken för missförstånd är nog större än

vid en intervju öga mot öga. Detta tror vi medför att reliabiliteten i undersökningen försämras

något. Vi ville att våra respondenter skulle jobba nära marknaden och det innebär ofta att man

är placerad i Stockholm. Detta gjorde det praktiskt svårt för oss att träffa respondenterna

fysiskt och göra intervjuerna, vilket är anledningen till att vi ändå valde att göra

telefonintervjuer.
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3 Teori

För att ge läsaren en förståelse om skillnaden mellan substansvärdet och marknadsvärdet skall

vi beskriva dessa värden lite djupare för att sedan se vad skillnaden kan bestå av.

3.1 Substansvärdet

Med substansvärde avses en beräkning av företagets värde med utgångspunkt från dess

balansräkning. Enligt substansvärderingens grundmodell får man substansvärdet genom att

man från värdet av företagets tillgångar drar av företagets skulder. Enligt balansräkningens

ekvation är då

Tillgångar - Skulder = Eget kapital

vilket gör att substansvärdet är detsamma som företagets egna kapital (Nilsson, Isaksson &

Martikainen, 2002).

Ett problem vid beräkningen av substansvärdet är att man måste välja vilken balansräkning

man skall använda sig utav. Ett sätt är att använda företagets egen balansräkning, då man tar

värden i årsredovisningen utan att korrigera dem. Ett annat sättet är att man utgår från

företagets balansräkning men justerar den och ersätter de bokförda värdena med

marknadsmässiga värden (Hult, 1998).

Väljer man det förstnämnda alternativet och beräknar substansvärdet med hjälp av företagets

fastställda balansräkning får man en försiktig värdering. Värderingen bygger på

bokföringslagens bestämmelser och de säger att tillgångarna inte får tas upp till högre värde

än anskaffningsvärdet, undantaget fastigheter som kan tas upp till taxeringsvärdet. Enligt

bokföringslagen får tillgångarna tas upp till hur låga värden som helst (Ibid).

Företaget har ett intresse i att vara försiktig i sin värdering. Genom en mycket låg värdering

av tillgångarna skulle företaget kunna redovisa ett alltför lågt resultat sett ur

beskattningssynpunkt. Därför finns det enligt skattelagstiftningen en nedre gräns som inte

företagets tillgångar får värderas under (Thomasson et al, 2000).
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När man grundar sin värdering på en justerad balansräkning utgår man från företagets

officiella balansräkning men man räknar om tillgångar och skulder till ett verkligt värde. Det

finns två olika metoder för att få fram det verkliga värdet, man kan antingen använda sig av

återanskaffningsvärde/marknadsvärde eller likvidationsvärde. Återanskaffningsvärdet är vad

man skulle få betala om en tillgång av samma kvalitet köps externt. Det finns troligtvis

tillgångar i balansräkningen som är undervärderade jämfört med återanskaffningsvärdet då de

är upptagna enligt lägsta värdets princip. Återanskaffningsvärde/marknadsvärde är den

normala värderingsmetoden om företaget ska drivas vidare (Nilsson, Isaksson & Martikainen,

2002).

Likvidationsvärdet är det värde på tillgångarna som kan erhållas vid en likvidation, det vill

säga när företaget skall upphöra. Ofta skiljer sig likvidationsvärdet på en tillgång från värdet

på en tillgång som skall behållas i en pågående verksamhet, ”going concern”. Värdena skiljer

sig speciellt mycket från varandra om företaget har tillgångar som är anpassade speciellt för

företagets produktion, i den meningen att likvidationsvärdet blir betydligt lägre än

återanskaffningsvärdet. Likvidationsvärdering är därför inte så vanligt när man skall värdera

företag som skall drivas vidare, men däremot vid en värdering av ett företag i finansiellt

trångmål (Ibid).

Likvida tillgångar och fordringar är ofta relativt enkla att värdera var för sig. Även för andra

materiella tillgångar kan väsentliga värden ofta bestämmas utifrån marknadspriser. Det kan

till exempel gälla fastigheter och varulager. Värdet av immateriella tillgångar är dock svårare

att bedöma vid substansvärdering. Immateriella tillgångar kan till exempel vara patent och

licensrättigheter eller varumärken. De kan också utgöras av värden som är svåra att bestämma

såsom nätverk, etablerade kontakter med kunder och leverantörer, image och en fungerande

organisation, vilka gemensamt brukar kallas företagets goodwillvärde (Öhrlings

PricewaterhouseCoopers, 2001).

Ifall värdet på immateriella tillgångar har upptagits till ett värde i balansräkningen som inte är

alltför orealistiskt skall de tas med vid en substansvärdeberäkning. I de fall då företaget har

aktiverat tveksamma immateriella tillgångar skall man inte ta hänsyn till dem i värderingen.

Utvecklingskostnader kan vara ett sådant exempel förutsatt att företaget inte är ett

kunskapsintensivt företag (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).
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En tydlig nackdel med en substansvärdering är utelämnandet av det mervärde som företaget

skapar med de tillgångar som de förfogar över. En substansvärdering tar upp varje tillgång

enskilt och tar inte hänsyn till synergieffekter i form av mervärde som kan uppstå utifrån en

väl vald tillgångsmix (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).

Om man inte har tillgång till företagsintern information är det emellertid svårt att värdera

företaget vid en substansvärdering på annat sätt än efter de bokförda värdena från bokslutet

(Hult, 1998).

3.2 Marknadsvärdet

Det är lätt att förutspå avkastningen för obligationer då man vet vilken avkastningsränta man

kommer att få. När det gäller aktier är det dock betydligt svårare att prognosticera den

framtida avkastningen. Det finns trots allt två modeller som kan användas för att uppskatta det

”sanna” eller verkliga värdet för en aktie. Dessa två modeller är utdelningsmodellen och

kassaflödesmodellen (Brigham & Houston, 2001).

3.2.1 Utdelningsmodellen

Utdelningsmodellen bygger på följande formel:

V = [D1 / (1+ r)] + [D2 / (1+ r)2]+ [D3 / (1+ r)3] + ……

där

V = företagets marknadsvärde, aktievärdet

D = de framtida utdelningarna vid varje årsskifte

r = diskonteringsräntan eller avkastningskravet på aktien inklusive inflation och risk (Nilsson,

Isaksson & Martikainen, 2002).

Den ovannämnda utdelningsmodellen är en generell aktievärderingsmodell i det avseendet att

de framtida utdelningarna, D, kan vara fallande, stigande eller till och med noll för vissa år

och ändå är modellen tillämpbar. Modellen är dock inte användbar på ett företag som inte ger

någon utdelning, till exempel ett nystartat företag som har stora utvecklingskostnader. Ett

sådant företag har i starten låg försäljning och små intäkter för att några år senare, om

produkten är bra, generera vinster. De flesta stora och framgångsrika företagen brukar ge
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utdelning men det finns vissa företag som inte gör det. Ett exempel är Microsoft som trots att

de har presenterat stora vinster under åren, än så länge inte har givit någon utdelning. I detta

fall får man ta till en annan modell och det är här som kassaflödesmodellen kommer in i

bilden (Brigham & Houston, 2001).

3.2.2 Kassaflödesmodellen

Enkelt kan man definiera kassaflöden som skillnaden mellan ett företags inbetalningar och

utbetalningar. Skillnaden mellan utdelningar och kassaflöden är att kassaflöden visar på

företagets potentiella utdelningsförmåga medan utdelningarna är de faktiska belopp som

aktieägarna erhåller. Anledningen till att storleken på kassaflöde och utdelning skiljer sig åt är

att många företag behöver behålla en del av de potentiella utbetalningarna för framtida

investeringar och tillväxt (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).

Kassaflödesmodellen bygger på att ett företags värde bestäms av dess förmåga att generera

kassaflöden både nu och i framtiden. Ett företags marknadsvärde är nuvärdet av företagets

framtida kassaflöden och beräknas enligt formeln:

V = [FCF1/ (1+WACC)] + [FCF2/ (1+WACC)2 ] + [FCF3/ (1+WACC)3] + …..

där

V = företagets marknadsvärde, aktievärdet

FCF = framtida kassflöden vid varje årsskifte

WACC = företagets genomsnittliga kapitalkostnad (Brigham & Houston, 2001).

3.2.3 P/E-talet

P/E-talet står för pris per aktie dividerat med vinst per aktie och anger vad en investerare är

villig att betala för varje intjänad krona som företaget redovisar. P/E-talet är högre för företag

med bra tillväxtutsikter och är lägre för företag med större risk om allt annat är konstant

(Brigham & Houston, 2001).

Elektronik och andra högteknologiska företagsaktier har generellt sett väldigt höga P/E-tal

därför att marknaden anser att de har goda tillväxtutsikter. Det finns några teknologiföretag
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vars aktier säljs till höga priser trots att de aldrig har gått med vinst. Transport-, verkstads-

och stålindustrin har lägre P/E-tal på grund av de har lägre förväntningar angående framtida

tillväxt. Marknadens pris på aktier grundas på förväntningar om framtiden och inte på

kunskap om framtiden (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002).

Det är i huvudsak tre faktorer som påverkar P/E-talet. Ett företag har troligtvis ett högt P/E-tal

om det har tillväxtmöjligheter, låg risk och redovisar på ett konservativt sätt med tyngdpunkt

på försiktighetsprincipen. Av de tre faktorerna är det den förstnämnda som har störst påverkan

på P/E-talet (Ibid).

3.2.4 Risk och avkastning

En grundläggande förutsättning är att investerare vill ha avkastning och ogillar risken som är

förknippad med aktier. Därför vill de bara investera i riskfyllda värdepapper om de förväntas

erhålla hög avkastning. Om alla andra faktorer hålls konstanta gäller att ju högre risk ett

värdepapper har desto lägre är dess pris och högre dess avkastningskrav (Brigham & Houston,

2001).

Säg att vi har två företag, X och Y, vars aktiekurser vid en bestämd tidpunkt ligger på samma

nivå, 100 kr. Båda företagen har ett förväntat avkastningskrav på 15 procent. Företaget X har

dock en större risk än företaget Y. Investerarna som vill undvika risk kommer då att köpa

aktier i Y och sälja aktier i X. Detta beror på att de kan få lika stor avkastning men med en

mindre risk i Y. Detta leder i sin tur till att efterfrågan på Y:s aktier ökar vilket får kursen att

stiga till 150 kr och en minskad efterfrågan på X:s aktier vilket får priset att falla till 75 kr.

Denna ändring av priset påverkar även den förväntade avkastningen. För Y faller den till 10

procent medan den för X stiger till 20 procent. Denna skillnad, 20 % -10 % = 10 %, i

förväntad avkastning som uppstår är ett riskpremium det vill säga den kompensation som

investerare kräver för att byta till sig en aktie med högre risk, alltså byta Y mot X (Brigham &

Houston, 2001).

Aktiekurser varierar därför att investerare är osäkra på framtiden, speciellt om framtida

vinster. Om ett företags börskurs fluktuerar relativt mycket så kan man vara säker på att

framtida vinster är svåra att förutsäga (Ibid).
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3.2.5 Räntabilitet på eget kapital

Lönsamhet kan mätas på många sätt. Årets vinst eller förlust är givetvis ett mått på företagets

lönsamhet, men säger i sig själv väldigt litet om företagets faktiska lönsamhet. Ett resultat på

till exempel en miljon kronor kan vara bra för ett litet företag men dåligt för ett företag som

Volvo. Volvo kräver maskiner och tillgångar på några hundra miljarder kr och sett i

proportion till hur mycket som satsats, har ägarna naturligtvis rätt att kräva mer än en miljon

kronor i resultat. Det är därför nyckeltal som räntabilitet på eget kapital, där man tar hänsyn

till det egna kapitalets storlek, används vid beräkning av företagets lönsamhet. (Nilsson,

Isaksson & Martikainen, 2002).

Räntabiliteten på det egna kapitalet ger en mycket bra bild över företagets lönsamhet sett ur

aktieägarnas perspektiv. Det ställer resultat i proportion till hur mycket kapital aktieägarna har

bundet i företaget. Måttet ger en bild på hur aktieägarnas kapital har förräntats (Ibid).

Räntabiliteten på det egna kapitalet har stor betydelse för börsnoterade företag och deras

börskurs. Detta eftersom ett högt värde på räntabiliteten på det egna kapitalet, leder till att

börsföretagen lättare kan få ytterligare kapital via nyemissioner och på så sätt får lättare att

expandera (Hult, 1998).

3.2.6 Den effektiva marknaden

För att beskriva vilken betydelse börskurserna har som mått på ett företags värde, har man

inom finansiell teori analyserat marknadens effektivitet och menar att den kan delas upp i tre

kategorier.

� Svag effektivitet. Marknaden ger en bild av börskursens alla historiska kursrörelser

� Halvstark effektivitet. Marknaden ger en bild av all information som publicerats om

börskurserna.

� Stark effektivitet. Marknaden ger en bild av all information som någon överhuvudtaget

kan tänkas ha om börskursen (Landelius & Treffner, 1998).

I verkligheten kan marknaden som bäst klassificeras som halvstark. Med detta menas att

investerare snabbt reagerar på ny information så att börskurserna speglar tillgänglig och
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värdepåverkande information. Detta är ett steg längre än att säga att dagens börskurser är

resultatet av de historiska kursrörelserna som är fallet vid svag effektivitet. Ett företags

börskurs speglar all information som finns om företagets framtida utsikter. Kvartalsrapporter,

inflationstal och tillväxtprognoser påverkar omedelbart priset på aktier när de tillkännages

(Hamberg, 2001).

Börskurser reagerar genast på tillkännagivanden med företagsspecifik information. Före ett

offentliggörande är det endast små kursrörelser som beror på att marknadsaktörerna förväntar

sig att det kommer information om företaget inom kort. Efter att informationen är

offentliggjord sker en snabb anpassning av börskursen (Hamberg, 2001).

I den halvstarka formen av marknadseffektivitet har marknaden inte tillgång till all viktig

information för sin värdering. Detta eftersom en stor del av informationen som finns i

företagen består av företagshemligheter. Dessa skulle skada bolaget om de kom till

marknadens kännedom och därmed också hamnade i konkurrenternas händer (Landelius &

Treffner, 1998).

3.3 Aktiemarknadens psykologi

Soros (1994) menar att det finns en utbredd uppfattning bland marknadens aktörer att

marknadens värdering av ett företag alltid är rätt. Han tillhör dock inte den skaran utan hävdar

att marknaden alltid innehåller fel och ger en skev bild. Vidare ser han förändringar i

börskursen som en del av en historisk process och fokuserar på skillnaden mellan aktörernas

förväntningar och de faktiska händelserna. Det finns en möjlighet att händelser faktiskt

sammanfaller med aktörernas förväntningar, dock är detta en sällan skådad företeelse.

Generellt finns det en uppfattning att aktiemarknaden kan förutspå lågkonjunkturer, men det

skulle vara mer korrekt att säga att marknaden hjälper till att påskynda den.

Utifrån detta har Soros (1994) ersatt antagandet om att marknaden alltid har rätt, med två

andra. Det första antagandet är att marknaden alltid är vinklad på ett eller annat sätt. Det andra

antagandet är att marknaden kan påverka de händelser som den förutspår.
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Enligt Soros (1994) har marknaden många aktörer och naturligtvis finns det skillnader i deras

olika uppfattningar. Många av de individuella skillnaderna tar ut varandra och lämnar kvar

något som heter ”prevailing bias”. Detta begrepp kan väl på svenska översättas till ”det

allmänna felet” och med detta menas den uppfattning som har flest anhängare på marknaden.

Författaren delar upp ”felet” i två typer, positiva och negativa. Ett positivt fel leder till

stigande börskurser medan ett negativt leder till fallande. Ett exempel på ett negativt ”fel” är

när det är lågkonjunktur och det är dåliga tider på börsen. Vid denna tidpunkt ser marknaden

bara de negativa inslagen och förbiser de få, något positiva. Detta gör att börskurserna

fortsätter sin vandring nedåt.

Tvede (2002) hävdar att marknaden är irrationell. Man kan se att sinnesstämningen tenderar

att följa priset. Om priset går upp får man en känsla av att det kommer att fortsätta stiga. Om

priset går ner, tror man att det kommer att fortsätta gå ner. Detta är något som är gemensamt

både för professionella aktörer och för amatörer på marknaden. Skillnaden är att erfarenhet

har lärt de professionella aktörerna att hålla huvudet kallt.

Ibland kan emellertid en speciell stämning sprida sig från en liten grupp av investerare till

större och större grupper för att till slut leda till masshysteri. Alla krascher börjar sakta för att

sedan sakta accelerera och sedermera bli totalt hysteriska. Detta är ett fenomen som man

kunnat se i 40-50 stora krascher de senaste 500 åren. Detta bekräftas också av tusentals små

krascher som inträffar nästan varenda dag på marknaden. Människans psykologi kan förklara

varför folk beter sig som de gör men har inget svar på varför alla beter sig likadant samtidigt.

Om man förstår att marknaden är dynamisk kan man förmodligen göra korttids prognoser

men det är omöjligt att prognosticera ett långtidsbeteende (Tvede, 2002).

Tvede (2002) menar att finansmarknaden alltid har ett försprång. Analytiker, mäklare och

journalister som förväntas att förutspå börskurserna ligger generellt sett alltid ett steg efter

marknaden med sina analyser och prognoser. Dessa rapporter är i princip bara eftersnack av

vad som redan har hänt. Marknaden har redan anpassat sig till dessa nyheter och med andra

ord så har den ett försprång gentemot aktörerna.

Generellt så är det inte nyheter som skapar kurser, utan det är kurser som skapar nyheter.

Detta kan man se på marknaderna i Paris, London och New York. När handeln börjar lida mot
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sitt slut, börjar alla aktörer att leta efter orsaker till trendbrott eller avvikelser i kurser (Tvede,

2002).

3.4 Marknadsvärdet i förhållande till det bokförda värdet

Kvoten P/BV är ett nyckeltal som ofta används i aktiesammanhang där P är en akties pris och

BV är det bokförda värdet. Priset är definierat och kan i praktiken läsas av på börslistorna

varje dag. Det är dock svårare med det bokförda värdet eftersom det normalt inte finns

tillgängligt i form av reviderade siffror mer än några gånger om året i delårsrapporter och

bokslut. Definitionen av vad som är det bokförda värdet, det vill säga det egna kapitalet,

varierar (Pettersson, 1996).

Enligt Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) skiljer sig P/BV-talet åt för olika branscher.

Företag som exempelvis H&M och Ericsson är typiska tillväxtföretag där en stor del av

företagens värde utgörs av förväntningar om framtida värdeskapande i form av vinster,

kassaflöden eller utdelningar. Dessa företag värderas vanligtvis högt över bokförda

substansvärden. Ytterligare exempel är Internetföretag som kan ha ett P/BV-tal uppemot

50-100.

Marknadsvärdet är en slags tillfällig helhetsbedömning, ett uttryck för vad marknaden vid en

viss tidpunkt anser att ett företag är värt givet de vinstförväntningar och den risk som en

placering i just det företaget kan förknippas med. Det är ett värde som ständigt är under

omprövning och kan från en dag till en annan ändras dramatiskt. Det bokförda värdet ändras

bara i samband med bokslut. Det i sig ger stöd åt den försiktighetsprincip som styr all

redovisning. Redovisningen skall tillgodose andra intressenters informationsbehov än bara

aktieägarnas och de potentiella placerarnas (Pettersson, 1996).

Marknadsvärdet eller börskursen kan ligga över eller under substansvärdet men kan också i

vissa fall sammanfalla. När substansvärdet är högre än börskursen brukar man tala om

substansrabatt. Detta är helt enkelt skillnaden mellan börskursen och substansvärdet och det är

ett fenomen som ofta drabbar investmentbolag. Ett exempel är Investor där substansvärdet vid

utgången av december månad var 82 kr per aktie medan man kunde handla aktien till drygt 50
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kr. Detta kan förklaras av att investerarna har lågt förtroende för ledningens sätt att sköta

företaget (Ericson, 2003).

Det stora problemet med substansrabatten för investmentbolag är att den i stort sett förhindrar

nyanskaffning av ägarkapital. Rabatten gör då att investmentbolagen gärna behåller sitt

kapital och inte delar ut mer än de behöver för att uppnå skattefrihet. Det förhållandet att

bolagen behåller en buffert tenderar i sin tur att sänka deras avkastning (Affärsvärlden, 1999).

En annan bransch som också i hög grad påverkas av substansrabatten är fastighetsbranschen.

Substansrabatten i denna bransch beskriver hur mycket mindre börsvärdet på bolagets

fastigheter är jämfört med marknadsvärdet på fastigheterna. På grund av rabatten har

fastighetsbolag svårighet att växa eftersom varje köpt fastighet rabatteras på börsen

(Braconier, 2002).

En anledning till ovannämnda rabatt är att aktiemarknaden blir nervös om ett bolag har en hög

andel tomma lokaler och det kan på sikt leda till sämre kassaflöde och utdelningsbara medel

(Carlsson, 2002).

3.5 Orsaker till skillnaden

Enligt Pettersson (1996) finns det tre tänkbara förklaringar till att marknadsvärdet på aktier

väsentligt överstiger det egna kapitalet

� Det bokförda värdet är mycket försiktigt beräknat

� Aktiemarknaden värderar företagen för högt

� Börsföretagen ger en högre avkastning än vad marknaden kräver.

I de flesta företags balansräkning finns det stora dolda reserver i maskiner, fastigheter, lager

och andra materiella tillgångar. Återanskaffningsvärdet på företagens materiella tillgångar är

nästan alltid högre än det bokförda värdet. De dolda reserverna i immateriella tillgångar är

svårare att förstå och beräkna. Storleksmässigt är de sannolikt i många företag av större

betydelse än de dolda reserverna i de tillgångar som syns i balansräkningen. Det kan vara

investeringar som exempelvis görs i personal, organisation, marknad och FoU. Dessa

investeringar ger avkastning några år framåt men belastar årets resultat (Pettersson, 1996).
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I många industriföretag är idag forskning- och utvecklingskostnader större än investeringar i

maskiner och anläggningar. Generellt sett underskattas tillgångarnas värde och en alltför

försiktig värdering tillämpas. Det leder till att bolagets substans blir mycket lågt värderad och

att skillnaden mellan det bokförda värdet och substansvärdet blir större än vad det egentligen

är (Ibid).

En annan tänkbar förklaring till varför P/BV relationen är hög, är att bolagets marknadsvärde

är för högt. Om man förutsätter att ett företags verkliga och förväntade vinster ger den

avkastning som marknaden fordrar, finns det bara två skäl till att marknadsvärdet är för högt.

Det ena är att vinstutsikterna har överdrivits, exempelvis inser kanske inte marknaden att de

investeringar som gjorts inom FoU inte kommer att generera så stora vinster som beräknat.

Det andra är att marknaden har underskattat risken med att investera i företaget genom att

använda en alltför låg diskonteringsfaktor (Ibid).

Om ett börsföretag har en förväntad räntabilitet som överstiger avkastningskravet, är det

sannolikt att dess börsvärde blir högre än substansvärdet. Det finns två anledningar till att

denna företeelse äger rum. Dels därför att den höga lönsamheten pressar upp efterfrågan på

företagets aktier vilket i sin tur pressar upp kursen. Teoretiskt sett kommer kurserna att kunna

stiga upp till en nivå där den sista placerarens förväntade avkastning och marknadens

avkastningskrav för investeringar med samma risknivå sammanfaller. Dels därför att

substansvärdet, som nämnts tidigare, av försiktighetsskäl hålls nere (Ibid).

Pettersson (1996) menar att det teoretiskt kan vara en av dessa tre ovannämnda

omständigheter som vid en viss tidpunkt ger hela förklaringen. I praktiken är det dock mest

troligt att det är en kombination av dessa orsaker som är upphov till skillnaden mellan

substansvärdet och marknadsvärdet.
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3.6 Det intellektuella kapitalet

En annan, på senare år, utvecklad teori för att förklara skillnaden är teorin om det

intellektuella kapitalet. Enligt Edvinsson och Malone (1997) kan skillnaden mellan

substansvärde och marknadsvärde helt förklaras av att balansräkningen består av dolda värden

i immateriella tillgångar.

Dessa dolda värden kallar författarna för intellektuellt kapital och använder en metafor för att

tydliggöra definitionen av intellektuellt kapital. Om man tänker sig ett företag i form av ett

träd där de synliga delarna, stam, grenar och blad, utgörs av kvartalsrapporter,

företagsbroschyrer, bokslut och andra dokument. Att enbart bedöma ett företag utifrån dessa

synliga delar kan visa sig vara ett misstag. Minst hälften av trädets massa finns nämligen dolt

under jordytan i form av rotsystemet. Trädet kan se friskt ut för tillfället även om rotsystemet

är angripet av parasiter eller röta som i framtiden kan ta död på trädet. Det intellektuella

kapitalet kan ses som ett träds rotsystem (Edvinsson & Malone, 1997).

Vidare fotsätter Edvinsson och Malone (1997) att beskriva det intellektuella kapitalets

karaktär och kommer fram till tre grundläggande insikter:

� Det intellektuella kapitalet är stödjande och inte underställt den finansiella informationen.

� Det intellektuella kapitalet är ett icke finansiellt kapital och representerar den dolda

skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde.

Figur 3.1 Balansräkning med intellektuellt kapital
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Intellektuellt kapital kan delas in i två typer av kapital, humankapital och strukturkapital (se

figur 3.2). Humankapital är kunskapen, skickligheten, uppfinningsrikedomen och förmågan

att lösa sina arbetsuppgifter hos företagets personal. Det kan också vara företagets filosofi,

kultur och värderingar. Företaget kan inte äga sitt humankapital (Edvinsson & Malone, 1997).

Strukturkapital kan vara databaser, organisationsstruktur, patent och varumärken, det vill säga

allt det som finns kvar på arbetsplatsen när personalen gått hem. Det kan även innefatta

kundkapital och relationer som skapats med nyckelkunder. I motsats till humankapital kan

strukturkapital ägas av företaget (Ibid).

3.7 Summering

Vi har visat att det finns ett antal sätt att värdera ett företag och kommit in på de två metoder

som vi använder oss av i denna uppsats, substansvärdering och marknadsvärdering. Vi har nu

för avsikt att gå vidare med att först undersöka företag på A-listan och ta fram deras

substansvärde, marknadsvärde och avkastning på eget kapital.

Figur 3.2 Skandias värdeschema över intellektuellt kapital
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4 Undersökning av P/BV-talet och avkastningen

Vi har beräknat substansvärdet för samtliga företag på stockholmsbörsens A-lista utifrån deras

egna årsredovisningar för 2001. Några företag tillämpar ett brutet räkenskapsår och i de fallen

valde vi att använda årsredovisningen 2001-2002. Vid beräkningen har vi använt oss av

företagets totala egna kapital dividerat med totala antalet aktier, det vill säga eget kapital per

aktie. Detta jämförde vi sedan med köpkursen för bolagens aktier på årets sista handelsdag,

2001-12-28. För de bolag som har både A- och B-aktier noterade på börsen har vi använt oss

av kursen för den aktie som hade den större omsättningen. Några av årsredovisningarna var i

engelska versioner och räkenskaperna var upptagna i utländska valutor såsom euro, dollar och

norska kronor. Vi räknade om P/BV-talet till svenska kronor genom att använda

valutakurserna för den 28 december 2001.

Vi har även beräknat nyckeltalet P/BV, vilket är börskursen dividerat med eget kapital per

aktie. Får man, vid beräkning, en kvot som överstiger ett, tyder det på att det finns ett visst

övervärde i marknadsvärdet. Om man däremot får en kvot som understiger ett, betyder det att

marknadsvärdet är lägre än substansvärdet. Om kvoten blir exakt ett innebär det att

marknadsvärdet och substansvärdet är identiska. När vi längre fram i arbetet pratar om över-

och undervärderade bolag och branscher är det endast med avseende på P/BV-talet och inte

någon generell bedömning om aktien i sig är under- eller övervärderad.

Bolagen har grupperats efter branschtillhörighet och där har vi utgått från samma indelning

som stockholmsbörsen använder, dock med vissa mindre justeringar. Vi har tecknat en graf

för varje bransch där vi visar P/BV-talet för företagen inom samma bransch. I två branscher

fanns det endast ett fåtal företag och då valde vi att visa dessa branscher tillsammans i ett enda

diagram.

Vi var även tecknat en graf som visar företagens avkastning med hjälp av nyckeltalet, Re,

räntabilitet på eget kapital och där företagen är uppdelade efter samma branschindelning som

ovan. Nyckeltalet har vi hämtat från bolagens egna årsredovisningar så långt det har varit

möjligt. I de fall det inte har funnits tillgängligt i årsredovisningen har vi gjort en egen

beräkning enligt följande formel: Resultat efter finansiella poster minus skatt dividerat med

eget kapital.
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4.1 Informationsteknik

I branschen informationsteknik varierar värdet på P/BV-talet mellan 0,6 och 11,0.

Anmärkningsvärt är att Scribona är det enda företaget inom denna bransch som har ett P/BV

värde under 1,0. Tittar man på avkastningen ser man att TietoEnator visar det mycket höga

värdet på 47,1 % och att tre utav företagen har en negativ avkastning.

Det går att se ett samband mellan de flesta företagen i denna bransch. Om man bortser från

Scribona så är informationsteknik en bransch som är övervärderad.  Detta ser man främst

genom Ericsson och Nokia som visar upp P/BV-tal på 6,8 respektive 11,0 och alltså har

mycket stora övervärden. Nokias höga värde motiveras av de även har en hög räntabilitet på

eget kapital och likadant är det med TietoEnator. Omvänt kan Scribonas låga P/BV-tal

förklaras av att de har en negativ avkastning på eget kapital. Ericsson har ett anmärkningsvärt

högt P/BV-tal då deras avkastning är usel. De tre resterande företagen i branschen visar högre

P/BV-tal än vad som är motiverat av avkastningen.

Marknaden hade i slutet av 1990-talet en stark tro på den här branschen och den bedömdes ha

en mycket stor tillväxtpotential, till och med alltför stor. Vi har väl alla hört talas om IT-

bubblan som sprack. Branschen har under millenniets två första år sjunkit kraftigt men är

fortfarande övervärderad enligt våra beräkningar om man ser till avkastningen på eget kapital.
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4.2 Företagstjänster

I branschen företagstjänster varierar värdet på P/BV-talet mellan 0,7 och 6,0.

Intressant är att Securitas är det enda företaget som har ett mycket högre P/BV värde än de

andra företagen. Ser man på avkastningen i denna bransch ser man två skikt, dels ett med ÅF,

Gunnebo och Securitas som har en avkastning på mellan 10,4-11,1, och ett med SAS som

visar en negativ avkastning.

I denna bransch har vi bara fyra företag som tillhandahåller väldigt olika företagstjänster och

det blir därför svårt att dra några slutsatser. Om vi börjar med SAS som visar ett lågt P/BV-tal

så kan man vara ganska säker på att mycket av den låga värderingen kan tillskrivas det som

inträffade i USA och World Trade Center den 11 september 2001. Det avspeglar sig även på

deras avkastning på eget kapital som är negativ. Efter den händelsen var det inte många som

vågade flyga vilket ledde till en kris inom hela flygplansindustrin och värdet på SAS:s aktie

föll.

Ångpanneföreningen och Gunnebo, 1,6 respektive 1,8, har värden som ligger nära varandra

och detsamma gäller avkastningen som är 10,6 respektive 11,1. Securitas avviker dock rejält

med ett värde på 6,0 och borde därmed, tycker vi, visa en högre avkastning än de övriga i

branschen.
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4.3 Finans och fastighet

I branschen finans och fastighet varierar värdet på P/BV-talet mellan 1,2 och 5,1. Skandia och

OM är de företag som avviker från de andra företagen i deras P/BV-värde. Vad beträffar

avkastningen ser man att JM visar det höga värdet på 30,1 % och att två utav företagen har en

negativ avkastning. De andra företagen inom denna bransch ligger på en nivå mellan

10-20 %.
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Man kan se ett tydligt mönster i den här branschen där det stora flertalet av företagen ligger i

intervallet 1,2 till 2,3. Företagen i branschen är övervärderade men är förhållandevis lågt

värderade om man till exempel jämför med en bransch som informationsteknik. Man skall

komma ihåg att fastighetsföretag ofta har substansrabatt vilket gör att P/BV blir lågt. Dessa

företag visar också en likartad avkastning mellan 10 och 20 % undantaget JM med 30,1 %.

Undantag i denna bransch är Skandia och OM som har en negativ räntabilitet på eget kapital

vilket är underligt med tanke på att deras P/BV-tal på 3,8 respektive 5,1 är de högsta i

branschen. I OM:s fall tror vi det höga P/BV-talet kan förklaras av att det har varit goda

handelsår på börsen, i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet då många småsparare gav

sig in på aktiemarknaden plus omläggningen av pensionssystemet.
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4.4 Hälsovård

I branschen hälsovård varierar värdet på P/BV-talet mellan 1,0 och 8,0.  Värt att notera i

denna bransch är att inget av företagen har ett P/BV värde som understiger 1,0. Astra Zeneca

har en hög avkastning vilket visas av det höga värdet på 30,7 % och endast ett företag inom

denna bransch har en negativ avkastning.

I denna bransch ser man inget tydligt mönster utan företagens P/BV värden varierar mellan

1,0 och 8,0. Medan de flesta branscher på börsen föll, hade hälsovårdsbranschen ett stabilt år

2001. Hälsovårdsbranschen verkar vara en övervärderad bransch på grund av att folk har stora

förväntningar på just denna bransch. Värt att notera är att företagen i denna bransch jobbar

mycket med patent som inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Svårigheten med att

värdera patent gör att det kan finnas stora dolda reserver i företagen. Astra Zenecas höga

P/BV-tal på 8,0 motiveras av att de också visar en hög avkastning på 30,7 %. För de tre första

företagen, Gambro, Elekta och Getinge, kan man se ett mönster, när P/BV-talet ökar så ökar

också räntabiliteten på eget kapital. Ser man till detta mönster så borde Pharmacia och Nobel

Biocare visa en bättre avkastning än vad de faktiskt gör.
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4.5 Tunga maskiner

I branschen tunga maskiner varierar värdet på P/BV-talet mellan 0,6 och 3,1. Intressant att

beakta är att det inte finns stor spridning i värdena mellan företagen. När man betraktar

avkastningen ser man att Seco Tools visar det höga värdet på 24,1 % och att två utav

företagen, Volvo och Finnveden, har en negativ avkastning.

I denna bransch varierar P/BV-värdena mellan 0,6 och 3,1. Det finns många gamla klassiska

och stabila svenska bolag här, exempelvis Volvo, SKF och Scania. För många av bolagen

ligger börskurserna väldigt nära det egna kapitalet per aktie, det finns några bolag som sticker

ut lite men som helhet betraktat kan man säga att den här branschen är lågt värderad.

Finnveden och Volvo har ett P/BV-tal som är mindre än ett och föga överraskande har de en

negativ avkastning. Kurvorna för avkastning och P/BV-talet följs ganska väl åt med undantag

för Scania. Detta tyder på att det finns ett samband mellan räntabilitet på eget kapital och

P/BV-talet.
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4.6 Material

I branschen material varierar värdet på P/BV-talet mellan 0,7 och 3,3. Man ser att P/BV

värden i denna bransch är väldigt lika varandra förutom Höganäs. Ser man på avkastningen

finner man att Holmen har högst avkastning och att Kinnevik är det enda företaget som visar

en negativ avkastning inom denna bransch.

Denna bransch verkar inte tillhöra skaran av de övervärderade branscherna. Man ser att de

flesta bolagen har ett P/BV värde nära ett om man bortser från Höganäs som sticker iväg med
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ett värde på 3,3. Vi tycker att Höganäs borde visa en högre avkastning än de andra bolagen,

men så är inte fallet. Det låga P/BV-värdet på 0,7 när det gäller Kinnevik kan bero på att de

även sysslar med investmentverksamhet fast de är placerade i branschen material. Bolag med

investmentverksamhet drabbas ofta av substansrabatten och det kan förklara det låga värdet.

Men det låga värdet är befogat om man tar en titt räntabiliteten på eget kapital som är

negativt.
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4.7 Industrivaror och tjänster

I branschen industrivaror och tjänster varierar värdet på P/BV-talet mellan 1,0 och 5,2. Detta

är en bransch med likartade värden förutom två företag som avviker från de andra. Tittar man

på avkastningen ser man att högst avkastning inom denna bransch har Scandiaconsult som har

ett värde på 24,7 %. Consilium och ABB är två företag som har en negativ avkastning och

även Skanska har nästintill en avkastning på noll procent.

I denna bransch är det lite svårare att se ett tydligt mönster. Inget av företagen har ett P/BV-

värde under ett. Bure som ligger lägst sysslar mycket med investmentverksamhet vilket

förklarar det låga värdet. Det syns också på avkastningen som är väldigt låg, 1,9 %. Skanska

och Consilium utmärker sig genom att ha P/BV-tal som borde medföra högre avkastning än

vad de visar. ABB har det högsta P/BV-talet i branschen på 5,2 och det pekar på ett stort

övervärde i bolaget. Tittar man på avkastningen är det dock inte en lika munter läsning för

ABB vars räntabilitet är negativ.
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4.8 Sällanköpsvaror och tjänster

I branschen sällanköpsvaror och tjänster varierar värdet på P/BV-talet mellan 0,9 och 3,9.

Man kan se att TV4:s P/BV-värde avviker från de andra företagens. Det är en ganska stor

variation bland företagen inom denna bransch när det gäller avkastningen. Man ser att Bilia

har den högsta avkastningen och att Ticket som har en negativ avkastning har den lägsta.

Sex av de sju företagen ligger inom intervallet 0,9 till 2,1 vilket är en liten spridning och dessa

företag har en relativt låg värdering. TV 4 som är ett medieföretag avviker mycket med sitt

P/BV-värde på 3,9. Vidare kan man se att företagen i denna bransch bedriver mycket olika

verksamheter till exempel Autoliv som tillverkar fordonskomponenter och Ticket som säljer

resor. Även om man kan se ett visst mönster skall man ha det i åtanke. Bilia har ett lågt P/BV-

tal om man ser till deras höga avkastning på 24,1 %. Liksom SAS är Ticket påverkade av

händelserna den 11:e september, vilket orsakade en kris inom resebranschen och det förklarar

Tickets negativa avkastning på -95 %. Anmärkningsvärt är att Ticket trots detta har ett

P/BV-tal på 2,1.
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4.9 Energi och Dagligvaror

I branscherna energi, där vi hittar Norsk Hydro, och dagligvaror, som innefattar Sardus och

Swedish Match, varierar värdet på P/BV-talet mellan 1,2 och 4,7. Tittar man på avkastningen

finner man att inget av företagen inom denna bransch har en negativ avkastning.

 Energi och dagligvaror är två branscher som vi har slagit ihop i ett diagram. Det är väldigt

svårt att dra några slutsatser då det är för få företag i branscherna och vi nöjer oss med att

endast konstatera att P/BV-värdet varierar mellan 1,2 och 4,7. Samtliga bolag visar mycket

bra siffror för avkastningen på eget kapital, då de ligger mellan 20 och 30 %.
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4.10 Summering

Vi har gjort en enkel linjär regressionsanalys och regressionslinjen som vi fått fram har

följande ekvation: y =4,382x + 1,1538 där y är avkastningen och x är P/BV-talet. Eftersom

spridningen var stor mellan företagen valde vi att bortse ifrån extremvärden för att kunna

påvisa ett samband. Vi skalade bort alla företag som hade en avkastning större än 25 % och

mindre än –20 %. Gränsdragningen för P/BV-talet drog vi vid 4,0. Anledningen till att vi drog
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dessa gränser var att vi i vår analys dels ville få bort välmående bolag som Nokia, Securitas

och ASSA ABLOY men även rena krisbolag såsom Ericsson, ABB, OM och Ticket.

Ett mått på det linjära sambandets styrka får man genom att beräkna korrelationskoefficienten.

Korrelationskoefficienten är oberoende av den skala observationerna är gjorda i; det spelar

ingen roll om värdena är i meter eller centimeter. Vid beräkning får man alltid värden mellan

minus och plus ett. –1 innebär att sambandet är negativt och att samtliga observationer ligger

på regressionslinjen. +1 innebär att sambandet är positivt och att samtliga observationerna

ligger på regressionslinjen. Korrelationskoefficienten mäter om det finns ett linjärt samband

mellan två variabler (Körner & Wahlgren, 2002).

Vi fick korrelationskoefficienten till 0,40 vilket visar att det finns ett visst positivt samband

mellan avkastning och P/BV-talet, men att alla observationer inte ligger på regressionslinjen.

Man kan säga att det är många faktorer som påverkar ett företags P/BV-tal och avkastningen

är endast en faktor bland många. Detta är en trolig anledning till att korrelationskoefficienten

inte blir högre än 0,40. Trots detta är 0,40 inte på något sätt ett dåligt värde på sambandets

styrka.

Samtliga företag

y = 4,382x + 1,1538
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Nu har vi redovisat resultatet av vår första undersökning där vi har beräknat P/BV-talet och

avkastningen för samtliga företag på A-listan. Vi har sorterat dessa i branscher och presenterat
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siffrorna i form av diagram och slutligen även gjort ett diagram med nästan alla företag. Nu

skall vi gå över till nästa steg i vår undersökning där vi har intervjuat olika marknadsaktörer.
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5 Intervjuer

I vår sammanställning av intervjuerna har vi valt att inte redovisa varje respondents svar för

sig utan istället valt att sammanfatta alla respondenters svar under olika rubriker. I vår

undersökning har vi intervjuat följande personer

� Peter Malmqvist, börsanalytiker som varje månad ger ut en egen börsrapport där han

analyserar bolag på Stockholmsbörsen

� Anders Haskel, ekonomijournalist på Veckans Affärer som arbetar med att bevaka börsen

� Stefan Wiklund, företagsvärderare på Ernst & Youngs corporate finance avdelning

� Gunnar Ek, arbetar inom Aktiespararna.

5.1 Substansvärdet

Malmqvist tycker att substansvärdering är en dålig modell för att avgöra om en aktie är

köpvärd eller inte. Det är inget som han använder sig av i någon större utsträckning men

ibland kan det vara användbart, till exempel för bolag som inte har något redovisat resultat

såsom investmentbolag. Det finns egentligen inga fördelar med substansvärdering då värdet

rör sig väldigt lite medan kurser rör sig väldigt mycket. Ytterligare en nackdel, som också

framhålls av Haskel, är att det är svårt att fastställa marknadsvärdet på tillgångar och skulder.

Haskel tillägger att substansvärdet är ett dåligt värde för företag som inte har mycket

tillgångar som exempelvis tjänsteföretagen. Han menar att det finns dolda värden i företag

som är svåra att värdera och tror att substansvärdering kan lura en placerare. Haskel använder

sig sällan av substansvärdet men tycker att en fördel är att det är konkret och går att mäta.

Wiklund tycker att substansvärdet kan vara en utgångspunkt och stöd i vissa fall, men det är

ingen metod som används av företagsvärderare i allmänhet. Den kan användas då andra

metoder inte kan ge ett pålitligt värde men det är sista utvägen och han anser metoden vara

förlegad. Ek var emellertid mer positivt inställd till substansvärdet och ansåg det vara ett

relevant värde på ett företag. Han framhöll dock att det finns dolda reserver som inte tas upp i

balansräkning och som vid en eventuell försäljning skulle generera mycket pengar,

exempelvis ett dotterbolag.
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5.2 Marknadsvärdet och värderingsmodeller

Malmqvist ägnar mycket tid åt att fastställa hur historien har sett ut för ett företag och

använder då främst deras räkenskaper för att göra det. Han tror att historien kommer att

upprepa sig och försöker bestämma om ett företag är inne i en bra eller dålig utveckling och

baserar sina prognoser på detta. Vidare lägger han också en del vikt vid att jämföra P/E-talet

mellan olika branscher och företag. Enligt honom behöver ett lågt P/E-tal inte innebära att en

aktie är köpvärd ur ett långsiktigt perspektiv. När Haskel gör en analys av ett företag använder

han sig av vinsterna och räknar då ut nyckeltal såsom P/E-tal. Det viktigaste som han

använder är dock kassaflödesmodellen. Han tror att framtida kassaflöden av ett företag är en

bra metod för att värdera företag men säger också att värdering alltid är förknippad med

osäkerhet då man måste göra antaganden om framtiden och att dessa alltid är subjektiva. I

någon mån använder han sig av relativ värdering, som innebär att man värderar företag efter

vad andra liknande företag är värda, men säger i samma andetag att detta är en farlig metod.

Modellen har sina brister om exempelvis några företag i en bransch är övervärderade så

kommer detta att sprida sig till andra företag inom branschen vilket kommer att bidra till att

övervärderingen hålls uppe.

Wiklund förespråkar också kassaflödesmodellen men han undersöker även historisk

information såsom årsredovisningar och rapporter samt information om marknaden och

branschen. Både Haskel och Wiklund menar egentligen att det inte finns någon enskild

modell som kan användas utan man måste försöka få fram en helhetsbild. Wiklund anser att

marknaden alltid har rätt då den ser till helheten av ett bolag. Ek tycker att P/E-talet och

avkastningen på det justerade egna kapitalet är två relevanta mått att studera. Då Ek sysslar

med ägarstyrning är detta två nyckeltal som talar om hur ledningen har skött sig.

5.3 Skillnaden mellan substansvärdet och marknadsvärdet

5.3.1 Undervärde

Anledningen till att ett företags börskurs kan ligga under substansvärdet är enligt Haskel att

bolaget visar lägre avkastning än vad marknaden kräver och att substansvärdet ej utvecklar sig

i samma riktning som marknaden förväntar sig. Ytterligare en faktor kan vara att marknaden

inte har något förtroende för makthavarna i företaget och tror att de använder bolaget för att
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gynna sina egna intressen, detta kallas för maktrabatt. En annan orsak som Haskel nämner är

att företaget inte fokuserar på kärnverksamheten utan breddar företaget med aktiviteter som

inte ligger i linje med företagets huvudsakliga verksamhet.

Wiklund menar att en anledning är att substansvärdet är för högt värderat och att företaget har

övervärderade tillgångar vilket man enligt redovisningsreglerna inte får ha men att det på

något sätt har skett ändå. Ek tror skillnaden uppstår då vinsten är urusel eller till och med en

förlust. Ännu en orsak kan vara att marknaden bedömer framtiden som bedrövlig för bolaget

och på grund av detta är man inte villig att betala mer för substansen. Malmqvist anser att

undervärdering uppkommer genom att man känner en osäkerhet kring bolaget som helhet men

också kring den bransch bolaget är kopplat till. Det kan finnas bolag som utvecklas väldigt

bra och de kan bli undervärderade just för att de är kopplade till en bransch som ingen vill

köpa aktier i. Värderingen beror till stor del på konjunkturen och den varierar med den.

5.3.2 Övervärde

Med övervärde menas att ett företags börskurs ligger över dess substansvärde och Haskel tror

att det beror på förväntningar. Marknaden har förväntningar om att företaget i framtiden skall

generera hög avkastning och stora vinster. Enligt Wiklund använder marknaden kassaflödet

som värderingsmetod vilket inte har så stor koppling till en balansräkning och det gör

generellt att man får avvikande värden jämfört med de bokförda. Skälet till att en

balansräkning inte följer med marknadsvärdet är svårigheten att värdera enstaka tillgångar.

Det finns också en massa försiktighetsprinciper inom redovisningen som gör att man inte skall

överskatta värdet av en tillgång. Detta gör att substansvärdet är lågt räknat vilket också Ek

instämmer i.

Vidare anser Wiklund att syftet med de bokföringsmässiga värdena inte är att visa det exakta

värdet, utan det minsta värdet man kan få för ett företag. Redovisningen har andra syften än

vad marknadsvärdet har. Det finns tillgångar som har ett värde men sett ur ett

redovisningsperspektiv inte betraktas som en tillgång, exempelvis många immateriella

tillgångar. Malmqvist menar att övervärde beror på att marknaden betalar för mycket för

företagets vinster. Bolagen kan vara övervärderade under en lång period och när det plötsligt

börjar gå dåligt för bolaget så faller bolagets börskurs och blir undervärderad sett i ett

långsiktigt perspektiv.
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5.4 Branscher

Där det är lätt att fastställa en homogen bransch exempelvis läkemedel, datakonsulter och

skogsföretag, blir branschens värdering viktigare för placerarna än värderingen av det

enskilda bolaget, anser Malmqvist. Det finns många bolag som är svåra att klassificera och

inte riktigt tillhör någon specifik bransch. Det stora problemet här är att hitta branschen och

att få en tillräckligt homogen bransch för att kunna göra en branschanalys. Vidare säger han

att det tydligaste exemplet är verkstadsföretag vilket är en bransch som är svår att definiera,

här hittar du lastbils-, maskin- och hårdståltillverkare. Det är väldigt svårt att dra några

slutsatser från en sådan grupp.

Enligt Wiklund och Ek finns det ett samband mellan företag, gällande övervärden, i samma

bransch då det hänger ihop med naturen på tillgångarna. Företag i samma bransch har ofta en

liknande tillgångssammansättning. Haskel pekar också på att det finns ett samband i den

bemärkelsen att om ett företags aktiekurs stiger så drar det ofta med sig andra företag inom

samma bransch och namnger IT-bubblan som ett exempel. Det finns branscher där

marknadsvärdet har en god koppling till substansvärdet anser Wiklund. Två som han namnger

är fastighets- och skogsbolag som också Ek håller med om. I konsultbranschen, fortsätter

Wiklund, kan det skilja mycket mellan marknadsvärdet och substansvärdet beroende på att de

inte har mycket anläggningstillgångar eftersom man inte har någon tillverkning. Denna åsikt

delas av Ek men tillägger också att läkemedel är en annan bransch som är övervärderad.

5.5 Intellektuellt kapital

I vissa fall kan man säga att begreppet intellektuellt kapital kan förklara skillnaden mellan

substansvärde och aktiekurs säger Haskel. Man kan använda det som en tänkbar förklaring

om man ser att det finns en skillnad, men det beror dock helt på vad det är för typ av bolag.

Detta gäller bolag vars tillgångar till stor del består av personal och dylikt det vill säga

immateriella tillgångar. Wiklund instämmer i detta men tillägger att det är enklare att värdera

ett helt bolag och inte bryta ned värdet i enskilda tillgångar eftersom det är svårt att definiera

just vad som är intellektuellt kapital. Ek menar att intellektuellt kapital är väldigt svårt att

kvantifiera i pengar och att det är flyktigt. Tillgången ligger i personalen och den kan ju

faktiskt sluta, företaget har ingen äganderätt över personalen. Haskel säger att det är svårt att

dra gränsen för vad som tillhör företaget eller inte, exempelvis personal och kundkontakter.
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Malmqvist anser att intellektuellt kapital inte alls kan förklara övervärdet. Alla företag har

dolda värden och de består ofta av att man har funnits länge på en marknad. Dessa värden

skiljer sig inte speciellt mycket mellan bolag även om de har mycket personal. Det skiljer sig

inte så mycket att det blir utslagsgivande i alla fall. Han är emot att knyta värden till

personalen då man inte har livstidkontrakt med dem utan de kan sluta på tre månader och

börja arbeta någon annanstans. Man kan få oerhört stora skillnader på värden från år till år

beroende på om personal har nyanställts eller slutat.
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6 Slutsatser

I detta kapitel presenteras slutsatser av våra undersökningar och vi inleder med P/BV-talet och

avkastningen där vi skriver generellt om hela underlaget. Avslutningsvis lägger vi fram

slutsatserna av våra intervjuer.

6.1 P/BV-talet och avkastningen

Vid beräkningen visade det sig att 53 av företagen, eller 85 %, hade ett P/BV-tal som översteg

ett. Detta visar att en stor del av företagen på A-listan har ett pris som överstiger det bokförda

egna kapitalet. Företagen är med andra ord övervärderade och investerare betalar mer för

företagets värde än vad det enligt balansräkningen egentligen är värt.

På samma sätt kan man konstatera att 10 % av företagen visar ett P/BV-tal som är mindre än

ett. Dessa är då undervärderade och investerare betalar mindre för företagets bokförda egna

kapital än vad det är värt enligt balansräkningen. Om man vill dramatisera lite skulle man

kunna säga att investerare, rent teoretiskt, skulle göra en vinst om man likviderade bolaget.

Det vill säga att man sålde av tillgångarna, betalade skulderna och sedan delade på det som

blev kvar. I praktiken är det dock inte lika enkelt på grund av exempelvis skatter.

Vid en närmare titt på avkastningen fann vi att 13 stycken eller 21 % av företagen hade en

negativ räntabilitet på eget kapital. Nästan alla branscher var representerade i denna kategori

men Informationsteknik var den bransch som hade flest företag med, totalt tre stycken. Sett

till avkastning var Informationsteknik väldigt ojämn där två bolag visade mycket högre siffror

än övriga. Det är just ett av dessa bolag som har högst avkastning av alla företag på A-listan,

nämligen TietoEnator med 47,1 %.

Vi menar att det finns ett visst samband mellan ett företags avkastning och P/BV-tal. Vid en

beräkning av korrelationskoefficienten fick vi värdet 0,40 som bekräftar det. De allra flesta

företagen i vår undersökning som hade en låg avkastning hade också ett lågt P/BV-tal. Fem

utav de sex bolag som hade ett P/BV-tal mindre än ett, hade också en negativ avkastning.  Om

man istället tittar på de företagen med höga P/BV-tal så är det inte säkert att de har en hög

avkastning. Här är sambandet inte lika tydligt, det finns de företag som påvisar sambandet
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exempelvis Nokia, Astra Zeneca och Seco Tools men också de som motsäger det exempelvis

Ericsson, ABB och OM. De sistnämnda är dock företag i kris vilket gör att de avviker från

sambandet.

6.2 Intervjuer

Efter att ha gjort våra intervjuer har vi fått den uppfattningen att substansvärdering endast

används i begränsad omfattning. Tre av de personer vi intervjuade ansåg att substansvärdering

var en dålig modell att använda när man ska göra en analys av ett företag. Modellen används

som en nödlösning när andra modeller inte ger någon vägledning. Skälet till detta är att

modellen inte tar hänsyn till de immateriella tillgångarna som i princip förekommer i alla

företag. Vissa tillgångar räknas inte med i substansen vilket gör att bolagets värde blir lågt. En

annan orsak är att det är svårt och tidskrävande att värdera framförallt tillgångar men även

skulder till marknadsvärde. Substansvärde ger ett hyfsat värde när det gäller

tillverkningsföretag men är sämre när det handlar om tjänsteföretag då de ofta har små

anläggningstillgångar. Våra respondenter lägger istället stor vikt vid P/E-talet eftersom det tar

hänsyn till vinsten men även kassaflöde tas i beaktande. Utav våra intervjuer har vi dragit

slutsatsen att det inte finns någon enskild modell som ger ett bra värde utan man måste se till

helheten.

Skillnaden mellan substansvärdet och marknadsvärdet beror till stor del på förväntningar,

både när det gäller under- och övervärde. Beträffande undervärde uppstår det när företag inte

uppfyller de förväntningar marknaden har på dem. Det kan vara att företaget visar en sämre

vinst än väntat, lägre avkastning än vad marknaden kräver eller helt enkelt att marknaden

bedömer framtiden som oviss för företaget. Dåligt förtroende för ledningen kan också förklara

varför undervärde uppstår. Konjunkturläget är en annan faktor som påverkar skillnaden och

lågkonjunktur innebär att börsen blir lågt värderad som gör att undervärden kan uppstå.

Angående övervärden uppstår de på grund av att företagen infriar och överträffar de

förväntningar som marknaden ställer. Dessa förväntningar kan gälla vinst, avkastning och

tillväxtmöjligheter. Redovisningen spelar en stor roll när övervärden uppstår eftersom vissa

immateriella tillgångar inte får tas upp i balansräkningen och vissa är mycket svåra att

värdera. Syftet med redovisningen är att visa det minsta värdet av ett företag. Redovisningen
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präglas till stor del av försiktighetsprincipen vilket gör att den inte hänger med och detta

bidrar till att substansvärdet blir lågt värderat. Även när det gäller övervärden är

konjunkturläget en bidragande orsak till varför de uppstår. Börsen blir högt värderad vid en

högkonjunktur vilket gör kurserna stiger och skillnaden mellan substansvärde och

marknadsvärde ökar.

Intellektuellt kapital kan inte förklara skillnaden mellan substansvärdet och marknadsvärdet. I

vissa fall kan det delvis klargöra varför det finns en skillnad men det beror helt på vad det är

för typ av företag. Tjänsteföretag som har små anläggningstillgångar och där personalen är

den viktigaste tillgången kan vara en kategori där det kan vara befogat att prata om

intellektuellt kapital. Det är dock svårt att värdera personalen det vill säga kvantifiera

tillgången i pengar och företaget har inte någon äganderätt över personalen. Det skulle uppstå

stora problem om man tog med personalen som en tillgång på balansräkningen eftersom

denna skulle variera stort från år till år. De kan välja att när som helst ansluta sig till en

konkurrent inom samma bransch och på så sätt förlorar företaget en tillgång. Intellektuellt

kapital är ett begrepp som man inte lägger stor vikt vid utan man tenderar att försöka hitta

andra förklaringar till den undersökta skillnaden.

Det finns ett samband mellan företag i samma bransch sett till skillnaden mellan

substansvärde och marknadsvärde. Vissa branscher har generellt en mindre skillnad medan

andra generellt har en större skillnad. Företag med stora anläggningstillgångar har ofta ett

substansvärde som ligger förhållandevis nära marknadsvärdet, ett exempel på detta är

skogsföretag. Företag med små anläggningstillgångar visar inte sällan upp ett större övervärde

exempelvis konsultföretag. Om en bransch är övervärderad kan det också bero på att något

företag går bra och dess aktiekurs stiger, så kan det dra upp hela branschens kurser.

Det finns renodlade företag som det är lätt att kategorisera och dela in i branscher. Det kan i

vissa fall emellertid vara svårt att göra en uppdelning av företag i branscher eftersom företag

ofta har ett brett verksamhetsområde med flera olika divisioner. Detta gör det svårare att dra

slutsatser om vissa branscher då företagen inom dem är så olika.
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