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FORSK NING OG RE VI SJON

I det te inn leg get vil jeg  
re de gjø re for hva vi vet om 
fi nans ana ly ti ke res ar beid og 
rol len de spil ler i sam fun net.

Fi nans ana ly ti ke re blir ofte løf tet frem 
som vik ti ge in for ma sjons pro du sen ter. 
Et ter tiår med forsk ning vet vi at ka pi
tal mar ke der re age rer po si tivt på en 
ana ly ti kers kjøps opp ford ring og til sva
ren de ne ga tivt på en salgs opp ford ring. 
Sam ti dig har ana ly ti ke res over op ti
mis me og in ter es se kon flik ter skapt 
mye de batt, og ny lig ble «Mar kets in 
Fi nan ci al In stru ments Di rec tive» 
(bedre kjent som MiFDIR II) ef fek tiv 
i EU og Norge..

Mer in for ma sjon og lik vi di tet

Ka pi tal mar ke de ne tren ger in for ma sjon 
for å fun ge re. Uten en jevn flyt av 
fris ke ny he ter, regn skaps tall, pro gno ser 
og ryk ter ville ak sje pri se ne gitt fals ke 
sig na ler på lønn som he ten til et sel skap, 
og egen ka pi ta len bli le det til pro sjek ter 
som ikke ge ne rer te op ti mal av kast
ning. Ana ly ti ke re kan bi dra til mer 
in for ma sjon i mar ke de ne ved å opp
da ge hen del ser og sam men hen ger før 
noen and re, over set te og tolke sel ska
pets egen in for ma sjons strøm og spre 
in for ma sjon til fle re in ves to rer.

En rek ke stu di er både i USA og 
Eu ro pa fin ner at sel ska per som føl ges 

av ana ly ti ke re, har mer lik vi de ak sjer 
og slip per mer in for ma sjon til mar ke
det. Når ak sje pri se ne blir mer in for
ma ti ve, vil sel skaps le del sen ha mind re 
mu lig het til å bygge egne luft slott 
si den ka pi tal kost na den blir mer kor
rekt gjen spei let. Opp kjøp og for bruk 
som re du se rer in ves tors ver di er, vil 
der for bli har de re straf fet gjen nom 
kurs fall hvis sel ska pet er fulgt av ana ly
ti ke re.

Ved å stu de re kon se kven ser for ame ri
kans ke sel ska per som ta per ana ly ti ker
dek ning for di meg ler hus leg ges ned, 
fin ner man vi de re en re ell ned gang i 
sel ska pers re al in ves te rin ger. Det ty der 
på at ka pi tal kost na den øker med fra
vær av ana ly ti ker dek ning. Vi de re opp
le ver slike sel ska per en opp gang i «ear
nings ma na ge ment» og en vekst i 
le del ses bo nu ser som er stør re enn det 
man ser i bran sjen el lers.

Kjøp, kjøp, kjøp

Sam ti dig som ana ly ti ke re ser ut til å 
gjø re ak sje pri ser mer in for ma ti ve, er de 
ofte svært op ti mis tis ke i an be fa lin ger 
til mar ke det. En over sikt fra ana ly ti ke
res an be fa lin ger på 1990tal let i USA 
vi ser at opp ford rin ger om kjøp do mi
ner te salg med 10 til 1.1 Det te kan 
selv sagt skyl des at ana ly ti ke re føl ger 
1 Se Michaely & Womack (2005) – Brookerage Recommen

dations: Stylized Characteristics, Market Response, and 
Biases for en glimrende introduksjon til denne littera
turen. 

ak sjer de har mest tro på og at de i 
snitt er mer op ti mis tis ke enn folk flest.

Ana ly ti ke res in ter es se kon flik ter er 
imid ler tid ofte svært frem tre den de. 
Ban ke ne og meg ler hu se ne ana ly ti ke re 
job ber for, vil ofte være in ter es sert i å 
be hol de sel ska pet som kun de el ler 
ge ne re re kur ta sje gjen nom økt ak sje
han del. Vi de re vil ana ly ti ker ne selv 
kun ne øns ke å være på god fot med 
sel ska pet for å ikke stoppe egen in for
ma sjons strøm.

Snak ker ana ly ti ke re med to 
tun ger?

Mye forsk ning be kref ter at ana ly ti ke re 
som ar bei der i ban ker som gjen nom fø
rer IPOer (ini tial pub lic offerings), 
ofte kom mer med ster ke re kjøps an be
fa lin ger når kli en ter tas på børs enn 
and re ana ly ti ke re. Stra te gisk vil kli en
ter ved IPOer kun ne øns ke både 
kjøps an be fa ling, og rea lis tis ke og kon
ser va ti ve frem tids pro gno ser i ana ly se
rap por ten, for ikke å ska pe et for stort 
for vent nings gap ved frem leg gel sen av 
se ne re pe ri oders re sul ta ter. Slik stra te
gisk to delt kom mu ni ka sjon fore kom
mer of te re for ana ly ti ke re som har 
ster ke in ter es ser i å blid gjø re sel ska
pet.2

2 Se Malmendier & Shanthikumar (2014) – Do Security 
Analysts Speak in Two Tounges?

Om Forskning og revisjon
Kyrre Kjellevold (30) er mottaker av Revisorforeningens doktorgradsstipend og har påbegynt fjerde året av sin 
doktorgrad i revisjon og finansregnskap ved Norges Handelshøyskole. I denne spalten vil han presentere relevante 
forskningsfunn fra inn- og utland i et forsøk på å gjøre forskningen mer tilgjengelig for praktiserende revisorer.

Fi nans ana ly ti ke re:

Nyt ti ge idio ter el ler 
in ves tors beste venn?
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Ana ly ti ke re med ster ke in ter es se kon
flik ter jus te rer gjer ne an be fa lin ge ne 
opp over tid li ge re, og ned over se ne re, 
enn and re ana ly ti ke re. På sam me tid 
ser ame ri kans ke in sti tu sjo nel le in ves to
rer ut til både å ha in for ma sjon om, og 
for ut se kon se kven se ne av, slike in ter es
se kon flik ter. Mens små in ves to rer nær
mest tar ana ly ti ke res an be fa lin ger helt 
bok sta ve lig, lar stor in ves to rer kjøps og 
salgs an be fa lin ger i mind re grad på vir ke 
ak sje por te føl jen når in ter es se kon flik ter 
er til ste de.

Ana ly ti ke re er ofte flokk dyr

Ame ri kans ke stu di er fin ner at uer far ne 
ana ly ti ke re har stør re ri si ko for å få 
spar ken hvis de er unøy ak ti ge i ana ly
se ne el ler hvis es ti ma te ne av vi ker mye 
fra kon sen sus es ti ma tet. I tråd med 
øko no misk teo ri fin ner man der for at 
mer uer far ne ana ly ti ke re leg ger seg 
nær me kon sen sus i pro gno se ne enn 
and re. Kon se kven se ne er ten dens til 
flokk tenk ning blant ana ly ti ke re, som 
re du se rer in for ma sjons ver di en til es ti
ma tet.

Des to stør re por te føl je av sel ska per i 
uli ke bran sjer en ana ly ti ker føl ger, des
to stør re sann syn lig het er det vi de re 
for at de lar seg lede av kon sen sus es ti
ma tet. Ana ly ti ke re med mer er fa ring, 
høy ere bran sje ran ge ring, bre de re 
yr kes bak grunn og stør re his to risk treff
sik ker het lar seg imid ler tid mind re 
lede av kon sen sus. Det ty der på at 
eks per ti se, og ikke bare er fa ring, for
kla rer hvem som blir flokk dyr.

Vik tig he ten av «myk» in for ma sjon

For sel ska per der det er ri ke lig til gang 
til in for ma sjon i mar ke det er det let
te re å til trek ke seg ana ly ti ker dek ning. 
Ana ly ti ke re må veie den re la ti ve nyt ten 
ved å føl ge sel ska pet, mot kost na den 
knyt tet å få til gang til in for ma sjo nen 
og å be ar bei de den. Uni ke in for ma
sjons kil der gir ana ly ti ke ren kon kur ran
se for trinn i mar ke det.

Nær het til sel ska pet vil re du se re ana ly
ti ke rens kost nad ved inn hen tin gen av 
så kalt «myk» in for ma sjon, som eks em
pel ryk te strøm mer og eva lue ring av 

le del sens hold nin ger. «Hard in for ma
sjon» som kvar tals regn ska per og nøk
kel tall kos ter det der imot in gen ting å 
over fø re over geo gra fis ke dis tan ser.

Be tyd nin gen av geo gra fisk nær het 
og in du stri er fa ring

Det er der for ikke over ras ken de at 
forsk ning fin ner at ana ly ti ke re of te re 
føl ger sel ska per som er geo gra fisk nær
me ar beids ste det, og at de er mer nøy
ak ti ge i pro gno se ne for slike sel ska per, 
selv et ter at det er kor ri gert for er fa ring 
og ana ly ti ke rens ryk te.3 Sam men hen
gen mel lom pro gno ser og geo gra fisk 
dis tan se øker også i styr ke jo mind re 
an nen in for ma sjon som er til gjen ge lig 
om sel ska pet.

Ana ly ti ke re med tid li ge re bran sje er fa
ring fra næ rin ge ne de føl ger, har mer 
treff sik re pro gno ser. Mar keds re ak sjo
ne ne ty der også på at de rap por te rer 
mer re le vant in for ma sjon til mar ke
de ne. De har også en bedre kar rie re
pro gre sjon enn and re ana ly ti ke re.

Mer treff sik re ana ly ser et ter 
MiFDIR II?

Nors ke og eu ro pe is ke in ves te rings ban
ker og meg ler fore tak har si den 2018 
blitt på lagt å føl ge MiFDIR II. Di rek
3 Imidlertid reduserer rykte og erfaring sammenhengen 

mellom geografisk distanse og treffsikkerhet noe. Se 
nærmere drøftelse i Malloy (2005) – The Geography of 
Equity Analysis. 

ti vet kre ver at ana ly ti ke res rap por ter 
må bli pris satt se pa rat fra and re meg
ler el ler bank ho no ra rer, og man må 
be grun ne hvor for ana ly se rap por te ne 
le der til bedre in ves te rings be slut nin
ger.4

Tid lig forsk ning på di rek ti vets kon se
kven ser vi ser at det le der til mind re 
et ter spør sel et ter ana ly se rap por ter, og 
et fall i ana ly ti ker dek nin gen av små 
sel ska per og sel ska per uten frem tre
den de in sti tu sjo nel le in ves to rer. Kon
se kven se ne kan bli mind re in for ma
sjon og lik vi di tet i mar ke det.

Det ser sam ti dig ut til at ana ly ti ke re 
går fra å være et kost sen ter som skal 
dek kes inn av de and re tje nes te ne til 
ban ke ne og meg ler hu se ne, til i stør re 
grad å bli selv sten di ge pro fitt sent re 
som skal øke inn tek te ne og mak si me re 
re sul ta tet. Det kan lede til høy ere kva
li tet på ana ly se ne, noe be gyn nen de 
forsk ning ser ut til å be kref te.5

Vi de re les ning: Et godt ut gangs punkt 
er Brad shaw, Ertimur & O’Bri en 
(2017) – Fi nan ci al Analysts and Their 
Con tri bu tion to WellFunc tioning Capi
tal Mar kets

4 Historisk har analysehonorarer gjerne blitt betalt gjen
nom at klienter velger banken eller meglerhuset til å 
gjennomføre handler, IPOer etc. Dette er kjent som «soft 
dollars».

5 Se Fang, Hope, Huang & Moldovan (2019) – The Effects 
of MiFID II on SellSide Analysts, BuySide Analysts, and 
Firms for en interessant analyse av direktivets konsekven
ser.


