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Executive Summary 
 

This project examines the relationship between sentiments and activity on social 

media and the performance of companies in the video game industry. We 

examine whether there’s a relationship between the sentiments and activity on 

Facebook and a range of companies’ stocks as well as their financial reports.  

 

This project uses scripts in R to retrieve Facebook data from Facebook’s API, 

including Facebook posts related to the specific companies and any metrics 

associated with them (number of comments, likes and shares) as well as the 

contents of the comments associated with the posts.  

Using a bag-of-words sentiment analysis approach to deduce contents of the 

comments and simple linear regression, distributed lag models and vector 

autoregression models, we examine the relationship between social media user 

sentiment and company performance.  

 

We conclude that despite a relationship between stock prices and social media 

activity, there is no similar connection between the companies’ performance and 

the activity on Facebook. There were no similar relationships between the 

sentiments and stock prices, nor sentiment and company performance.  

 

We suggest this relationship (and lack thereof) could be explained by the 

relationship between Facebook activity (or sentiments) and company 

performance not being reflected in the financial reports of the companies, but 

instead in the owner’s required rate of return when doing valuation of the 

companies. Another possible explanation for the discrepancy is the prevalence of 

herding in the financial markets.  

 

The significance of the conclusions in the project is reduced by the fact that no 

control variables have been included in the regression models and not all 

assumptions behind the regression models are kept.  
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1. Indledning 

Tidligere undersøgelser har vist, at sentimentanalyser på investorers 

forventninger og nyhedsartiklers indhold, har muliggjort en højere end tilfældig 

forudsigelsesværdi for en akties fremtidige præstation (Nguyen, Shirai, & Velcin, 

2015) (Bognár, 2016).  

 

Men hvad med privatpersoners omtale af selskaber og deres produkter på de 

sociale medier? Har disse en effekt på aktiekurserne og selskabernes 

regnskaber?   

 

“Big Data”, som udtryk og som fænomen, har haft store konsekvenser for 

datatunge videnskaber. 

Big data er både en type information, en vare, en performativ teori og en række 

analyseredskaber (Boyd & Crawford, 2012).  

Det er et svært begreb at definere, og der er endnu ikke opnået konsensus på, 

hvad Big Data helt præcist er, og dækker over. I denne afhandling benytter vi 

Boyle og Crawford’s (2012) definition af Big Data, som et samspil mellem tre 

dimensioner: Teknologisk udvikling, analyseværktøjer og mytologi.  

Dette projekt har en praktisk natur, og derfor vil Big Data som teori eller 

fænomen ikke være berørt. Big Data indgår derfor i projektet på de første to 

dimensioner: Den teknologiske udvikling, som har muliggjort en lettilgængelig 

database af forbrugeromtale af selskaber og deres produkter, og et 

analyseværktøj som muliggør analyse af dataene den teknologiske udvikling har 

frembragt. Data fra sociale medier og stærke analyseværktøjer som kan køre på 

pc’er i hjemmet, har muliggjort undersøgelser, som før krævede mange 

ressourcer.  

 

Specifikt vil vi undersøge muligheden for at kvantificere lægmands holdninger til 

selskaber og deres produkter, og finde sammenhængen mellem den og 

aktiekursen eller regnskabsposterne i de børsnoterede selskaber.  

 

Omtale fra kunder har muligvis en sammenhæng med de fremtidige 

forventninger til et produkt eller selskab, og dermed muligvis også det 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/DMpEL
https://paperpile.com/c/OvwMJD/DMpEL
https://paperpile.com/c/OvwMJD/ou4L
https://paperpile.com/c/OvwMJD/o4IY
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forventede fremtidige cash-flow fra selvsamme. Det er denne sammenhæng vi 

vil forsøge at afdække. Men først bliver vi nødt til at stille spørgsmålet: Hvor 

kommer denne sammenhæng til udtryk? Er det i aktiekursen? Er det i selskabets 

regnskab og i så fald hvilke regnskabsposter? Omtalen kunne have en 

sammenhæng med dagsværdien af immaterielle aktiver, eller selskabernes 

finansielle omkostninger, eller den åbenlyse mulighed; fremtidig omsætning. 

Spørgsmål som disse, har været sværere at svare fra et empirisk grundlag før 

sociale mediers opståen, fordi der historisk ikke har været samme mulighed for 

at have hundredetusindevis af kunders holdningstilkendgivelse samlet på ét 

sted. Det har været gjort i spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper eller en 

lang række interviews.  

Sociale medier, samt Big Data analyseværktøjer, muliggør besvarelsen af disse 

spørgsmål.  

 

Vi anvender udelukkende Facebook som det sociale medie, der indgår i 

projektet. Der bruges tre begreber i dette projekt til at beskrive forbrugernes 

adfærd på Facebook. 

 

For at undersøge problemformuleringen, bruger vi begrebet omtale. Omtale i 

dette projekt er defineret som enten Facebook aktivitet; likes på en post, antal 

kommentarer og delinger, eller kommentarernes sentiment. En kommentars 

sentiment er den underliggende holdning, som kommentaren udtrykker (positiv, 

negativ eller neutral). Derfor er omtale i dette projekt et begreb, der anvendes 

til at beskrive forbrugernes handlinger på Facebook.  

 

Vi bruger begrebet aktivitet om likes, kommentarer og delinger. Disse er 

objektive metrikker, som viser summen af Facebook-brugeres handlinger 

angående specifikke posts på Facebook.  

 

Vi bruger begrebet sentiment, til at beskrive indholdet af Facebook-brugernes 

kommentarer på de sociale medier, dermed bliver det en kvalitativ størrelse, 

som kvantificeres. 
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1.1 Problem 

Det blev berørt i indledningen, men i dette projekt vil vi undersøge 

sammenhængen mellem omtale på de sociale medier og selskabernes 

præstation og aktiekurser.  

 

Derfor har vi valgt at gå struktureret til værks, og undersøger flere mulige 

måder hvorigennem forbrugernes omtale og selskabernes aktiekurser eller 

præstation kunne have en sammenhæng.   

1.1.1 Problemformulering 

 

Er der en sammenhæng mellem aktiekursen og omtale på Facebook, og 

er denne sammenhæng reflekteret i selskabets præstation? 

 

For at svare på denne problemformulering, har vi opstillet tre hypoteser. 

Den første hypotese, er en formodning om, at der er en sammenhæng mellem 

selskabernes aktiekurser og aktiviteten på de Facebook. Den anden hypotese er, 

at der er en sammenhæng mellem sentimentet på de Facebook og selskabernes 

aktiekurser. Den tredje hypotese er, at der er en sammenhæng mellem 

selskabernes præstation, og omtalen på de Facebook. 

 

Fra disse tre hypoteser, kan vi forme tre forskningsspørgsmål, som driver vores 

analyse, og kan undersøges med statistiske redskaber.  

 

1. Er der en sammenhæng mellem aktiekursen og aktiviteten på Facebook? 

2. Er der en sammenhæng mellem aktiekursen og sentimentet på Facebook? 

3. Er der en sammenhæng mellem virksomheders underliggende præstation 

og omtalen på Facebook?   

1.2 Afgrænsning 

For at besvare problemformulering, har vi valgt at afgrænse den indhentede 

data til otte virksomheder, der generelt opererer inden for samme branche, 
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spilindustrien. Dette er valgt for at få et større sammenlignelighedsgrundlag. De 

otte virksomheder er oplistet forneden. 

● Activision Blizzard 

● Bandai Namco 

● Capcom 

● CD Projekt Red 

● Electronic Arts 

● Konami 

● Take-Two Interactive 

● Ubisoft 

 

Omtalen for ovenstående virksomheder er udelukkende hentet fra Facebook. Det 

er gjort, fordi det overordnet giver en symmetri i data og muliggør en ensartet 

behandling af dataene på tværs af virksomhederne. Derudover er der, til forskel 

fra andre sociale medie platforme, muligt at hente data flere år tilbage i tiden fra 

Facebook. Facebook har omkring 2,2 milliarder månedlige aktive brugere, hvilket 

gør Facebook til den største socialmedie platform til dato (“Global social media 

ranking 2018,” n.d.). 

 

Formålet med dette projekt er ikke at afdække eventuelt kausale effekter. 

Ydermere har vi undladt at undersøge alle regnskabsposter i selskaberne, men 

valgt kun at undersøge dem, som vi mener mest oplagt, har en eventuel 

sammenhæng med omtalen.  

1.3 Struktur 

Dette projekts struktur fremgår af illustrationen i figur 1. Besvarelsen af 

problemformulering fremkommer gennem en kronologisk gennemgang af de 

opgjorte delelementer i illustrationen. Først introduceres problemet. Dernæst 

redegøres der for teorien, som underbygger diskussionen i senere afsnit.  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/EKjka
https://paperpile.com/c/OvwMJD/EKjka
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Metodeafsnittet er til for at fremlægge de 

statistiske modeller/metoder, der ligger bag 

de udførte hypotesetest.  

Empiriafsnittet præsenterer det indhentede 

data og hvordan dette struktureres til 

analyse. For Hypotese 1 og 2 udføres 

hypotesetest for at be- eller afkræfte disse. 

Hypotese 3 og testen af denne er en 

videreførelse af konklusionerne på hypotese 

2 og 3. Udfaldene af testene diskuteres 

samtidig isoleret i de respektive afsnit. 

Ligeledes har hvert hypoteseafsnit også et 

separat databehandlingsafsnit.  

Det overordnede diskussionsafsnit diskuterer 

og kommer med bud på, hvorfor 

resultaterne ser ud som de gør. Kritik og 

robustheds afsnittet gennemgår 

afslutningsvis overordnede problemer ved 

metoden og de statistiske modeller. Den 

hele ender ud i en endelig konklusion, der 

besvarer den opstillede problemformulering.  

2. Teori 

I teoriafsnittet gennemgås en række teorier, som tilsammen danner 

fundamentet for den senere diskussion af resultaterne fra analysen. Vi inddrager 

fra teorien velkendte begreber og formler fra fagområderne finansiering og 

regnskab. Regnskabsanalyse er værktøjet, der hovedsageligt bliver brugt, når 

der dykkes ned i de udvalgte virksomheders regnskaber, mens finansieringsteori 

bliver brugt til at beskrive aktier og handel med disse.    

Figur 1 
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2.1 De tre perspektiver i regnskabsanalyse 

I dette projekt trækkes der bl.a. på Plagborg og Petersen (2012) og deres 

opfattelse af regnskabsanalyse. Dette værk vil blive anvendt som et værktøj til 

at beskrive de elementer, der indgår i værdiansættelsen af selskaber.  

Ifølge Plenborg og Petersen (2012) er der tre overordnede perspektiver eller 

tilgange til at analysere et regnskab som ekstern analytiker. Disse perspektiver 

afhænger af, hvad for interessent læser regnskabet: Egenkapital-orienterede 

interessenter, gælds-orienterede interessenter eller kompensations-orienterede 

interessenter (Petersen & Plenborg, 2012).  

 

I dette projekt er den fremsatte hypotese, at omtalen på de sociale medier har 

en sammenhæng med aktiekursen, og regnskabsposterne, som bruges til 

værdiansættelse i virksomheden. Derfor vil diskussionen i dette projekt 

hovedsageligt tage det egenkapitalsorienteret perspektiv.  

2.1.1 Fokus på egenkapitalsorienterede interessenter 

Der er flere typer af egenkapitalsorienterede interessenter; Investorer, 

kreditorer, analytikere, pensionsforeninger m.fl. har alle en interesse i 

egenkapitalens værdi, da de beskæftiger sig med køb og salg af andele af 

egenkapitalen.  

Handel med aktier forudsætter en fastsættelse af markedsværdien af 

egenkapitalen. Måden dette gøres, er gennem forsøg på at finde selskabernes 

indre værdi (Petersen & Plenborg, 2012). 

 

Gennem en analyse af historiske regnskabstal vha. årsrapporter, samt en 

estimering af selskabets forventede fremtidige performance bliver det muligt at 

bestemme selskabets værdi. Omtale fra forbrugerne kan muligvis have en 

sammenhæng med selskabets værdi, hvis den har en sammenhæng med 

selskabets fremtidige performance.  

En analytiker, som repræsenterer egenkapitalsorienterede interessenter, har en 

række værdiansættelsesredskaber til rådighed. 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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2.2 DCF-værdiansættelser 

Ifølge (Petersen & Plenborg, 2012), er der flere måder at værdiansætte et 

selskabs egenkapital, som hver finder anvendelse i praksis. Mest udbredt 

heriblandt er værdiansættelse med multipler og PV-modeller (nutidsværdi 

modeller), hvoraf de diskonterede cash-flow modeller, er de mest anvendte 

modeller i praksis (Petersen & Plenborg, 2012).  

 

Fælles for alle PV-modellerne er, at der skal forecastes et fremtidigt cash-flow, 

som tilbagediskonteres for at finde selskabets indre værdi.  

2.2.1 Cash-flows 

Når selskaber værdiansættes, gøres det i de tilbagediskonterede cash-flow-

modeller ud fra de fremtidige cash-flows, som selskaberne forventes at 

generere. I dette projekt differentieres mellem to typer af cash-flows: Det frie 

cash-flow til firmaet (FCFF) og det frie cash-flow til ejerne (FCFE). 

Det frie cash-flow til firmaet er før der tages højde for cash-flow til finansiering 

og cash-flow til ejerne er efter. Dvs. begge cash-flows er pengestrømme efter 

operationelle og investeringsaktiviteter, mens cash-flows til ejerne yderligere er 

efter fremmedkapitalsudgifter (Petersen & Plenborg, 2012).  

2.2.2 Present Value - Modellerne 

PV-modellerne har mange ligheder: de tilbagediskonterer estimerede cash-flows, 

og alle PV-modellerne giver den samme værdi af egenkapitalen, givet det 

samme input. Men der er også nogle forskelle, som gør, at de forskellige PV-

modeller har unikke fordele i bestemte henseender (Petersen & Plenborg, 2012).  

 

● Den diskonterede dividendemodel (DDM): Denne model hviler på 

antagelsen om, at alt overskydende cash-flow udbetales til ejerne i form 

af dividender. Disse dividender tilbagediskonteres med ejernes afkastkrav, 

som giver nutidsværdien af egenkapitalen (og dermed, den samlede indre 

værdi af aktierne) (Petersen & Plenborg, 2012). 

● Enterpriseværdimodellen (EVM): Denne model bruges til at finde 

værdien af et selskabs egenkapital plus værdien af selskabets 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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nettorentebærende gæld. Fordelen ved denne model er, at den eksplicit 

tager højde for den finansielle del af selskabet ved inddragelse af 

WACC’en når det frie cash flow til firmaet tilbagediskonteres (Petersen & 

Plenborg, 2012). 

● Egenkapitalværdimodellen (EKM): Denne model bruges til at finde 

værdien af et selskabs egenkapital, ved at benytte det frie cash flow til 

ejerne og tilbagediskontere det med aktionærernes afkastkrav (Petersen & 

Plenborg, 2012).  

● Justerede enterpriseværdimodellen (JEVM): Denne model bruger 

ligesom enterprise værdimodellen det frie cash flow til firmaet, men hvor 

værdien af skatteskjoldet på netto rentebærende gæld indgår som eget 

led i værdiansættelsesmodellen. Værdien af skatteskjoldet indgår normalt 

i WACC’en, hvorfor at det frie cash flow til firmaet og skatteskjoldet i JEVM 

‘kun’ tilbagediskonteres med afkastkravet på aktiverne (Petersen & 

Plenborg, 2012). 

2.3 Enterprise Value Modellen 

I vores afhandling har vi valgt at holde fokus på EVM, når vi ser på, hvor i 

prissættelsen omtale vil gå ind og påvirke. Det har vi gjort grundet den 

eksplicitte fremtræden af nettorentebærende gæld (NRBG) og långivernes 

afkastkrav i værdiansættelsesmodellen. Med andre ord, fordi 

kapitalomkostningerne fremgår tydeligere i denne model. Formel 1 viser 

modellen. 

𝐸𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)t +
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+𝑡

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
⋅

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛   (1) 

(Petersen & Plenborg, 2012) 

Derudover skal den nettorentebærende gæld blot fratrækkes for at få værdien af 

egenkapitalen. Fordelen ved EVM-modellen er, at ændringer i långivernes 

afkastkrav, muligvis som følge af dårlig omtale og øget risikovurdering, fremgår 

tydeligt i værdiansættelsen ved en ændret WACC. 

 

De fremtidige cash-flows bliver skabt af virksomhedens aktiver, hvorfor også 

disse spiller en væsentlig rolle i selskabernes værdiansættelse (Petersen & 

Plenborg, 2012).  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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2.4 Kapitalkrav 

I finansiel teori, er der flere måder at prissætte et selskabs egenkapital. Den 

teoretisk mest præcise måde, er ved at finde Net Present Value (NPV) af alle 

selskabets projekter. Det gøres ved at estimerer alle disse projekters individuelle 

kapitalkrav, og summere NPV for alle projekter, da et selskab er summen af de 

tilbagediskonterede cash-flows, som stammer fra dets projekter (Brealey, Myers, 

& Allen, 2016).  

 

En anden, og mere realistisk måde at prissætte et selskabs egenkapital på, er i 

første omgang at anvende markedsmodeller til estimation af ejernes afkastkrav 

til selskabet som helhed. Derefter bruges afkastkravet til at tilbagediskontere 

selskabets fremtidige cash-flow til ejerne. I virkeligheden er der nemlig 

informationsbegrænsninger, som vanskeliggør en præcis estimation af hvert 

individuelle projekt for en ekstern analytiker. 

 

Det efterfølgende afsnit handler hovedsageligt om estimation af kapitalkrav. Det 

er relevant at inddrage kapitalkrav i dette projekt, da de er udtryk for enten 

ejernes, kreditorernes eller fremmedkapitalens forventede risiko ved deres 

investeringer. Disse forventninger kan antages at blive påvirket af selskabernes 

omtale, hvis omtalen har en effekt på selskabernes omsætning, 

udviklingsomkostninger og andet, som kan have en effekt på bundlinjen.  

 

WACC’en det vægtede afkastkrav fra ejerne og långiverne. WACC’en ses i formel 

2. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐸/(𝐸 + 𝑁𝑅𝐵𝐺) ∗ 𝑟𝑒 + 𝑁𝑅𝐵𝐺/(𝐸 + 𝑁𝑅𝐵𝐺) ∗ 𝑟𝑑   (2) 

De to vægte, E/(E+NRBG) og NRBG/(E+NRBG) angiver selskabets estimerede 

kapitalstruktur, og dermed hvor stor en del af den investerede kapital som er 

finansieret af hhv. egenkapital og fremmedkapital. Renten på gælden vil påvirke 

kapitalkravet til selskabet og dermed ændre værdiansættelsen heraf.  

 

I EV-modellen indgår to kapitalkrav, ejernes og fremmedkapitalens.  

Ejernes afkastkrav betegnes re, og ifølge (Petersen & Plenborg, 2012) estimeres 

den i de fleste lærebøger vha. CAPM (Capital Asset Pricing Model). Herved er 

ejernes afkastkrav giver som i formel 3. 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/pvThY
https://paperpile.com/c/OvwMJD/pvThY
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒 ⋅ (𝑟𝑚  − 𝑟𝑓 )   (3) 

Beta’en vil her være et udtryk for selskabernes egenkapitals volatilitet på de 

finansielle markeder. Hvis sentimenterne er støj, og ikke en indikator for 

fremtidig præstation, vil det muligvis komme til udtryk i form af en højere beta. 

Denne beta for et selskab i CAPM er defineret som kovariansen mellem afkastet 

selskabets aktier og markedet divideret med variansen afkastet på markedet. Se 

formel 4 for udregning af betaen (Bodie, Kane, & Marcus, 2014).  

 

(4) 

 

Hvis det viser sig, at omtale har en sammenhæng med aktiekursen, må det alt 

andet lige antages at have en sammenhæng med beta for egenkapitalen, både 

hvis omtalen er støj, eller hvis omtalen er prisbestemmende.  

 

Kapitalkravet for fremmedkapitalen er givet ved formel 5. 

𝑟𝑑 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) ⋅ (1 − 𝑡)   (5) 

Det vigtigt at holde fokus på i denne repræsentation af kapitalkravet for 

långivere, at der kun er et element hvor omtale kan antages at påvirke. rs, eller 

selskabets risk premium, baseret på en kreditvurdering af selskabet, kunne 

muligvis stige eller falde som følge af kreditgiveres ændrede forventning til 

selskabet.  

2.5 DCF-modellerne og aktiers indre værdi 

Dette projekt handler ikke om at lave en værdiansættelse, men derimod at 

undersøge hvordan omtale af selskaber og disses produkter, kan have en 

sammenhæng værdien af selskabet, og hvordan dette vil (eller ikke vil) komme 

til udtryk i en DCF-værdiansættelsesmodel.  

 

Et selskabs indre værdi er et udtryk for den tilbagediskonterede værdi af alle 

fremtidige cash-flows. Hvis omtale har en sammenhæng med disse, vil det 

forhåbentligt komme til udtryk i selskabets aktiekurs og dermed en 

aktieanalytikers værdiansættelsesarbejde.  

 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/83nko
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Hvis en sammenhæng mellem omtalen og aktiekursen ikke bliver reflekteret i en 

sammenhæng mellem omtale og regnskabsposterne, hvorfra selskabets indre 

værdi bliver udregnet, kan det antyde at omtale støjer, og rykker aktiekursen 

væk fra selskabets indre værdi. 

 

Omvendt, hvis en sammenhæng kan måles regnskabsposterne og omtalen, 

kunne dette pege på at omtale ikke bare er støj, men er noget en 

aktieanalytiker, skal tage højde for, når der forsøges at estimere selskabets 

indre værdi, særligt hvis sammenhængen mellem aktieprisen og omtalen også 

kan måles på tværs af tid. 

2.6 Efficiente finansielle markeder  

I finansiel teori er der en udbredt accept af hypotesen om efficiente markeder. I 

et efficient marked vil aktiekursen ændrer sig til at reflektere ændringen i 

fremtidige forventninger til selskabet præstation med det samme (Hillier, 

Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2014).  

 

På et efficient marked er der plads til små ikke-efficiente værdipapirer, men de 

er sjældne og korrigeres hurtigt, og vil fejlvurderede aktier være meget sjældne.  

Dette betyder også, at der i aktieprisen for store selskaber på efficiente 

markeder er taget højde for al den offentligt tilgængelige information (Brealey et 

al., 2016).  

 

Et efficient marked har den kerneegenskab, at det finansielle produkt på sådan 

et marked er prissat således, at NPV ved køb af det finansielle produkt er lig 0, 

fordi at prisen netop reflektere alt tilgængelig information (Brealey et al., 2016).  

 

Hypotesen om efficiente markeder inddrages i dette projekt, idet at en evt. 

sammenhæng mellem omtale og aktiekurs, der ikke er reflekteret i en samtidig 

sammenhæng med selskabets præstation, kunne indikere en inefficiens i 

kapitalmarkedet. Denne indikation, kræver dog at der er tale om en kausal 

effekt, men det skal endnu gang pointeres at bevis herfor er uden for projektets 

omfang. Derfor bruges teorien udelukkende til en diskussion af hvordan vores 

eventuelle resultater burde se ud. 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/8ElCm
https://paperpile.com/c/OvwMJD/8ElCm
https://paperpile.com/c/OvwMJD/pvThY
https://paperpile.com/c/OvwMJD/pvThY
https://paperpile.com/c/OvwMJD/pvThY
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2.7 Behavioral Finance 

Hvis markedet ikke er efficient, indikerer det muligvis en bias. I behavioral 

Finance findes der nogle forklaringer på, hvorfor en sådan bias på 

kapitalmarkeder kan opstå.  

 

Begreberne begrænset rationalitet og kaskader vil gennemgås i dette afsnit. Der 

lægges i dette projekt særlig vægt på resultaterne fra Blasco et al (2012) samt 

Chen (2013), der viser at kaskader og herding finder sted selv på udviklede 

finansielle markeder.  

2.7.1 Bias og menneskelig psykologi 

I modsætning til den veletablerede homo økonomicus, som altid handler 

rationelt, er der bag sløret på de finansielle markeder ofte rigtige personer - 

analytikere, som estimerer den sande værdi, aktierne de handler med har, eller 

privatpersoner, som forsøger at prøve kræfter med de finansielle markeder.  

2.7.2 Irrationalitet og volatilitet på de finansielle markeder 

Ifølge både (Chen, 2013) og (Blasco, Corredor, & Ferreruela, 2012) øger 

irrationalitet i investorernes handelsadfærd volatiliteten på de finansielle 

produkter, som de handler med. Denne tanke kan spores tilbage til (Friedman, 

1953), som bemærkede, at irrationelle investorer skabte volatilitet i aktiekursen 

ved at købe, når den var høj, og sælge, når den var lav (Blasco et. al., (2012) 

(Chen, 2013) (Friedman, 1953).  

 

Blasco et al (2012) viser at herding på det spanske aktiemarked øger 

volatiliteten på aktierne, efter at have kontrolleret for andre kendte effekter og 

ændringer i selskabernes præstation (Blasco et al., 2012).  

 

Cheng (2013) udvider undersøgelsen om herding på de finansielle markeder i 69 

lande, herunder lande med udviklede-, udviklende- og frontier finansielle 

markeder (Chen, 2013). 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/m1tRe
https://paperpile.com/c/OvwMJD/4DRzx
https://paperpile.com/c/OvwMJD/4DRzx
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/4DRzx
https://paperpile.com/c/OvwMJD/m1tRe
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
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2.7.3 Begrænset Rationalitet (Bounded Rationality) 

Ifølge (Barros, 2010) fremsatte Herbert A. Simon konceptet om begrænset 

rationalitet i 50’erne. Begrænset rationalitet opstår på grund af menneskets 

begrænsede mentale evner, som umuliggør en efterlevelse af de strenge 

principper om rationalitet i den økonomiske videnskab (Barros, 2010).  

2.7.4 Kaskader - herding 

Herding - fænomenet hvor en investor kopierer en anden investors handlinger - 

er ikke nødvendigvis irrationel adfærd. Under forudsætningen af, at menneskets 

psyke er begrænset, kan herding vise sig at være rationel adfærd.  

Ifølge Chen (2013), kan herding beskrives som en investeringsstrategi hvor 

investorer følger markedskonsensus eller investeringsguruer. Han nævner, at 

denne adfærd skaber systematiske fejl i hele populationen af investorer, da den 

skaber korrelation i handlerne på tværs af individer (Chen, 2013).  

 

Han nævner tre teorier, som forsøger at forklare herding som fænomen (Chen, 

2013).  

 

- Den første teori til grund for herding, er psykologisk. At én investors 

sentiment smitter andre investorer, som udvikler samme sentiment. 

- Den anden gruppe teorier omhandler, at investorer opnår en vis sikkerhed 

i viden om, at de følger flokken, og forsøger at reducerer dumme 

investeringsbeslutninger derigennem. 

- Den tredje række teorier bygger på, at analytikere og investorer i 

investeringsselskaber har et ry at opretholde, og de dermed prøver at 

reducerer risikoen for at skille sig ud negativt, ved at følge flokken.  

 

Cheng (2013) konkluderer at herding finder sted på markeder som er udviklede, 

under udvikling eller frontiers. Derudover konkluderer han at investorer herder 

mere i nedadgående markeder end i opadgående markeder (Chen, 2013).  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/9LL9g
https://paperpile.com/c/OvwMJD/9LL9g
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
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3. Metode 

I denne afhandling bliver der lagt stor vægt på statiske modeller for at teste de 

opstillede hypoteser. Der bliver brugt en række forskellige modeller, som vil 

blive gennemgået i dette afsnit.  

3.1 Regressionsmodeller 

I dette projekt anvendes lineær regression til at afdække sammenhænge mellem 

aktivitet på de sociale medier og aktiekursen på selskaber i den elektroniske 

underholdningsindustri.  

Mindste kvadraters (OLS) lineære regression er en metode til at estimere nogle 

koefficienter, som har en række fordelagtige attributter til statistisk brug. Disse 

koefficienter kan bruges til at afdække sammenhænge mellem to eller flere 

variabler. Gennem mindste kvadraters lineære regression er koefficienternes 

estimerede værdi dem, som giver den mindste absolutte sum af kvadrerede 

fejlled (Stock & Watson, 2012a). 

3.1.1 Den generelle model  

Den generelle model for simpel lineær regression er givet ved formel 6. 

𝑌𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖 + 𝑒𝑖   (6) 

Ved multipel lineær regression ser modellen således ud som formel 7. 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝑋1+. . . +𝛽𝑖 ⋅ 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖   (7) 

Inkludering af flere variabler bruges til at kontrollerer for andre kilder/eksogene 

variabler, som kan have en effekt på den afhængige variabel, således at deres 

indflydelse ikke ved en fejl indregnes for den uafhængige variabel af interesse.  

I dette projekt bruges der i første omgang simpel lineær regression og 

distribuerede lag-modeller, men senere benyttes en Vektor Auto Regression 

(VAR) model til at inddrage flere variable, når kvartalsregnskaberne skal 

undersøges for en sammenhæng mellem omtale på de sociale medier og 

regnskabsposternes værdi.  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
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3.1.2 Log-log-modellen 

Ved at tage logaritmen af den afhængige og den uafhængige variabel får man 

formuleringen af en lineær regression som i formel 8. 

𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑖)   (8) 

Den viser en beta %-vis ændring i den afhængige variable, der opstår som følge 

af en 1 % ændring i den uafhængige variabel (Stock & Watson, 2012a). 

Den estimerede koefficient eller beta giver forholdet i formel 9. 

𝛽1 = (𝛥𝑌/𝑌)/(𝛥𝑋/𝑋)   (9) 

Formålet ved anvendelse af denne regressionsmodel er, at det muliggør 

beskrivelsen af elasticiteten mellem den uafhængige og de forskellige afhængige 

variable. 

3.1.3 Antagelserne bag mindste kvadraters lineær regression 

For regressionsmodellerne er der en række antagelser, også kaldet OLS 

antagelserne, som skal være overholdt, hvis statistisk meningsfulde svar skal 

fremkomme fra de regressioner, der bliver lavet. 

1. Den betingede fordeling af fejlled givet 𝑋𝑖har et gennemsnit på 0. 

2. Observationerne er uafhængige af hinanden.  

3. Store outliers er usandsynlige. 

4. I tilfælde af flere forklarende variable, må der ikke være perfekt 

multikollinearitet. 

3.2 Hypotesetest 

Måden forskningsspørgsmålene er formuleret, gør det muligt at opstille en række 

hypotesetest om omtale på de sociale medier har en sammenhæng både med 

selskabernes aktiekurs, og deres regnskaber. Formålet med at teste hypoteserne 

i dette projekt, er at afvise nulhypoteserne, eksempelvis at den estimerede 

koefficient (såsom elasticiteten mellem antal delinger på Facebook og 

aktiekursen) er signifikant anderledes fra 0, givet at OLS-estimater antagelserne 

er overholdt. (Stock & Watson, 2012a) 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
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t-værdien, eller den kritiske værdi, bruges til at teste om den estimerede 

koefficient er signifikant anderledes fra nul i en %-del af tilfælde. 

I dette afsnit vil der gennemgås t-værdier i simpel lineær regression, og hvordan 

disse bruges til at udregne p-værdier. 

Hypotesetest af en estimeret hældningskoefficient i simpel lineær regression 

sker over tre trin: Først udregnes standardfejlen for koefficienten. Derefter 

udregnes t-statistikken og sidst udregnes p-værdien, som bruges til enten at 

forkaste eller ikke forkaste nulhypotesen på et givet signifikansniveau (Stock & 

Watson, 2012a). 

t-Værdien for et estimat beregnes efter formel 10 (Stock & Watson, 2012a): 

𝑡 =   (𝛽1̂ − 𝛽1,0)/𝑆𝐸(𝛽1̂)   (10)  

P-værdien for et estimat udregnes efter formel 11 (Stock & Watson, 2012a): 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  𝑃𝑟(|𝑍| > |𝑡𝑎𝑐𝑡|)  =  2𝛷(−|𝑡𝑎𝑐𝑡|)    (11) 

Hermed udtrykker p-værdien sandsynligheden for at andet data fra samme 

population ville give en højere t-størrelse. Groft sagt siger man, at man forkaster 

nulhypotesen ved et 5% signifikansniveau, hvis p-værdien er mindre end 5%.  

Disse nøgletal anvendes i projektet som vurderingskriterier for, hvorvidt der er 

en signifikant sammenhæng mellem sentimenter på de sociale medier og 

aktiekursen. Det er dog vigtigt at huske på, at en sammenhæng ikke 

nødvendigvis indikere en kausal-effekt. Der skal inddrages kontrolvariabler m.m. 

i multipel lineær regression, hvis man vil have en højere forklaringsgrad for den 

enkelte variabel, samtidig med at man vil udelukke andre variabler som kunne 

være korreleret med den afhængige variabel i simpel lineær regression (Stock & 

Watson, 2012a). 

3.3 Den distribuerede lag-model (DLM) 

En auto regressions (AR) model bruges til at beskrive sammenhængen eller 

forecaste én variabel på tværs af tid. Den distribuerede lag model afviger fra den 

autoregressive-model idet, at der bruges uafhængige variabler, som ikke 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
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nødvendigvis er de laggede værdier af den afhængige variabel, til at forudsige 

værdien af den afhængige variabel (Stock & Watson, 2012a).  

 

En distribueret lag-model med et lag og to variabler ser ud som formel 12 (Stock 

& Watson, 2012a).  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝑌 + 𝛾1 ⋅ 𝑋𝑡−1 + 𝑒   (12) 

Antagelserne bag den distribuerede lag-model er en viderebygning af OLS-

antagelserne(Stock & Watson, 2012a). 

 

For vurdere hvor mange lags, som er optimalt at medtage i modellerne, bruges 

informationskriterierne AIC, BIC eller lign., der vægter antallet af observationer, 

frihedsgrader og lags mod hinanden (Stock & Watson, 2012a). 

Det er vigtigt ved valg af antal lags, at der ikke er for mange, for så risikere man 

for mange tabte frihedsgrader, mens den modsatte situation, for få, vil betyde 

modellen er dårligt specificeret. Ifølge (Stock & Watson, 2012a), skal antallet af 

lags være nok til at residualerne fra estimationen udgør individuel white noise 

(Stock & Watson, 2012a).  

3.3.1 Antagelser ved univariat AR(p) 

Autoregressionsmodeller bruger en modificeret version af ordinære mindste 

kvadraters antagelser (Stock & Watson, 2012a). 

1. Det forventede gennemsnit af fejlledene, givet den afhængige og 

uafhængige variabel, samt deres laggede værdier, skal være lig 0 (Stock 

& Watson, 2012a). 

2. Variablerne har en stationær fordeling og afhængigheden mellem 

variablen bliver mindre desto større tidsperioden er imellem dem (Stock & 

Watson, 2012a).   

3. Store outliers er ikke sandsynlige, og den afhængige variabel har finitte 

fjerde momenter (Stock & Watson, 2012a). 

4. I tilfælde af flere uafhængige variable i tidsserieregressionen, ingen 

perfekt multikolliniaritet (Stock & Watson, 2012a). 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
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3.3.1.1 Stationaritet 

En tidsseries afhængig variabel er stationær, hvis dens sandsynlighedsfordeling 

ikke ændrer sig over tid. Dette betyder at, såfremt der er stationaritet i 

variablen, at stikprøven på variablen har den samme fordeling på tværs af tid, 

således at ligegyldigt hvornår stikprøven bliver indsamlet, vil den have samme 

fordeling (Stock & Watson, 2012a). 

 

Ved ikke-stationaritet i dataene skal dette transformeres inden modellen 

estimeres for at undgå at estimaterne er inkonsistente eller inefficiente. Der er 

flere måder at gøre dette på, men i vores projekt har vi valgt at bruge moving 

average (MA) og regressionsmetoden, der begge gennemgås mere detaljeret i 

analysen (Makridakis, Wheelwright, & Hyndman, 1998). 

3.4 VAR(p)-Modellen 

Vi benytter os af VAR(p)-modellen indenfor tidsserieanalyse til at se om der evt. 

er en sammenhæng mellem omtalen og de udvalgt virksomheders 

kvartalsregnskaber. En vektor-auto regressionsmodel, eller en VAR-model, er et 

sæt af k tidsserieregressioner. p er i modellen antallet af lags, som der indgår. 

Disse lags er fælles for alle variabler, som inddrages i modellen (Stock & 

Watson, 2012a).  

VAR(p)-modellen er en generalisering af AR(p)-modellerne, og består af mange 

formler, som regresseres.  

Det, som karakteriserer VAR(p)-modellen er, at den beskriver udviklingen i 

variabler over tid og som funktion af variablernes laggede værdier og fejlled. 

Dybest set handler VAR(p) modellen om at beskrive alle de endogene variable 

som funktion af deres, og alle andre endogene variablers laggede værdier.  

Vi bruger i dette projekt den simple VAR(p)-model, som anvendes i forecasting-

regi, og ikke den strukturelle VAR(p)-model, som bruges til at finde kausale 

sammenhænge. Dette gøres fordi den strukturelle VAR(p)-model stiller krav til 

de exogene og endogene variables data, som vi ikke kan tilfredsstille grundet 

afgrænsning i dataindsamling og fordi afdækning af kausalitet er uden for 

opgavens omfang.  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/w9Nre
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
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VAR(p)-modellen vises i formel 13. 

 

 

(13) 

Hver beta’er, gamma’er og lambda’er er alle ukendte koefficienter, som 

estimeres. Fordelen ved VAR(p)-modellen er, at den tillader analyse af flere 

variabler på tværs af tid og enheder.  

En sådan opstilling af VAR(p)-modellen vil dog ofte være mere forvirrende end 

behjælpelig. Derfor opstilles den ofte i matrix-notation som i formel 14. 

(14) 

Hvor hvert tegn i fed er en vektor. 

3.4.1 Antagelserne bag en VAR(p)-model 

Ved anvendelse af VAR(p)-modellen, er det vigtigt at nogle antagelser om den 

bagvedliggende data holder, for at OLS estimaterne er konsistente og efficiente. 

Nogle af antagelserne bag VAR(p)-modellen er de samme som ved simpel AR(p) 

tidsserieregression antagelser. Forskellen herpå er, at der er flere (k) tidsserier, 

og derfor skal hver tidsserie overholde antagelserne individuelt (Brandt & 

Williams, 2007).  

 

I tillæg til antagelsen bag fejlledenes middelværdi i den univariate AR-model, 

gælder for VAR(p)-modellen at den forventede værdi af fejlledene, skal være lig 

0, men at fejlledene gerne må være korreleret med hinanden på samme 

tidspunkt. Skrevet matematisk som formel 15. 

 

 

(15) 

 

(Brandt & Williams, 2007) 

Hvor omega er varians-Kovariansmatricen for fejlledene.  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/pEApY
https://paperpile.com/c/OvwMJD/pEApY
https://paperpile.com/c/OvwMJD/pEApY
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3.4.2 Specifikation af VAR(p) 

Når VAR(p)-modellen specificeres, skal man være forsigtig ikke at inddrage for 

mange variabler og lags, fordi der for hver tilføjet variabel tilføjes en hel række 

nye estimater. Der er en række exogene variable, som ikke inddrages i dette 

projekt, såsom inflationsrate, renter og andre samfundsfaktorer.   

 

Antallet af lags vurderes ligesom ved DLM ud fra informationskriterie AIC, BIC 

etc. 

 

Ved valg af hvilke variabler, der skal indgå, er det som nævnt vigtigt at tage 

højde for den teoretiske baggrund til de inkluderede variable, vi har i dette 

projekt brugt teori fra regnskabsanalyse og finansiering til at bestemme hvilke 

variabler, der indgår i modellen.  

3.5 Sentiment Analyse 

Der er flere måder at udføre en sentiment analyse på. I vores tilfælde har vi 

valgt bruge en bag-of-words metode, fordi det er en relativ simpel måde at 

foretage en sentiment analyse på. Hertil er der anvendt to lister af engelske ord, 

for hhv. positive og negative ord (Berhane, 2016).   

Begge lister er vedlagt som bilag 1, og er skabt af Hu og Liu (2004) (Hu & Liu, 

2004).  

 

I praksis følger den udførte sentiment analyse samme fremgangsmåde som en 

tilsvarende analyse udført af Berhane (2016) på tweets om Donald Trump. 

Udgangspunktet er at tælle antallet af ord fra hver af de to lister, som optræder 

i den analysere tekst. Hvert foruddefineret ord, klassificeret som positiv, der 

optræder, bliver talt som +1 og omvendt for negative, -1. Disse summeres 

herefter til en ‘sentiment score’. For at tage et eksempel fra en af 

kommentardatasættene kunne det se ud som i figur 2 (Berhane, 2016). 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/BZ9ox
https://paperpile.com/c/OvwMJD/FI6p
https://paperpile.com/c/OvwMJD/FI6p
https://paperpile.com/c/OvwMJD/BZ9ox
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Figur 2 

Teksten i figur 2 får på den måde en samlede sentiment score på +1, heraf 

vurderes det at brugeren bag teksten, har haft positiv holdning overfor 

virksomheden på tidspunktet, hvor teksten er skrevet.  

 

Bag-of-words metoden har en række ulemper, da den kun kigger på hvert ord 

for sig og tager derfor ikke stilling til den samlede sætning i sin helhed. Ændre vi 

lidt i eksemplet fra figur 2, kommer denne fejlvurdering til udtryk, hvis 

sætningen var endt efter “game”. Herved ville sætningen have fået sentiment 

score 0, dvs. neutralt sentiment, på trods af at den formentlig stadigvæk var 

ment som positiv. Derudover gør dette også at metoden er ude af stand til at 

fange ironi, hvilket kan vurderes at være brugt i dag både på de sociale medier 

og i almen tale. Selvom metoden kan lede til fejl og skabe en bias i analysen, er 

det et kompromis, vi har valgt at indgå, for at undgå stor kompleksitet i 

metoden.    

 

Sentiment analysen køres én gang for hver virksomhed, således at vi opnår et 

datasæt med kommentarer og sentiment score for hver virksomhed. Scriptet er 

vedlagt i bilag 22 og tager afsæt i Berhane (2016).  

3.6 Videnskabsteori 

Vi arbejder ud fra et positivistisk perspektiv, idet der er antagelse om, at der er 

underliggende (objektive og sande værdier) af hhv. aktiekurser og sentimenter 

på de sociale medier. Derfor har dette projekt en objektivistisk ontologi og en 

positivistisk epistemologi. 
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4. Empiri 

I dette afsnit gennemgås hvordan data fra de forskellige kilder er hentet og 

hvordan datasættene bliver klargjort til databehandling. Vi forholder os først til 

dataene i de efterfølgende afsnit, hvorfor dette afsnit ‘kun’ har fokus på 

indsamling og strukturering af datasættene.  

Social medie omtale er hentet fra Facebook, aktiekurser fra Bloomberg og 

kvartalsregnskaber fra Thomson One. Alle datasæt, struktureret såvel som 

ustruktureret, er lagt som bilag. 

4.1 Facebook data 

Der findes i dag et hav af sociale medieplatforme. Den største, målt på antal 

aktive brugere, er Facebook. Dette er den ene grund til at vi har udvalgt som 

vores primære data kanal. En anden grund er at det er relativt simpelt at 

kommunikere med at Facebooks API (Application Programming Interface), dvs. 

den kontaktflade, der modtager og bekræfter eller afkræfter anmodninger om 

adgang til serveren (“Global social media ranking 2018,” n.d.) (Gazarov, 2016). 

 

For at få lov til at hente data ned fra Facebook skal man anmode om en såkaldt 

‘access token’, der er en tidsbegrænset nøgle til Facebook data. Af disse findes 

forskellige typer, som giver adgang til forskelligt data. I vores tilfælde giver 

nøglen adgang til al offentlige tilgængeligt data i 2 timer ad gangen. Selvom 

nøglen ‘kun’ virker i to timer, kan man gentage anmodningen og modtage en ny 

nøgle med det samme efter hver udløbet adgang (“Graph API Explorer - 

Facebook for Developers,” n.d.). 

 

Facebook er generelt set opdelt på ID’er, dvs. at hver side refererer til et specifik 

ID og alt data, som bliver skabt til eller generet af et ID, bliver knyttet til det. Et 

id kunne være en bruger, en side, en gruppe, et opslag osv. Dette gør at hver 

gang der anmodes om adgang til Facebooks API, beder den om et ‘access token’ 

og et ID, som man ønsker adgang til. Herefter tjekker Facebooks API om netop 

det ‘acces token’, der er blevet præsenteret for den, giver adgang til det oplyste 

ID. Kan API’en knytte de to med hinanden, får man adgang til alt, hvad ID’et har 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/EKjka
https://paperpile.com/c/OvwMJD/QffFE
https://paperpile.com/c/OvwMJD/Cn01i
https://paperpile.com/c/OvwMJD/Cn01i
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markeret som ‘offentligt’ (“Graph API Explorer - Facebook for Developers,” n.d.) 

(Barberá, Piccirilli, Geisler, & Van Atteveldt, 2017). 

 

Vi har udvalgt en række ID’er ud fra hvilke, der efter forventning må have den 

største aktivitet for virksomhedernes omtale. Derfor har vi valgt at trække data 

fra virksomhedernes egne ID’er på Facebook samt de 14 største 

nyhedsredaktioner inden for branchen, baseret på antal følgere (bilag 3) (“Top 

15 Most Popular Video Game Websites | July 2017,” n.d.). 

 

Dataindsamlingen gennem Facebooks API er yderligere simplificeret ved brugen 

af en funktionstilægspakke i ‘R’ kaldet ‘Rfacebook’, der indeholder en række 

funktioner til netop dette formål. Pakken har den fordel at funktionerne er forud 

skrevet og er derfor nemmere at bruge, hvis man ønsker at hente information 

fra flere ID’er ad gangen (Barberá et al., 2017). 

Scripts til nedhentning af data om facebookopslag er vedlagt i bilag 2. 

 

De anvendte scripts i dette afsnit vil ikke blive gennemgået i detaljer, men der 

vil blive refereret til disse som bilag. 

4.1.1 Afgrænsning af Facebook posts 

For at kunne afgøre hvorvidt at et opslag omtaler en af vores 9 udvalgte 

virksomheder, og om de i det hele taget omtaler én af dem, har vi udvalgt en 

række nøgleord, der relaterer sig til hver af de 9 virksomheder. Nøgleordene 

tager ud over virksomhedernes navne primært afsæt i de produkter eller kendte 

franchise rettigheder, som virksomhederne har udgivet eller ejer. Bilag 3 

indeholder lister med keywords for hver virksomhed. I bilag 12 findes kilderne til 

alle selskabernes udgivelser. 

 

Alle opslagene søges efter et eller flere af de virksomhedsspecifikke nøgleord. 

Hvis der findes et ord i opslaget, som er identisk med vores nøgleord, grupperes 

dette opslag sammen med andre opslag, der kan knyttes til samme virksomhed. 

Bliver nøgleordene slet ikke brugt i et opslag, kommer dette slet ikke med videre 

i det endelige output, og bliver derfor ikke en del af analysen. Denne 

fremgangsmåde har den fordel at de endelige datasæt, der bliver udsat for 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/Cn01i
https://paperpile.com/c/OvwMJD/Ma0HO
https://paperpile.com/c/OvwMJD/bDXCs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/bDXCs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/Ma0HO
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analyse, ‘kun’ indeholder informationer om de opslag, der kan afgrænses til en 

af ‘vores’ virksomheder. Til sidst ender vi derfor med en række datasæt, en for 

hver virksomhed, der kun indeholder opslag, som omtaler den selvsamme 

virksomhed.  

 

Opslag kan godt optræde i flere af de såkaldte virksomhedsdatasæt. Det er fordi 

at et opslag ikke behøver kun at omtale én virksomhed ad gangen, men nogle 

gange flere. Der kan være mulighed for, at et opslag kan være knyttet sammen 

med en bestemt virksomhed, fordi at et af de selvudvalgte nøgleord er blevet 

brugt, uden at det nødvendigvis i tilfældet har været ment som en hentydning til 

virksomheden. Med selvudvalgte nøgleord menes de forkortelser, vi også har 

anvendt i søgning. EA er en forkortelse af Electronic Arts, AC:O er en forkortelse 

af spillet Assasin’s Creed: Origins. Disse forkortelser vil kunne optræde i 

sammenhænge, som ikke nødvendigvis er relateret til et af selskaberne i 

analysen. Vi har forsøgt at mitigere denne risiko for fejlagtige knytninger mellem 

opslag og selskaber, ved kun at se på opslag fra Spilproducenternes 

facebooksider, og spilnyhedsbureauernes facebooksider. 

 

Siden der er tale om mere end 15.000 opslag med denne afgrænsning, har det 

ikke været muligt at tjekke hvert enkelt opslag for en mulig fejlsortering.  

 

Ovenstående afgrænsning er kun foretaget for de udvalgte nyhedsredaktioners 

Facebook sider (ID’er), da det må antages at de udgiver opslag, der kan 

relateres til flere virksomheder inden for branchen. Derimod er de udvalgte 

virksomheders egne siders opslag kommet med direkte videre i forløbet og lagt 

sammen med de ovennævnte virksomhedsafgrænset datasæt, fordi det må 

antages at en virksomhed bruger deres Facebook sider til at markedsføre dem 

selv, og herved kun omtaler dem selv. Figur 3 giver et overblik over hvad der 
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præcis menes med denne håndtering af datasæt.   

 

Figur 3 

Endnu en afgrænsning er foretaget i form af, at det er undladt at trække 

reaktioner med ud i datasættene (Angry, sad, pride, etc.), da det umiddelbart vil 

komplicere sentiment analysen betydeligt. Vi har derfor valgt at nøjes med antal 

‘likes’, da vi antager de er en reaktion, der i sig selv kun angiver en enighed med 

det udtalte i et opslag eller en kommentar.  

4.1.2 Facebook kommentarer 

Med afsæt i de udarbejdede virksomhedsspecifikke datasæt, er det nu muligt at 

få informationer om kommentarer, der er afgivet til opslag, som i forvejen er 

blevet knyttet til en virksomhed. En væsentlig antagelse her, er at alle 

kommentarer afgivet til et opslag, som omtaler en af de udvalgte virksomheder, 

må omtale virksomheden opslaget nævner. 

 

For vores vedkommende har vi valgt ikke at begrænse antallet af kommentar og 

likes, der trækkes, for at få så meget data som muligt. Ydermere har vi af 

samme argument, som da vi hentede information om opslag, valgt ikke at 

inddrage andre reaktioner end likes.  
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Et script køres for hver Facebook post relateret til et specifikt selskab. Posten's 

ID slås op på Facebook af scriptet, og kommentarerne relateret til det POSTID 

nedhentes. Den information, som nedhentes, er kommentarer og disse 

kommentarers likes, der er relateret til et selskabstilknyttet opslags ID. 

Ønskes mere information om det pågældende script, henvises til bilag 4. 

4.2 Bloomberg aktiekurser 

Bloomberg er en virksomhed, som tilbyder finansielle data og analyser på 

børsnoteret virksomheder i verden. Bloomberg terminalen gør det nemt og 

hurtig at hente aktiekurser på virksomheder ned i samme format.  

 

Aktiekurser er trukket pr. handelsdag på den lokale handelsbørs, hvor 

virksomheder har hjemme, dvs. f.eks. at amerikanske virksomheders 

aktiekurser er registreret på handelsdage på New Yorks børs og japanske 

virksomheder er registreret på handelsdage på Tokyos børs.  

 

Aktiekurser er hentet for hver handelsdag fra september / oktober 2012 til 

februar 2018. Virksomhedernes aktiekurser findes i bilag 5. 

4.3 Thomson One kvartalsregnskaber 

Thomson One er blevet anvendt af to grunde til at hente virksomhedernes 

kvartalsregnskab frem for at bruge Bloomberg. Den ene grund er, i modsætning 

til Bloomberg, at Thomson One ikke kræver at man fysisk skal anvende en 

terminal når data skal nedhentes. En anden grund er at det er nemmere at 

hoppe mellem de forskellige virksomheders kvartalsregnskab, få dem ud i 

samme valuta, format, excel-ark og regnskabsposters klassificering. Dette gør 

det mulige at anvende dataene ens på tværs af virksomhederne. 

 

Kvartalsregnskaber har for størstedelen af de udvalgte virksomheder været 

muligt at anskaffe, men virksomheden Ubisoft rapporterer kun i halvårlige 

regnskaber. Dette gør at halvdelen af de mulige observationer forsvinder i 

forhold til dataene fra Facebook, når disse bliver benyttet i samme model. 

Facebook dataene rækker ‘kun’ tilbage til 2012, muligvis pga. ændringer i API 



Side 30 af 112 
 

kommunikationen i løbet af årene, derfor ville halvårlige regnskaber gøre at der 

kun ville blive benyttet omkring 10 observation for hver variabel, såfremt de 

køres i samme model. Dette vil reducere generaliserbarheden ved statistisk 

analyse, og gør det svært at sige noget konkret om forholdene for Ubisoft 

specifikt. Vi har derfor valgt at ekskludere Ubisoft fra alle analyser hvor 

kvartalsregnskaberne anvendes. Kvartalsregnskaber findes som bilag 6 

(“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.). 

 

Det er et vigtigt princip i tværsnitligt regnskabsdatabehandling, at selskabernes 

regnskaber reformuleres således, at de bliver sammenlignelige. Dette ville have 

været en omfangsrig procedure i dette projekt, og derfor har vi valgt at benytte 

Thomson Ones reformulerede regnskaber, som er sammenlignelige idet de 

udvalgte regnskabsposter i projektet er behandlet ensartet, for alle selskaber 

som optræder i dette projekt.  

I databehandlingen indgår hovedsageligt tre analytiske regnskabsposter: 2 fra 

resultatopgørelsen, 2 fra balancen og 3 fra cash-flow-opgørelsen, som med 

baggrund i regnskabsanalytisk og finansiel teori er blevet udvalgt til 

databehandlingen (“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.).  

 

De udvalgte poster er listet og Thomson One’s behandling af disse gennemgået 

nedenfor. 

 

● Omsætning: Består af salg af goder og services fratrukket rabatter, 

returneringer og godtgørelser. For selskaber, der ikke er af finansiel natur, 

indeholder posten franchise-salg, indkomst fra konsultationsydelser, 

kontrakter under udarbejdning, licenser og franchise-indkomster 

(“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.). 

● Finansielle omkostninger: Alle renteudgifter på rentebærende gæld. 

Denne post repræsenterer hvad selskaberne betaler for at udnytte 

fremmedkapital. Dette er renteudgifter på kortfristet gæld, langfristet 

gæld og kapitaliserede leaseobligationer. Derudover indeholder posten 

også amortiseringsomkostninger associeret med udstedelse af gældsbreve 

(“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.). 

● Immaterielle aktiver: I Thomson Ones regnskabsdata består de 

immaterielle aktiver af aktiver, som ikke har en fysisk eksistens. Derfor er 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
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værdien af disse aktiver deres dagsværdi. Aktivmassen indeholder 

aktivtyper som goodwill, patenter, copyrights, trademarks, formularer, 

franchises, kapitaliseret softwareudviklingsomkostninger, kapitaliserede 

servicerings rettigheder og købte serviceringsrettigheder (“Thomson 

ONE.com. (2018),” n.d.). 

● Tilgodehavender: Denne regnskabspost består af det beløb, som 

selskabet har til gode som følge af salget af goder og tjenester til kunder, 

der forventes indenfor et år.  (“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.). 

● Cash-flows fra operationen: Repræsenterer de nettopengestrømme, 

som resulterer fra operationen af selskabet (“Thomson ONE.com. (2018),” 

n.d.).  

● Cash-flows fra investeringer: Repræsenterer de nettopengestrømme, 

som hænder i selskabet på grund af kapitalforbrug til at købe eller sælge 

større aktiver, samt afskaffelse af aktiver, og andre investeringsaktiviteter 

(“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.).  

● Cash-flows fra finansiering: Repræsenterer de nettopengestrømme, 

som opstår på grund af selskabets finansieringsaktivitet. Herunder 

stigning/fald i langfristet/kortfristet gæld, indkomst som følge af salg af 

aktier, tilbagekøb af aktier, dividender udbetalt eller andre 

finansieringsaktiviteter (“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.).  

5. Analyse og Diskussion 

Dette afsnit har fokus på hvordan det indhentede data bliver behandlet, og 

producerer, sammen med en række statistiske modeller, outputtet, som bliver 

udsat for analyse og diskussion. Denne del af projektet vil være opdelt i tre dele, 

et for hver opstillet hypotese, således at der for hver hypotese er en 

databehandling og et regressionsoutput, som analyseres og diskuteres for at be- 

eller afkræfte den selvsamme hypotese. 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
https://paperpile.com/c/OvwMJD/UfaAs
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5.1 Hypotese 1: Er der en sammenhæng mellem aktiviteten af 

omtale og aktiekursen? 

Udgangspunktet for første del af analysen er at kunne estimere en række simple 

lineære regressioner mellem den virksomhed specifikke aktivitet på Facebook og 

virksomhedens aktiekurs. 

For at teste hypotese 1 er det tilstrækkeligt at bruge de datasæt, som 

indeholder information om virksomhedsspecifikke opslag fra selskaberne selv og 

nyhedsbureauerne. Denne information er opslagets indhold, antal likes, delinger 

og antal kommentarer for opslagene. Derudover inddrages datasæt med 

selskabernes aktiekurser. 

Det har ikke været nødvendigt at bruge datasæt med informationer om 

kommentarernes indhold. Disse bliver til gengæld brugt i de efterfølgende 

hypoteser. 

 

Først og fremmest har det været relevant at udpege en proxy for aktiviteten. I 

de hentede opslagsdatasæt har vi størrelser for antal opslagsdelinger 

(sharecount), antal kommentarer til det specifikke opslag (commencount) og 

antal opslagslikes (likes). Sharecount er en størrelse for hvor mange gange det 

enkelte opslag er delt, dvs. hvor mange Facebook brugere har aktivt valgt at 

dele det pågældende opslag med sine venner. Commentcount angiver antallet af 

kommentarer, som er afgivet til det pågældende opslag af individuelle brugere 

på Facebook. Likes er en erklæring af at en bruger kan lide indholdet af et 

opslag. 

 

Disse tre variabler antages alle at være en proxy for aktiviteten, da de hver især 

repræsenterer hvor mange Facebook brugere, som har reageret på et specifikt 

opslag hvori én af virksomhederne omtales. Ydermere er disse tre variabler også 

stærkt positivt korreleret med hinanden. Dette bliver påvist i senere afsnit. 

    

For at kunne matche de udvalgte proxyvariabler for aktiviteten med aktiekurser, 

er det nødvendigt at antallet af observationer for hver variabel, der regresseres 

mod hinanden, er ens. Derfor tilpasses datasættene for aktier og aktivitets 

tidsperioder med hinanden som det første.  
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Derefter er det vigtigt, at tidspunktet for et sæt observationer er ens når de 

matches. Derfor knyttes aktivitetsvariablerne med den tilsvarende aktiekurs’ 

handelsdag. Det betyder at hvis et opslag er udgivet på en given handelsdag og 

inden for børsens åbningstid, matches opslagets aktivitetsvariabler med kursen 

på den pågældende handelsdag. Hvis opslaget derimod er udgivet efter børsens 

lukketid på en handelsdag, eller hvis opslaget er udgivet på en ikke-handelsdag 

(weekender, helligdage osv.), matches opslagets aktivitetsvariabler med den 

nærmest efterfølgende handelsdags kurs. I denne opgave antages, at aktivitet, 

som finder sted mellem handelsdage, først reflekteres i aktiekursen den 

nærmest efterfølgende handelsdag (bilag 7).  

 

En væsentlig forudsætning for at kunne foretage disse ‘tids’-match er, at 

størstedelen af de registrerede aktivitetsvariable for et givet opslag, er foretaget 

samme dag som opslaget er slået op. Dvs. at et opslags deling, likes og 

kommentarer er antaget afgivet samme dag, som opslaget er slået op på 

Facebook. Wiselytics (2013) har foretaget et studie, hvor de viser at 

størstedelen af aktiviteten for et opslag på Facebook, sker inden for de først 12 

timer af dets levetid, hvorfor vi mener at ovenstående er en acceptabel 

antagelse (“Wiselytics,” 2013).  

 

Efter opslagene er matchet med de rigtige aktiekurser, kan aktivitetsvariablerne 

summeres pr. dag. Dette gør, at alle aktivitetsvariabelværdier summeres for den 

handelsdag- eller nærmeste efterfølgende handelsdag, således at vi får et samlet 

observationssæt, der kan bruges til regressionsanalyse. 

 

 

Ved at lave et scatterplot over variable for hver model, er der konstateret en 

række ekstreme outliers i aktivitetsvariablerne. Det har derfor været nødvendig 

fjerne disse fra modellernes variabler. Afgrænsningen er foretaget således, at 

der er fjernet observationer større end tre gange standardafvigelsen fra hver af 

aktivitetsvariablerne. Dette er foretaget ensartet for alle datasæt for at være 

konsistent mellem regressionerne og for at kunne sige noget generelt på tværs 

af dem bagefter.  

 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/jVHy6
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Variablerne kan nu blive brugt til at estimere modellen. Først køres tre modeller 

én for hver proxy for aktiviteten (se formel 16, 17 & 18). 

(16) 

(17) 

(18) 

I tillæg til ovenstående har vi valgt også at køre modellerne som log-log 

modeller. Dette er valgt for også at se på en mulig elasticitet mellem aktiekursen 

og dens regressor.  

Derudover har det vi også vurderet at det er en fordel med log-logmodeller, fordi 

at det minimerer udslaget fra store udsving i aktivitetsvariablerne, og sidst men 

ikke mindst, fordi sammenhængen ikke nødvendigvis er lineær. 

Modellerne er angivet ved formel 19, 20 og 21. 

 

𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠)  =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) + 𝜖   (19) 

𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠)  =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠) + 𝜖   (20) 

𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠)  =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) + 𝜖   (21) 

 

Modellerne er kørt, plottet og afgrænset i R. Scriptet bag databehandling afsnit 

5.1 findes i bilag 8, mens det samlede output findes i bilag 9.  

 

Hvis der er en sammenhæng, må det ikke antages blot at være de sociale 

medier, og aktiviteten derpå, som har en sammenhæng med et selskabs 

aktiekurs. Der er mange andre faktorer, eksterne såvel som interne for det 

specifikke selskab. Dette betyder, at aktiekursens sammenhæng med aktiviteten 

muligvis er lille, men forhåbentligt statistisk signifikant.  

 

Vi forsøger at måle om sammenhængen mellem aktiviteten og aktiviteten på de 

sociale medier er signifikant anderledes fra 0. Følgende nulhypotese er opstillet, 

for at besvare spørgsmålet:  

𝐻0: 𝛽1  =  0,            𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 

5.1.1 Resultater 

Figur 4 angiver en tabel med resultaterne af hvert selskabs regressioner.  
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Vi har lagt vægt på kun at vise estimaterne for de uafhængige variabler, disse 

estimaternes p-værdi og hele modellens forklaringsgrad. Hele 

regressionsoutputtet, samt grafisk fremvisning, er vedlagt som bilag 9. 

 

 

Figur 4 

Som det fremgår af figur 4, er der for alle selskaberne én eller flere af 

regressionerne, hvor p-værdien for estimatet for den uafhængige variabel er 

signifikant på et 5% niveau.  

5.1.2 Diskussion 

Hvis antagelserne for simpel lineær regression er overholdt, betyder det, at en 

del variabler på de sociale medier har en lille (per kommentar/like/deling), men 

signifikant sammenhæng med aktiekursen for en given dag. Med undtagelse af 
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Konami og Ubisoft, er alle signifikante værdier positive (men små). Med 

udgangspunkt i Take-Two, kan hver estimaters værdi forklares:  

De første tre estimater, for variablerne Comment_count, Like_count og 

share_count er alle i absolutte størrelser, og der er en meget signifikant, men 

lille og positiv sammenhæng mellem disse Facebook aktiviteter og aktiekursen. 

Taget bogstaveligt, fortæller regressionen os, at for hver kommentar, like og 

deling er der hhv. cirka $0,004; $0,0004 og $0,003 opjustering af aktiekursen.  

 

Det er dog naivt at tro disse simple lineære regressioner alene forklare 

aktiekursens værdi. Forklaringsgraden af disse tre regressioner, er hhv. cirka 

0,12; 0,05 og 0,04. Dermed vil det være en fejlslutning at sige, aktiviteten på de 

sociale medier forklarer aktiekursen.  

 

De sidste tre regressioner for Take-Two er log-log regressionsmodeller. Log-log 

modeller viser estimatets procentvise ændring i den afhængige variabel, givet en 

én procents ændring i den uafhængige variabel (Stock & Watson, 2012a). Derfor 

er den bogstavelige fortolkning af disse regressionsresultater, at elasticiteten 

mellem kommentarer, likes og delinger på Facebook hhv. cirka 0,14%; 0,13% 

og 0,11%. Som nævnt i forrige paragraf, er denne sammenhæng ikke 

nødvendigvis den sande sammenhæng mellem aktiviteten på de sociale medier 

og Take-Twos aktiekurs. I afsnit 7.1 undersøges, om nogle af antagelserne bag 

OLS er overholdt. 

 

Yderligere, er der ikke inddraget kontrolvariabler. Det kan ikke afvises, at 

kontrolvariabler vil have en effekt på estimaternes størrelser, og eliminere 

eventuel støj, som er opfanget af de estimerede beta-værdier. 

 

Der kan være flere grunde til, at metrikker på de sociale medier tilsyneladende 

er signifikante for nogle selskaber, og ikke andre. For eksempel adskiller Bandai 

Namco, Capcom og Konami sig ud ved, at deres fokus ikke blot er elektronisk 

underholdning. Konami har fitness- og motionscentre i Japan. Capcom og Bandai 

Namco har store dele af deres forretning dedikeret til andre områder end 

elektronisk underholdning (Capcom, 2016) (Konami, 2016) (Bandai Namco, 

2016).   

 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/WSTJS
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Figur 5 viser andelen af signifikante estimater med p-værdier på 5% eller 

derunder for hhv. de vestlige og japanske selskaber. Der er en højere grad af 

ikke signifikante værdier for japanske selskaber (~38.99~% mod 33.33~%). 

Dette kunne forklares af flere grunde:  

 

Figur 5 

For Capcom udgør spil til computere og konsoller 68% af omsætningen, mens 

det for Konami og Bandai Namco udgør hhv. lidt under 45% og over 45%. Dette 

kan skabe en mangel på sammenhæng mellem den uafhængige variabel 

(aktivitet på de sociale medier) og den afhængige variabel (kursen), da 

aktiviteten fra de sociale medier udelukkende målt på omtale om computerspil 

(Bandai Namco, 2016) (Konami, 2016) (Capcom, 2015).  

En anden årsag til en større mængde af ikke-signifikante værdier, kan være at 

størstedelen af Konami og Capcoms omsætning skabes i Japan. Vores 

dataindsamling har benyttet engelske facebooksider, hvorfor eventuel japansk 

aktivitet ikke nødvendigvis er opfanget. På trods af, at størstedelen af 

selskabernes aktivitet, og selskabernes børs (Tokyo), ligger i Japan, anvender vi 

Europæisk/amerikansk aktivitet på engelske Facebook til at analysere aktierne  

(Bandai Namco, 2016) (Konami, 2016) (Capcom 2016). 

 

En tredje mulighed, som forklarer den relativt større mængde af ikke-

signifikante værdier, I vesten og Japan, kunne være forklaret i dataene selv. 

Nemlig at  

der faktisk ikke er nogen signifikant sammenhæng mellem aktiviteten på de 

sociale medier, og selskabernes aktiekurs.  

De forskellige selskabers diversifikationsgrad af produkter og de Facebook-sider, 

som er anvendt i dette projekt, overvejende henvender sig til kunder i 

spilindustrien. Dette kunne forklare den højere grad af ikke ikke-signifikante 

estimater i Japan.  

 

Markedsværdien af egenkapitalen divideret med det totale antal aktier på 

markedet, giver aktiekursen for den pågældende dato, hvor markedsværdien af 
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egenkapitalen er udregnet på. Et selskabs værdi kan derudover udregnes som 

NPV af alle projekter, som foretages i selskabet (Brealey et al., 2016).  

Derfor må en industridiversificering alt andet lige betyde, at aktiviteten på de 

sociale medier ang. elektronisk underholdning får en mindre, og mindre 

betydning for aktiekursen, jo mindre en del af de tilbagediskonterede cash-flows 

der kommer fra computerspilsindustrien.  

 

En anden form for diversificering, som muligvis kan hærde aktiekursen mod 

udsving, som følge af sociale medier, kan være diversificeringen som EA og 

Ubisoft anvender. De har nemlig en bred produktportefølje.  De to selskaber har 

også diverse cash-cows (Sportsspilgenren for EA, Assassin’s Creed for Ubisoft) 

som står for signifikante dele af deres omsætning (Electronic Arts, 2016) 

(Ubisoft, 2016). 

 

Denne diversificering af produktgenre kan betyde, at EA og Ubisofts aktiekurser 

bliver resistente overfor aktivitet på de sociale medier, da negativ-baseret 

aktivitet for et produkt, ophæves af positivt-baseret aktivitet for et andet 

produkt, givet disse produkter er substitutter.  

 

Denne sidste pointe, retfærdiggøre næste skridt i dette projekt, som vil være at 

specificere omtalen i positive og negative sentimenter på de sociale medier. Det 

muliggør at undersøge om aktivitetens natur, i form af positive eller negative 

holdninger, har en sammenhæng med aktiekursen for de specifikke selskaber. 

5.1.3 Delkonklusion 

For en stor del af selskaberne, der bliver undersøgt i dette projekt, kan vi afvise 

nulhypotesen om, at aktiviteten på de sociale medier ikke har en sammenhæng 

med aktiekursen. Da størstedelen af selskaberne har mindst én signifikant 

regression på et 5% niveau eller derunder, kan vi afvise nul-hypotesen. Det 

betyder, at vi ikke kan afvise, at der er en sammenhæng mellem Facebook 

aktivitet og aktiekurser på et 5%-signifikansniveau.  

 

Da formålet med dette projekt særligt er at undersøge, om der er en 

sammenhæng mellem omtalen på Facebook og selskabets aktiekurs og 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/pvThY
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underliggende præstation, er det også relevant at undersøge indholdet af 

omtalen. Det gøres i første omgang ved at forsøge at afdække, om der er et 

statistisk signifikant forhold mellem sentimenterne på de sociale medier, og 

selskabernes aktiekurs. Derefter vil vi undersøge, om samme forhold gør sig 

gældende i selskabernes regnskaber. 

5.2 Hypotese 2: Er der en sammenhæng mellem sentimentet i 

omtalen og aktiekursen? 

Vi har kørt en række DLM modeller for aktivitet mod aktiekursen, for at se, om 

sammenhængen mellem aktivitet og aktiekurs også galt på tværs af tid.  

 

Det gjorde det, da det viser sig at flere af de laggede estimater er statistisk 

signifikante. Resultaterne er vedlagt som bilag 21, og inddrages ikke yderligere i 

dette projekt, udover at fungerer som bindeled for, hvorfor vi skifter fra simple 

lineære modeller til modeller som inddrager variabler på tværs af tid. I 

forbindelse med DLM-modellers kørsel er der konstateret trends i 

aktivitetsvariablerne. Disse detrending metoder bliver gennemgået i afsnit 5.3. 

 

I denne del af analysen gøres der brug af det daglige sentiment omkring den 

enkelte virksomhed i de hentede Facebook kommentarer. Derfor foretager vi en 

såkaldt sentiment analyse på kommentardatasættene. 

 

I bag-of-words metoden tælles antallet af negative ord og positive ord. Det kan 

give nogle problemer, fordi nogle brugere har afgivet kommentarer, hvor de 

gentager f.eks. et negativt ord mange gange. Derfor har vi valgt at afgrænse 

sentimentscoren til -5 hhv. +5. Det betyder at hvis sentimenscoren antager en 

værdi højere end +5 sættes den lig +5 og hvis scoren er mindre end -5 sættes 

den lig med -5. På den måde kan sentimentscoren ‘kun’ antage en værdi på 

mellem +5 og -5.   

 

Alle kommentarer antages at være afgivet samme dag som det tilknyttede 

opslag jvf. tidligere fremstillede antagelse om at størstedelen aktiviteten 

omkring et opslag sker indenfor de først 12 timer af dets levetid (“Wiselytics,” 

2013).  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/jVHy6
https://paperpile.com/c/OvwMJD/jVHy6
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Ligesom aktivitetsvariablerne er sentimentscoren matchet med den nærmeste 

handelsdag på aktien (bilag 10). Dette har vi valgt at gøre af netop samme 

årsag som tidligere. Se evt. afsnit 5.1 for en mere detaljerede gennemgang af 

hvordan dette matching-princip fungerer. 

 

Sentimentscorerne er derefter brugt i sammenhæng med antal likes de enkelte 

kommentarer har fået, til at udregne en række variable betegnet scorexlikes. 

Dette har vi valgt at gøre, fordi vi tidligere har defineret likes som en erklæring 

om enighed. Derfor arbejder vi under den antagelse, at hvis en bruger afgiver et 

like på en kommentar, må det betyde, at vedkommende har samme holdning, 

som kommentarens skribent udtrykker. Dvs. at likes fungerer som en 

multiplikator for sentimentscoren.  

 

Vi ønsker både at benytte os af positive og negative sentimentscore hver for sig 

og summen af disse. Derfor dannes tre nye variable for scorexlikes. For at undgå 

at få en scorexlikes på nul, såfremt at en kommentar har fået nul likes, har vi 

valgt at addere alle like observationer med 1. At addere hver kommentars antal 

likes med 1, må vurderes ikke at skabe en bias, fordi at det ekstra like er en 

refleksion af forfatterens egen holdning. Derved kommer kommentarens 

forfatters egen holdning også til udtryk i variablen. 

Den første variabel er sumproduktet mellem sentimentscoren og antal likes som 

kommentaren har modtaget med positive sentimenter, på en given dato. 

Hermed indgår alle kommentarer med en positiv sentimentscore på en given 

dato (se formel 22). 

 

 

(22) 

 

 

For sentimentscore > 0, 1 til n kommentarer og en given dato t. 

 

Den anden variabel er sumproduktet mellem sentiment scoren og antal likes for 

alle kommentarer med negative sentimenter, på en given dato (se formel 23).  
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(23) 

 

 

For sentimentscore < 0, 1 til n kommentarer og en given dato t. 

 

Den samlede variable scorexlikes er således summen af scorexlikes_pos og 

scorexlikes_neg på en given dato (se formel 24). 

 

 

(24) 

 

 

For 1 til n scorexlikes_pos og scorexlikes_neg og en given dato t. 

 

For at opnå samme interval mellem observationerne i scorexlikes-variablen som 

mellem observationerne i aktiekursen (daglig), aggregeres scorexlikes pr. 

handelsdag. Scriptet som bruges til at danne variablerne og foretage 

aggregeringen pr. handelsdag findes som bilag 11. 

Scorexlikes vil fremadrettet blive benyttet i flæng med sentimentscoren, hvorfor 

der i de fleste tilfælde ikke bliver differentieret mellem disse. 

 

Før vi kan køre DLM modellerne tjekker vi for trends i dataene, b.la. for ikke at 

fange en ikke-eksisterende sammenhæng, eller få en signifikant værdi grundet 

en fælles, men uafhængig trend-bevægelse. Måden der detrendes på er ved 

isolere trenden og derefter dividere det oprindelige datasæt med dette.  

 

Selve trenden isoleres vha. 12 moving average princippet, hvor man ender med 

at have fjernet 6 observation i hver “ende” af datasættet, fordi man hele tiden 

skal sørge for at have 12 observationer at tage gennemsnittet af mens man 

“bevæger” sig gennem datasættet. Herved fjernes den løbende trend som måtte 

være i aktiekursen. Et eksempel på før og efter en detrending af aktiekurser ses 

i figur 6, hvor der foretages en detrending af virksomheden Take-Two 

Interactives aktiekurser. Der foretages en detrending af alle virksomhedernes 
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aktiekurser, men ikke i scorexlikes variablerne, da der ikke er blevet konstateret 

nogen trend heri. Figur 7 viser en tidsserie over variablen scorexlikes for Take-

Two Interactive, hvor det tydeligt kan ses, at der ingen trend er (bilag 11) 

(Makridakis et al., 1998).  

 

Efter trenden er fjernet fra aktiekursen, køres DLM modellerne, hvoraf antallet af 

lags er udvalgt på baggrund af en række informationskriterier. Vi ender hermed 

at køre 9 lags for alle virksomhederne. Se bilag 13 for yderligere detaljer. 

 

    

Figur 6 

 

Variablerne transformeres derudover også til deres naturlige logaritmer. For de 

negative scorexlikes, scorexlikes_neg, bliver der taget logaritmen af variablens 

absolutte værdier, da der ikke kan tages den naturlige logaritme af et negativt 

tal. Disse bliver således regresseret på samme måde som de tidligere i DLM 

modeller med de detrendede aktiekurser. Denne gang med 10 lags jvf. 

udregnede informationskriterium (Bilag 13). 

 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/w9Nre
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Figur 7 

5.2.1 Den samlede sentimentscore og aktiekursen 

5.2.1.1 Resultater 

Den første regressionsmodel er specificeret i formel 25, hvor aktiekursen er den 

afhængige variabel og variablen scorexlikes den uafhængige.  

Scorexlikes har 9 lags og én tidssvarende observation. Observationerne er 

daglige.  

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝑋𝑡 + 𝛽2 ⋅ 𝑋𝑡−1+. . . +𝛽10 ⋅ 𝑋𝑡−9 + 𝑒𝑖   (25) 

Hvor X er de laggede værdier af scorexlikes.  

 

De resulterende p-værdier for alle selskabers estimater er angivet for hvert 

selskab i figur 8. 

Signifikansniveauer for al output: “.” = 0,1; “*” = 0,05; “**” = 0,01; “***” = 

0,001. 

 

Figur 8 

5.2.1.2 Diskussion af resultater 

Regressionsoutputtet i figur 8 viser, at der i to af regressionerne er estimater 

(som ikke er interceptet), der har en p-værdi på under 0,05. Dette indikerer at 
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den samlede sentimentscore, for Facebook kommentarerne, ikke i samme grad 

som aktiviteten, er signifikant. Dertil er alle intercepterne meget signifikante, 

hvilket indikerer at størstedelen af forklaringen for aktiekursens størrelse ikke 

findes i sentimenterne på Facebook. Sagt med andre ord, er der tilsyneladende 

ikke en stor signifikant sammenhæng, når sentimentet af Facebook 

kommentarerne fra dagen, og de foregående 9 dage, regresseres mod 

aktiekursen.  

 

Som fremgår af outputtet i figur 8, så er sammenhængen mellem den samlede 

sentimentscore og aktiekursen meget lille, eller tæt på 0, uanset om 

sammenhængen er signifikant eller ej.  

 

Dette kan indikere, at et positivt eller negativt ord ikke har den store effekt på 

aktiekursen. Det kan også indikere, at udlignelsen af positive og negative 

sentimenter, som kan forekomme i denne variabel, reducerer sammenhængen 

kraftigt.  

 

Der kan være flere grunde til, at der ikke er en høj andel af de laggede 

sentimenter, som er signifikante på et 5%-niveau.  

 

Nedenfor gennemgås fire mulige forklaringer den lave andel af signifikante 

værdier: 

 

- Måden den samlede sentimentscore er lavet 

- At sentimenterne ikke har ligeså meget at skulle have sagt  

- Bag-of-words-metoden kan være et dårligt redskab til at analysere 

tekstindhold 

- Manglende kontrolvariabler 

5.2.1.2.1 Variablen 

Som fremgår i starten afsnit 5.2, der forklarer hvordan scorexlikes er beregnet, 

kan variablen selv have nogle attributter, som reducerer dens nyttighed i 

regressionsanalyser.  

Den samlede sentimentscore, som scorexlikes er beregnet ud fra, er summen af 

positive og negative kommentarer for en given handelsdag. De positive 
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sentimenter har en værdi >0, og negative <0. Hvis der ikke er en overvældende 

grad af positive sentimenter for en given dag, eller negative sentimenter for en 

given dag, kan sentimenterne udligne hinanden. Dermed vil variablen kunne 

være tæt på 0, selv om der har været et stort antal kommentarer for den givne 

dag.  

Dette kan reducere signifikansen af estimaterne, da variablen rent matematisk 

kan være lav på trods af en høj mængde aktivitet i begge polariteter.  

Dette problem tages der højde for, når variablen deles op i en variabel som 

indeholder summen af positive sentimentscore for en given dag, og en variabel 

som indeholder summen af negative sentimentscore for en given dag.  

5.2.1.2.2 Dataene siger ikke noget 

Den anden mulighed, som kan forklare den lave grad af signifikante estimater i 

regressionen, er at den uafhængige variabel ingen forklaringsgrad har på den 

afhængige variabel.  

5.2.1.2.3 Bag-of-words metoden kommer til kort 

Som nævnt i databehandlingen, er bag-of-words metoden bygget på lister med 

ord, som tilskriver specifikke ord en positiv eller negativ værdi. Denne metode 

inddrager ikke machine-learning, eller tager ikke højde for ordenes relation til 

hinanden. En fiktiv sætning, som “I hate that no game will ever live up to this” 

indeholder ét negativt ord, hvor resten er neutrale, selvom kommentaren er et 

kompliment til et specifikt produkt, vil denne kommentar optræde som negativ 

jf. bag-of-words metoden.  

Der er i dette projekt ikke foretaget en test af sentimentanalysen, hvor vi kunne 

have beregnet bag-of-words metodens præcisionsgrad. Præcisionsgraden ville i 

dette tilfælde være, hvor stor en andel af kommentarerne bag-of-words 

metoden har givet den sande sentimentscore (Korrekt måling af skribentens 

holdning i kommentaren). Hermed er vi ikke i stand til at udelukke, at problemet 

med sentimenterne er, at bag-of-words-metoden ikke er præcis. Dette kan 

betyde, at selveste variablen har en lav grad af reliabilitet, da den ikke måler 

det, som dette projekt tilsiger den burde måle i regressionen.  

5.2.1.2.4 Manglende kontrolvariabler 

Som i den simple lineære regression fra foregående analyseafsnit, kunne 

kontrolvariable ikke nødvendigvis øge signifikansen af de laggede 
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sentimentscorer. De kunne dog øge forklaringsgraden, og dermed i hvert fald 

udelukke at den samlede sentimentscore skulle have en høj forklaringsgrad. Hvis 

der igen tages udgangspunkt i eksemplet med Activision-Blizzard, vil 

kontrolvariabler tydeliggøre sammenhængen mellem den samlede 

sentimentscore og Activision-Blizzard. Med det menes, at en kontrolvariabel vil 

kunne fjerne eventuel støj opfanget i estimaterne i DLM-modellen.  

 

Med regressionsoutputtet som det er, kan vi derfor ikke afvise nulhypotesen, om 

at den samlede sentimentscore ikke har en sammenhæng med aktiekursen.  

 

For at imødekomme de to første kritikpunkter, har vi opdelt scorexlikes i to, 

positive og negative sentimenter. Derudover har vi ligesom i analysedel 1, valgt 

at lave en række tilsvarende regressioner hvor log-log-modeller anvendes, for at 

forsøge at afdække elasticiteten mellem de negative sentimenter på Facebook 

for en given handelsdag, og de positive sentimenter for Facebook på en given 

handelsdag.  

5.2.2 Positive- og negative sentimenter og aktiekursen  

5.2.2.1 Resultater 

Den anden regressionsmodel i analysen har to uafhængige variabler; 

sentimentscoren opdelt i positive og negative sentimenter.  

De er hver laggede 9 gange, med én tidssvarende observation. Modellen er 

specificeret i formel 26. 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝑋𝑡 + 𝛽2 ⋅ 𝑋𝑡−1+. . . +𝛽10 ⋅ 𝑋𝑡−9 + 𝛾1 ⋅ 𝑍𝑡 + 𝛾2 ⋅ 𝑍𝑡−1+. . . +𝛾10 ⋅ 𝑍𝑡−9 + 𝑒𝑡   (26) 

Hvor X angiver summen af positive sentimenter for en given dag, og Z summen 

af de negative sentimenter for en given handelsdag.  

P-værdierne for estimaterne for hvert selskab er angivet i figur 9. 



Side 47 af 112 
 

 

 

Figur 9 

5.2.2.2. Diskussion af resultater 

Regressionsoutputtet i figur 9 viser flere signifikante værdier på 5% 

signifikansniveau end i afsnit 5.2.1 med den samlede sentimentscore. Dette 

tyder på, at de opdelte sentimentscorer fortæller mere, end de samlede 

sentimentscorer. Halvdelen af de selskaber, som indgår i denne del af analysen, 

har et estimat med en p-værdi på under 0,05. Der er tale om Bandai Namco, 

Capcom, CD Projekt RED og Ubisoft.  

Der er kun et selskab, Take-Two, som ikke har et estimat, som er signifikant på 

et 5 % signifikansniveau. Dette betyder, at der muligvis er en sammenhæng 

mellem sentimenterne og aktiekursen, omend ikke nødvendigvis lineær.  
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Sidst men ikke mindst, viser det sig at de positive sentimenter har en større 

andel af signifikante lags end de negative sentimenter.  

 

Hvis der kortvarigt ses bort fra signifikansniveauerne for estimaterne, kan 

modellen fortolkes som hvilken sammenhæng, der er mellem positive og 

negative sentimenter, for en given handelsdag og de 9 forudgående dage, med 

aktiekursen på en given handelsdag.  

 

For de laggede værdier, som er signifikante, er der ikke en entydig positiv eller 

negativ sammenhæng. Hvis der tages udgangspunkt i Bandai Namco, ses det at 

estimatet for det andet lag af de positive sentimenter, er negativ. Det indikerer 

at der er en negativ sammenhæng mellem positive sentimenter og aktiekursen. 

Der er dog tre andre signifikante (på 5%-niveau eller derunder) lags for Bandai 

Namco, det 7, og 8. lag for de positive sentimenter, samt det 8 lag for de 

negative sentimenter, hvor estimaterne hhv. er positiv, positiv og negativ.  

 

Dette indikerer igen, at der er en sammenhæng mellem sentimenterne og 

aktiekursen, men sammenhængen er endnu ikke tydeliggjort. Hvorfor er nogle 

lags’ estimater negative, og andre positive, selvom de er estimeret for samme 

underliggende variabel? Det indikerer muligvis manglende kontrolvariable, og at 

en sammenhæng med ikke-sentimentrelaterede variabler bliver opfanget i 

sentimenternes estimater i regressionen. Den manglende entydige 

sammenhæng indikerer dog, at problemet ikke nødvendigvis har været med den 

samlede sentimentscore i scorexlikes fra afsnit 5.2.1, men kunne være bag-of-

words-metoden, der kommer til kort. Det betyder, at den definerer 

kommentarer som hhv. positive/negative forkert, og dermed gør den 

underliggende variabel som bruges til at forklare aktiekursen, ikke besidder en 

høj grad af reliabilitet.  

 

Den manglende entydige sammenhæng i de lineære regressioner, kunne også 

indikere at sammenhængen mellem sentimenter og aktiekurser ikke 

nødvendigvis er lineær. Derfor, og for at finde en mere tydelig sammenhæng 

kan elasticiteterne undersøges. Der er derfor lavet en model, som indeholder 

logaritmen af de positive sentimenter, samt logaritmen af de absolutte negative 

sentimenter for en given handelsdag, mod logaritmen af aktiekursen. 
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5.2.3 Logaritmen af de positive- og negative sentimenter, samt 

aktiekursen 

5.2.3.1 Resultater 

Den tredje regressionsmodel i denne del af analysen har to uafhængige 

variabler; logaritmen af sentimentscorerne for positive og negative sentimenter.  

De er hver laggede 9 gange, med én tidssvarende observationer. Modellen er 

specificeret i formel 27. 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝑋𝑡 + 𝛽2 ⋅ 𝑋𝑡−1+. . . +𝛽10 ⋅ 𝑋𝑡−9 + 𝛾1 ⋅ 𝑍𝑡 + 𝛾2 ⋅ 𝑍𝑡−1+. . . +𝛾10 ⋅ 𝑍𝑡−9 + 𝑒𝑡   (27) 

Hvor X angiver logaritmen af summen af positive sentimenter for en given 

handelsdag, og Z logaritmen af den absolutte værdi af summen af de negative 

sentimenter for en given handelsdag.  

P-værdierne for estimaterne for hvert selskab er angivet i figur 10. 
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Figur 10 

5.2.3.2 Diskussion af resultater 

DLM regression viser i dette tilfælde sammenhængen mellem aktiekursen og 

negative/positive sentimenter i form af elasticiteterne.  

 

En interessant observation er, at 6 af de 8 inddragede selskaber har et 

signifikant estimat på 10%-signifikansniveau eller derunder. 5 har et signifikant 

estimat på højst 5%-signifikansniveau. 
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I figur 11 er en oversigt over signifikante estimater for logaritmerne af de 

positive sentimenter, og af de negative sentimenter i absolutte tal.  

 

 

Figur 11 

Opsummeringen i figur 11 viser, at det langt fra er alle de laggede variabler, 

som er signifikante. For alle selskaberne er andelen af signifikante estimater 

hhv. 17% og 9% på et 10%-eller derunder og 5%-signifikansniveau.  

 

Det er dog interessant, at andelen af signifikante estimater er højere for vestlige 

selskaber end for de japanske selskaber. Dette er dog grundet CD Projekt Red, 

som har en høj grad af signifikante værdier.  

10 på 10% signifikansniveau og 8 på 5%-signifikansniveau.  

Hvis der korrigeres for CD Projekt Red, som ses i figur 12, så er andelene af 

signifikante værdier for Japanske selskaber og vestlige selskaber i samme 

størrelsesorden på 10%- og 5%-signifikansniveau. 

 

Figur 12 

Der kan være flere grunde til, hvorfor resultatet ser sådan ud efter CD Projekt 

Red fratrækkes: 

 

1. CD Projekt Red er ikke sammenlignelig med de andre selskaber, som 

inddrages i analysen 

2. CD Projekt Red er en outlier, fordi metoden anvendt i sentimentanalysen 

skaber ikke en brugbar variabel 

3. Sentimenterne har ingen sammenhæng med aktiekursen. Derfor kunne 

grunden til at CD Projekt Red er en outlier, være rent tilfældig.  
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5.2.3.2.1 CD Projekt Red er ikke sammenlignelig 

Hvis det antages, at sentimentanalysen har en høj grad af præcision, og at 

sentimenterne kan forklare en del af aktiekursens størrelse, kan den (relative) 

høje grad af signifikante estimater for CD Projekt Red forklares ud fra samme 

tankegang, som blev introduceret i afsnit 5.1, og nu bliver udbygget teoretisk.  

 

Hvis sentimenterne har en sammenhæng med selskabets præstation, og 

selskabets præstation er reflekteret i aktiekursen, samt at de sentimenter vi har 

fundet, er relateret til et specifikt projekt, må det betyde at sentimenternes 

sammenhæng kan forklare præstationen af de individuelle projekter.  

 

Givet, at aktiekursen bliver fastsat ud fra alle selskabets tilbagediskonterede 

fremtidige cash-flows, må det antages at disse cash-flows genereres ud fra alle 

selskabets igangværende og forventede fremtidige projekter (Brealey, Myers, 

Allen, & Mohanty, 2017).   

 

Det frie cash flow til ejerne, eller FCFE, bruges til værdiansættelse af 

markedsværdien af selskabers egenkapital. Modellen er opstillet i formel 28. 

 

 

(28) 

 

(Petersen & Plenborg, 2012, p. 214) 

 

re angiver ejernes afkastkrav og g væksten i terminalperioden. Første led i 

modellen er summen af alle frie cash flows til ejerne i forecasting-perioden, 

mens andet led angiver værdien af det frie cash-flow til ejerne i 

terminalværdien.  

Denne model forudsætter, at alle FCFE bliver udloddet som dividender.  

Når modellen bruges til at værdiansætte et selskab, vil der indgå en række 

estimater, som stammer fra analytikerens forventninger til selskabets fremtidige 

præstation. I dette afsnit antager vi, at de estimater, der indgår i formlerne, er 

dem, som giver selskabets faktiske markedsværdi af egenkapitalen.  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/DU6GB
https://paperpile.com/c/OvwMJD/DU6GB
https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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Dividendemodellen kan omskrives til at finde den individuelle aktiekurs, ved at 

dividere med antal aktier på begge sider af lighedstegnet (se formel 29). 

 

(29) 

 

Hvor S0 er den aktuelle aktiekurs, og NS_0 er antallet af aktier. 

Hvis en analytiker kan se ud i al fremtid, vil formel 29 kunne inddeles i de 

individuelle cash-flows for al fremtid. 

 

(30) 

 

Dermed får vi formel 30, som angiver aktiekursen defineret ud fra alle 

tilbagediskonterede fremtidige cash-flows til ejerne.  

 

Hvert enkelt cash-flow i formel 30 består af estimerede regnskabselementer, jf. 

(Petersen & Plenborg, 2012). FCFE kan derfor dekomponeres som i formel 31. 

 

(31) 

 

Hvor NOPAT er netto profit fra operationen efter skat, afskr. & amort. er 

afskrivninger og amortiseringer. NWC er nettoarbejdskapital, Net inv. er 

nettoinvesteringer, ∆NRBG er ændringen i nettorentebærende gæld og det sidste 

led er nettofinansielle omkostninger, som består af rd, angivet som 

nettolånerenten, og Tskjold, som er skatteskjoldet ifm. gæld.  

 

Formel 31 kan opdeles på projektniveau, således at det frie cash-flow til ejerne 

udregnes som summen af pengestrømme fra de individuelle projekter 

(computerspil, arkader, m.m.), som selskaberne foretager. 

 

(32) 

 

Formel 32 har opdelt NOPAT på projektbasis, således at summen af NOPAT, fra 

projekt 1 til projekt n angiver selskabets samlede NOPAT. Afskrivninger og 

amortiseringer er opdelt i to dele; summen af afskrivninger og amortiseringer i 

forbindelse med specifikke projekter, og afskrivninger og amortiseringer for 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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selskabet som helhed. Selvom man i internt regnskab vil forsøge at fordele 

samlede omkostninger ud på projekt- eller produktniveau via en fordelingsnøgle, 

er dette uden for vores projekts omfang.  

Nettoarbejdskapital må antages at opstå i forbindelse med specifikke projekter, 

og derfor er de også inddelt på projektbasis, hvor summen af ændringer for de 

specifikke projekters nettoarbejdskapital angiver selskabets samlede ændringer i 

nettoarbejdskapital. Nettoinvesteringsaktivitet er, som afskrivninger og 

amortiseringer, opdelt på projekt-niveau og selskabsniveau. Eksempelvis vil 

investering i en engine1 som anvendes for et specifikt produkt, være en 

investering på projektniveau. Køb af administrationsbygning til hele selskabet, 

vil derimod være en selskabsniveau investering, og ikke kunne tilskrives det 

enkelte projekt. 

 

Det antages her, at selskaberne har samme kapitalstruktur på tværs af 

projekter, og at skatteskjoldet også gælder på selskabsniveau.  

 

Hvis sentimenterne er på projektbasis (for det individuelle spil), og 

sentimenterne har en sammenhæng med præstationen af det individuelle 

projekt, så vil en forøgelse af n (antal projekter) gøre, at det enkelte projekts 

præstation får en mindre indflydelse på selskabets præstation som helhed.  

 

Dette kan forklare, hvorfor CD Projekt Red, der har 16 udgivelser, har så mange 

signifikante estimater, hvad angår logaritmen af de positive og negative 

sentimenter, mens EA, som har 321 individuelle udgivelser på tværs af 

platforme, i samme periode, ingen signifikante værdier har (Bilag 12). 

 

Det skal dog noteres, at visse udgivelser, såsom Electronic Arts’ årlige udgivelse 

af FIFA-spil, står for en relativt stor del af omsætningen i forhold til andre 

udgivelser, hvorfor sentimenter for nogle projekter kan have større indflydelse 

på et selskabs omsætning, end sentimenter for et andet projekt (Electronic Arts, 

2016).  

 

                                                
1 Et underliggende program, som spil laves på. En engine står typisk for ting som fysiske love i spillet; 
hvordan solstråler spredes når de rammer vand eller hvordan bølger går på havet. 
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Denne effekt kunne også være interessant at måle, men da dette projekt 

undersøger på tværs af selskaber i en industri, og ikke specifikt på et selskab, er 

dette ikke gjort. Sammenhængen mellem sentimenter på individuelle projekter 

og selskabers aktiekurs vil dog kunne foretages relativt simpelt ud fra dataene, 

der er indsamlet i dette projekt. Sentimenterne skulle blot organiseres efter de 

nøgleord (spilnavne, forkortelser, m.m.) som optræder i kommentarerne for de 

specifikke selskaber.  

5.2.3.2.2 Sentimentanalysen skaber ikke en brugbar variabel 

Dette delafsnit kommer i forlængelse af de distribuerede lag-modeller, som 

undersøgte om der var en sammenhæng mellem aktiekursen og den samlede 

sentimentscore eller de negative/positive sentimenter i naturlige tal. Da det ikke 

er de samme estimater, som er signifikante i modellen med de naturlige tal og 

modellen med logaritmerne, kan det pege på at den pludselige høje grad af 

signifikante estimater for CD Projekt Red, er en indikator for, at CD Projekt Red 

er en outlier. Som påpeges i afsnit 5.2.1, er der muligvis ikke nogen 

sammenhæng mellem sentimenterne og aktiekursen grundet måden hvorpå 

variablen er skabt.  

 

Da sentimenterne er udledt fra kommentarerne, og sentimenterne optræder i 

absolutte tal eller logaritmen af absolutte tal i to af DLM-modellerne anvendt i 

afsnittet, burde sentimenterne have en sammenhæng med aktiekursen, da 

antallet af kommentarer har en sammenhæng med aktiekursen i afsnit 5.1.  

 

Figur 13 viser korrelationen mellem aktivitetsvariablerne og scorexlikes for 

positive sentimenter, scorexlikes for negative sentimenter, samt den samlede 

scorexlikes variabel.  
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Figur 13 

 

Som det fremgår af figur 13, er der en moderat til svag positive (negativ) 

korrelation mellem antal kommentarer og den positive (negative) scorexlikes 

variabel. Dette indikerer, at sentimenterne har en større positiv (negativ) værdi 

for en given handelsdag, jo flere kommentarer og likes, der er på handelsdagen.  

Det er derfor at der er nogle signifikante værdier, når vi bruger DLM til at 

analysere aktiekursen ud fra sentimenterne. Den moderate korrelation mellem 

aktiviteten og positive (negative) scorexlikes forklarer også, hvorfor der er en 

lavere grad af signifikante værdier, når vi undersøger aktiekursen ud fra 

sentimenterne. Hvis sentimentanalyseværktøjet havde en højere 

præcisionsgrad, ville denne korrelation muligvis være endnu højere, og have en 

mere tydelig sammenhæng med aktiekursen. Grunden til, at vi mener dette er 
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en mulighed, er at sentimenterne burde være direkte afhængige af antal 

kommentarer; jo flere kommentarer, jo flere potentielle sentimenter. Hvis 

kommentarernes sentiment er overvejende neutrale, og derfor tæt på 0, vil de i 

mindre grad have en korrelation med aktiviteten.  

 

Derudover fortæller korrelationen mellem aktivitetsvariablerne og scorexlikes, at 

nogle af de signifikante sammenhænge mellem scorexlikes og aktiekursen, kan 

afstamme fra signifikante sammenhænge mellem aktivitetsvariablerne og 

aktiekursen. For CD Projekt Red er korrelationen mellem aktivitetsvariablerne og 

scorexlikes gennemsnitlig størst, hvilket kan forklare hvorfor at der også for CD 

Projekt Red, i denne analysedel, er flest signifikante sammenhænge. 

 

En anden interessant observation er, at den samlede scorexlikes variabel har en 

lavere korrelation med kommentarerne end de opdelte scorexlikes variabler.  

Det tyder på, at kritikken af scorexlikes som samlet variabel er berettiget, og at 

når de positive (negative) sentimenter udligner hinanden, reducerer det 

estimaternes signifikans. Outputtet for alle regressioner i dette afsnit kan findes i 

bilag 13.  

5.2.3.2.3 Sentimenter og aktiekurser har ikke en statistisk signifikant 

sammenhæng 

Den sidste mulighed, som kan forklare det lave antal signifikante lags er, at der 

ikke er en statistisk signifikant sammenhæng mellem sentimenterne på de 

sociale medier og aktiekursen.  

5.2.4 Delkonklusion 

Selvom vi ikke i dette projekt kan afvise nulhypotesen, om at sentimenter ikke 

har en sammenhæng med aktiekursen, på hverken 10- eller 5% 

signifikansniveau mener vi, at et stærkere sentimentanalyseværktøj ville kunne 

have skabt mere signifikante værdier.  

 

En anden mulighed er, at selskabernes produktportefølje har en indflydelse på 

sammenhængen mellem selskabernes sentimenter og aktiekurser. 
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Derudover mener vi, at grunden til, at vi i det hele taget opnår nogle signifikante 

værdier på estimaterne for sammenhængen mellem aktiekursen og sentimenter 

på Facebook muligvis kan skyldes, en korrelation mellem opstillede 

aktivitetsvariable i analyse af hypotese 1 og scorexlikes variablen.   

5.3 Hypotese 3: Er sammenhængen mellem omtale og 

aktiekursen reflekteret i virksomhedens præstation og 

regnskab? 

For at se om sammenhængen mellem aktiekursen og omtalen på Facebook er 

reflekteret i selskabets præstation og regnskab, benyttes virksomhedernes 

kvartalsregnskaber. Dette gør at der kun optræder fire observationer om året, 

hvilket begrænser det samlede antal observationer væsentligt. 

Derfor har vi valgt at bruge en Vector Auto Regression model (VAR). Ved at 

regressere alle variabler i et datasæt op imod hinanden, imødekommer VAR-

modellen groft sagt det lave antal observationer, der gør sig gældende i denne 

del af databehandlingen. Dataene fra Facebook strækker sig tilbage til 4. kvartal 

i 2012 for de fleste af virksomhederne, hvorfor det ‘kun’ svarer til at have 

omkring 23 observationer for hver variabel. Derudover optræder lags i 

modellerne, så det antal observationer som indgår i modellen, er yderligere 

reduceret til ca.  20 observationer for hver variabel. 

 

Siden dataene er en tidsserie, tjekkes der for trends ligesom, da DLM modellerne 

blev kørt. For de fleste af virksomhedernes regnskabsposter, kan der spores en 

trend i dataene, men da der er tale om meget få observationer, som kan bruges 

i VAR-modellen, har vi valgt bruge en anden metode end tidligere anvendt. Den 

tidligere anvendte 12 moving average metode har den ulempe, at den fjerner 6 

observationer i hver ende af datasættene, hvilket betydeligt vil forværre 

modellens udsagn. Derfor bruges i stedet en metode, hvor der undgås at fjerne 

nogle observationer. 

 

Ved at regressere regnskabsposterne op mod tiden, beskrives en sammenhæng 

mellem tiden og den udvalgte regnskabspost. Modellens forudsagte værdi 

angiver herved trenden i dataene, hvorfor de observerede værdier kan 

fratrækkes de forudsagte for at fjerne trenden. Dette gøres således for alle de 
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poster, hvori en trend kan spores i dataene. Se figur 14 for detrending af Bandai 

Namcos immaterielle aktiver fra fjerde kvartal 2012 til tredje kvartal 2017. Det 

skal noteres for spilselskaberne, er der er en vis sæsonbetinget trend, idet de 

fleste salg forekommer i fjerde kvartal. Vi har ikke korrigeret for denne 

sæsonbetinget trend, da det ville kræve en smoothing, som yderligere ville 

reducere antallet af observationer. Denne sæsontrend kan også ses på figur 14. 

 

 

Figur 14 

Ydermere er der også konstateret trends i aktivitetsvariable fra Facebook 

(commentcount, likecount, sharecount). Derfor har det også været nødvendigt 

at fjerne trenden på disse. Her har det dog været muligt stadig at bruge 12 

moving average princippet, da aktivitetsvariablene indeholder mange 

observationer.  Se figur 15 hvor Bandai Namcos Facebook aktivitetsvariable 

detrendes med 12 MA. Vi har dog kun brugt likecount i VAR modellerne, for at 

undgå at modellen bliver overparamatiseret. Et argument for at kunne gøre 

dette, er at korrelationen mellem aktivitetsvariablerne er overvejende stærk for 

alle selskaberne. De andre detrendede variabler er blevet brugt i DLM 

modellerne med aktiviteten og aktiekursen. 
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Figur 15 

Udover at nogle poster gennemgår en trend i perioden, er nogle også nul i en 

lang årrække. Dette gælder primært renteomkostninger, fordi at nogle af 

virksomhederne ikke har rentebærende gæld for nogle kvartaler. Her korrigeres 

ved at bruge middelværdien af alle renteomkostninger, for samme virksomhed, 

der er forskellig fra nul. Middelværdien bruges herved i stedet for alle de 

kvartaler, hvor renteomkostningerne har været nul. Desværre har Bandai Namco 

ikke rentebærende gæld i de fleste af kvartalerne, hvorfor at 

renteomkostningerne for Bandai Namco er undladt for analyse (Bilag 6).   

 

De udvalgte poster køres i VAR-modeller sammen med scorexlikes og 

aktivitetsvariablen “likes” i to omgange, dvs. at der køres i alt fire VAR modeller 

for hver virksomhed. To med cash flows fra pengestrømsopgørelsen mod hhv. 

scorexlikes og aktivitetsvariablen. To mere med udvalgte poster fra 

resultatopgørelsen og balancen mod hhv. scorexlikes og aktivitetsvariablen. For 

at kunne bruge scorexlikes og aktivitetsvariablen sammen med de kvartalsvise 

regnskaber, aggregeres scorexlikes og aktivitetsvariablen per kvartal, således at 

hvert kvartal udtrykker et akkumulerede sentiment og en akkumulerede aktivitet 

på Facebook. 
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For at vurdere antallet af lags bliver der udregnet en række informationskriterier 

for hver model. Baseret herpå får de fleste modeller 2-3 lags (Bilag 16, 17, 18 & 

19). 

 

Aggregeringen af scorexlikes og aktivitet medvirker til en række 

simplificereringer for dataene. Fordi den samlede scorexlikes pr. kvartal bruges i 

VAR-modellen, betyder det implicit, at positive og negative sentimenter vægter 

lige meget for selskabernes regnskabsposter. Derudover antages det, at 

sentimenter og aktivitet i begyndelsen af kvartalet vægter ligeså meget, som 

sentimenter og aktivitet i slutningen af kvartalet. Slutteligt antages det også, at 

der er en lineær sammenhæng mellem sentimenterne, aktiviteten og 

regnskabsposterne. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, da f.eks. de første 1000 

kommentarer på en populær facebookside, nok ikke har ligeså stor en effekt 

som de næste 1000. Sagt med andre ord; trending posts og fænomener på de 

sociale medier, sker ikke lineært (“Wiselytics,” 2013). 

 

Alle output, resultater og datasæt findes som bilag. Resultaterne vil dog blive 

gennemgået i efterfølgende afsnit. 

5.3.1 Sentimenter og cash-flows 

I denne del af analysen undersøges, om der er en sammenhæng mellem 

sentimenterne for selskaberne, og disses cash-flows. Som tidligere etableret 

anvendes cash-flows ofte i værdiansættelses-praksis.  

Da der i afsnit 5.1 blev etableret, at der var en signifikant sammenhæng mellem 

aktiekursen og aktiviteten for de udvalgte selskaber, er det interessant at 

undersøge, om denne sammenhæng mellem kurs og aktivitet også gør sig 

gældende for de cash-flows, som kursen i teorien udledes fra. I afsnit 5.3.2 

inddrages specifikke regnskabsposter i stedet for cash-flows. 

5.3.1.1 Cash-flow modellen 

Der er en række forskelle mellem de cash-flows, som fremgår af regnskabet, og 

de cash-flows, der optræder i et proforma regnskab. Det er fordi de cash-flows, 

der optræder i et pro forma regnskab udregnes ud fra en analytisk 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/jVHy6
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indkomstopgørelse og balance, og nogle analytiske størrelser, som optræder heri 

(Petersen & Plenborg, 2012). 

 

Grunden til at cash-flows alligevel er inddraget her, er fordi de har mange 

sammenlignelige attributter, med de, som optræder i analytikerens proforma 

regnskab. De repræsenterer derfor det samme; pengestrømme i selskabet i 

løbet af perioden, som regnskabet, eller pro forma regnskabet, dækker over.  

 

De tre pengestrømstyper: Drift, investering og finansiering inddrages i dette 

projekt, for at se om sentimenterne har en sammenhæng med selskabets 

pengestrømme.  

 

For at forstå, hvorfor disse pengestrømme er inkluderet, skal man se på deres 

konstruktion, og hvad de fortæller om pengestrømmene i den pågældende del af 

virksomheden.  

Konstruktionen af pengestrømmene viser rationalet bag, hvorfor sentimenter 

eller aktiviteten på de sociale medier eventuelt kunne have en sammenhæng 

med dem.  

De fleste af disse argumenter, ligger tæt op ad argumenterne for de inddragede 

regnskabsposter, idet pengestrømmene indeholder nogle af de regnskabsposter 

som inddrages i analysen.  

 

Fordelen ved pengestrømsopgørelsen er, at den inddrager bevægelser i 

regnskabsposterne, som ikke eksplicit er analyseret som variabler i VAR(p)-

modellerne. 

 

Svagheden ved at benytte en model til regnskabsposter og en separat model til 

pengestrømsopgørelsen er, at nogle af de samme sammenhænge vil blive 

opdaget i begge modeller.  

 

Hvis aktiviteten har en sammenhæng med immaterielle aktiver, vil denne 

sammenhæng også blive opfanget i pengestrømmen fra investeringsaktivitet. 

Denne begrænsning, kunne forsøges overkommet ved at dele pengestrømmene 

op i deres delelementer, og anvende disse i analysen. Det er dog ikke valgt i 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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dette projekt, fordi VAR(p)-modellerne hurtigt bliver overparameteriseret af at 

inddrage flere variable. 

 

VAR(p)-modellen bruges til at analysere sentimenternes sammenhæng med 

selskabernes cash-flows. Grundet mangler i dataene, er ikke alle modellerne for 

alle selskaberne sammenlignelige.  

5.3.1.2 Resultater 

Formel 33 er en VAR-model er en VAR(3) model med 4 variable.  

 

(33) 

 

Y er vektoren af afhængige variable for kvartalet t; Sentimentscore, cash-flow 

fra operationen, cash-flow fra investering og cash-flow fra finansiering. 

X er de laggede (kvartalsvise) værdier af sentimentscoren, Z er de laggede 

værdier af cash-flows fra operationen, P de laggede værdier af cash-flows fra 

investeringsaktiviteten og L de laggede værdier af cash-flows fra 

finansieringsaktiviteten. En Var(3) model er kørt for selskaberne Activision-

Blizzard, Bandai Namco, Konami og Capcom. 

I de tre resterende selskaber har det kun været muligt at anvende en VAR(2) 

model.  

 

VAR(2)-modellen er specificeret på samme måde, som VAR(3) modellen, blot 

med et mindre lag på variablerne.  

 

Den skrives som formel 34. 

(34) 

Regressionsoutput er vedlagt som bilag 16. 

 

Det er for dette projekt mest interessant at se om X (sentimentscoren), eller 

dens laggede værdier, har en sammenhæng med de tre cash-flows for de 

forskellige selskaber.  
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Derfor bliver der i denne del af analysen kun kigget på variablen X, og de andre 

nævnt kursorisk hvis relevant.  

 

Figur 16 er lavet, for at give et overblik over værdierne på 

koefficientestimaterne for de laggede sentimentscore. 

 

Figur 16 

Alle estimater med et signifikansniveau på 10% eller derunder er blevet 

fremhævet.  

Det har ikke været muligt at have et tredje lag med for CD Projekt Red, 

Electronic arts og Take-two. 

 

5.3.1.3 Diskussion af resultater  

Som det fremgår af Figur 16, er der ikke en høj grad af signifikante estimater, 

når sentimenterne og cash-flows regresseres mod hinanden. Det første lag har 2 

signifikante estimater, det andet lag har 4, og det 3. lag 1 på 10% 

signifikansniveau eller derunder. Det indikerer ikke en betydelig sammenhæng 

for alle selskaberne, og kun Konami har et signifikant estimat på mere end et 

cash-flow (Cash flow fra investerings- og finansieringsaktivitet).  

 

Selvom der tilsyneladende ikke er en signifikant sammenhæng mellem 

sentimenterne og pengestrømmene, er der muligvis mellem sentimenterne og 
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regnskabsposterne i selskabernes årsregnskaber. I afsnit 5.3.2 gennemgår vi 

regnskabsposterne, som er inddraget i dette projekt, og hvorfor de er inddraget. 

Efterfølgende undersøges, om der er en sammenhæng mellem aktiviteten på de 

sociale medier, cash-flows og regnskabsposter.  

5.3.2 Regnskabsposter og sentimenter 

I denne del af analysen ses der nærmere på om sentimenter har en 

sammenhæng med de forskellige regnskabsposter.  

Er der en sammenhæng mellem fremtidig omsætning og sentimenter? Har 

sentimenterne en sammenhæng med kreditforholdene for selskabet? Hvad med 

de aktiverede udviklingsomkostninger? 

 

Sentimenter og regnskabsposter kan muligvis have en gensidig sammenhæng 

med hinanden. Det er endnu en grund til, at der i dette afsnit bruges vektor 

autoregression; vektorautoregression tager højde for gensidig påvirkning. 

 

De regnskabsposter, som optræder i denne del af analysen, er alle udvalgt på et 

teoretisk grundlag, og repræsenterer de regnskabsposter, som vi har en 

formodning om muligvis kunne have en sammenhæng med sentimenter på de 

sociale medier, og som vil have en indflydelse på værdiansættelsen af selskabet. 

5.3.2.1 Omsætningen 

Når cash-flows fra et selskab skal forecastes, er det ikke ualmindeligt at anvende 

udviklingen i omsætningen som det, der driver væksten i regnskabsposterne i 

pro forma regnskabet (Petersen & Plenborg, 2012). 

 

Når omsætningen så er inddraget i dette projekts VAR(p)-modeller, er det af to 

grunde: 

- den netop præsenteret vægt, som lægges på omsætningen i pro forma 

regnskabet 

- At omsætningen kan antages at have en sammenhæng med omtalen på 

de sociale medier af selskabernes produkter. En høj grad af positive 

sentimenter de foregående kvartaler, kan være en indikator for, hvor stor 

den fremtidige omsætning bliver. Dermed kunne sentimenter antages at 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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være proxy for en ændring i den forventede vækst i selskabets 

omsætning.  

5.3.2.1.1 Omsætningsdrevet pro forma regnskab 

En omsætningsdrevet (eller salgsdrevet) pro forma regnskab, er struktureret på 

en sådan måde at omsætningen driver al vækst i regnskabet. Andre 

regnskabsposter, såsom immaterielle aktiver, bliver fastsat størrelsesmæssigt, 

som en direkte procentdel af omsætningen. Mens andre analytiske 

regnskabsposter indirekte afhænger af væksten i omsætningen (Petersen & 

Plenborg, 2012). 

De poster, som indgår i dette projekt, har nogle pro forma pendanter, eller 

indgår i nogle pro forma regnskabsposter, som ifølge Petersen og Plenborg 

(2012) beregnes som følger:  

● Immaterielle aktiver: Langfristede materielle og immaterielle aktiver 

beregnes som en procentdel af omsætningen.  

 

● Tilgodehavender: Nettoarbejdskapital, hvorunder tilgodehavender hos 

kunder indgår, udregnes ligeså som en procentdel af omsætningen.  

 

● Udregningen af finansielle omkostninger: Netteoarbejdskapitalen er 

inddraget i udregningen af den investerede kapital. Den 

nettorentebærende gæld bliver udregnet som en procentsats af den 

investerede kapital, og de finansielle omkostninger er lånerenten ganget 

med nettorentebærende gæld. På denne måde afhænger de finansielle 

omkostninger også af omsætningen. 

 

Sidst men ikke mindst, vil omsætningen være afgørende for hvordan de endelige 

cash-flows ser ud, og dermed en direkte sammenhæng med værdiansættelsen.  

  

Et signifikant estimat for sentimenterne på disse selskabers omsætning, vil pege 

på, at der er en sammenhæng mellem omtalen på de sociale medier og 

selskabets præstation.  

Hvis analytikerens har en salgsdreven pro forma tilgang til værdiansættelsen af 

de aktier, som pågældende analysere, vil omtale på de sociale medier 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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reflekteres hele vejen ned gennem proforma resultatopgørelsen, såfremt at der 

er en sammenhæng mellem de to. 

5.3.2.2 Finansielle omkostninger 

De finansielle omkostninger, er også inddraget grundet værdiansættelseshensyn. 

Mere specifikt, fordi de kan være udtryk for et selskabs aktuelle 

fremmedkapitalkrav. Et estimat for dette kapitalkrav bruges i værdiansættelsen 

af selskabet, når for eksempel enterpriseværdiansættelsesmodellen anvendes til 

værdiansættelse. Derudover har de finansielle omkostninger også en indflydelse 

på det frie cash-flow til ejernes størrelse. 

 

Idet selskaber ofte har en kapitalstruktur, som består af både stiftet gæld og 

egenkapital, vil de finansielle omkostninger reflektere omkostningerne i 

forbindelse med gælden. 

Når der udregnes pro forma regnskaber, vil de finansielle omkostninger være 

udregnet fra den nettorentebærende gæld. 

 

Der er flere grunde til, at de finansielle omkostninger er inddraget i dette 

projekt: 

- Det frie cash-flow til ejerne påvirkes af finansielle omkostninger 

- De kan være et udtryk for kreditgiveres tillid til selskabet 

5.3.2.2.1 Det frie cash-flow påvirkes af finansielle omkostninger 

Dette er fordi, finansielle renteomkostninger er indgået ved kontrakt, og derfor 

vil der, alt andet lige, være mindre til udbetaling til ejerne, jo større gælden er.  

Kapitalstrukturen har ikke kun betydning for størrelsen på pengestrømmen i de 

aktuelle regnskaber, men kapitalstrukturen indgår også i værdiansættelsen af 

selskabet på to måder.  

Den kan indgå som betaling for den NRBG i pro forma regnskabet, som 

fratrækkes ved beregningen af det frie cash flow til ejerne, der bruges ved 

værdiansættelse ved DCF-modellen (Petersen & Plenborg, 2012). 

 

Den anden måde de finansielle omkostninger, eller rettere sagt, gældens 

størrelse indgår i værdiansættelsen, er ved brug af værdiansættelsesmodeller 

som EVM, hvor entreprisen evalueres. Her vil det cash-flow fra selskabet (før 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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betaling af gæld og dividender til ejerne) tilbagediskonteres med selskabets 

WACC, der blandt andet afhænger af kapitalkravet for fremmedkapitalen 

(Petersen & Plenborg, 2012). 

5.3.2.2.2. Omtale kan have en sammenhæng med for kreditgivers tillid til 

selskabet 

Hidtil har der været taget et værdiansættelsesperspektiv i dette projekt, men 

kreditanalyse bliver foretaget af finansielle institutter, som har et 

fremmedkapitalinteressentperspektiv, inden de udlåner penge til selskaber.  

Der findes flere metrikker, som man kan vurdere et selskabs kreditværdighed 

på, som blandt andet anvendes af kredit-rating bureauer (Petersen & Plenborg, 

2012).  

Formålet med disse kreditvurderinger, er at bedømme om et selskab vil være i 

stand til at tilbagebetale de finansielle forpligtelser, de foretager sig.  

Det er netop her, hvor sentimenter og aktivitet kommer på spil. 

Vores formodning er, at hvis et spil har en dårlig omtale i kvartalerne op til 

udgivelsen, vil dette muligvis blive reflekteret i en stigning i de finansielle 

omkostninger, eller kapitalkravet fra fremmedkapitalen. 

En sådan stigning, vil muligvis være, fordi fremmedkapitalinteressenten 

forventer, at der kan være en sammenhæng med omtalen og selskabets 

fremtidige præstation. 

5.3.2.3 Immaterielle aktiver 

I det nedhentede regnskabsdata bliver udviklingsomkostningerne i forbindelse 

med projekter, her computerspil, aktiveret som immaterielle aktiver, og 

nedskrevet over spillets levetid (“Thomson ONE.com. (2018),” n.d.).  

Eksempelvis er spillenes levetid for Activision Blizzard og Electronic arts ofte 

mellem 9 til 12 måneder, med enkelte undtagelser (Electronic Arts, 2016) 

(Activision Blizzard, 2016). 

 

Immaterielle aktiver, eller aktiverede omkostninger, er inddraget i dette projekt 

grundet den potentielle sammenhæng, der kan være mellem denne 

regnskabspost og sentimenterne på de sociale medier.  

Der kan være flere kilder, til denne sammenhæng: 

 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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- Alt afhængigt af spillet eller franchisens størrelse, kan det antages, at der 

bliver aflagt forskellige pengebeløb i udviklingsomkostningerne. Spil som 

FIFA, der primært drev Electronic Arts’ produktsalg i 2015, kan have 

betydelige pengesummer dedikeret til spiludvikling med dette brand 

(Electronic Arts, 2016).  

- Spil som har en forventet lang levetid, såsom Activision-Blizzard’s World 

of Warcraft, der udkom i 2004, vil have de aktiverede 

udviklingsomkostninger afskrevet over en længere periode. Ligeså vil 

omkostninger i forbindelse med driften skulle matches med den løbende 

indtægt (Petersen & Plenborg, 2012). 

 

En analytiker, vil muligvis kunne se sentimenterne på de sociale medier, som en 

indikator for kundernes holdning til produktet, som bliver udgivet, eller som 

spilles over en længere periode. Derfor kunne det antages, at man som 

analytiker vil bruge en sentimentsanalyse til at forsøge at udlede, hvor meget 

spiludgiverne vil betale for udviklingsomkostninger.  

5.3.2.4 Tilgodehavender 

Selvom tilgodehavender direkte afhænger af omsætningen, har vi alligevel valgt 

at inddrage denne regnskabspost, som en variabel i vores analyse.  

Der er flere argumenter for, at denne post kan sige noget om selskabets 

præstation, som omsætningen ikke nødvendigvis fortæller.  

 

Selvom at der har været en tendens til digitalisering af salg indenfor 

spilindustrien, så står salg af fysiske kopier af spil stadig for en stor del af 

omsætningen (Capcom, 2016) (Activision Blizzard, 2016). Samtidig findes der 

forhandlere af computerspil, som har store digitale butikker, såsom Steam. En 

del af selskaberne i dette projekt har dog deres egne digitale salgsplatforme, 

såsom Electronic Arts Origin, Ubisoft Uplay, Activision Blizzards battlenet, m.m.  

 

Butikker, som sælger til slutbrugeren, bestiller store partier af varer inden et 

produkt udgives. Selvom butikkernes køb af spil fra udbyderen vil fremgå af 

omsætningen, vil omsætningen også reflektere digitale salg, abonnementer til 

spil som kræver månedlige betalinger og køb af digitale kosmetiske goder. 

Derfor argumenterer vi for, at tilgodehavender kan reflektere B2B salg, da det 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/zcDdv
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ikke er udbredt slutbrugeren, køber på kredit. Vi har en formodning om, at 

sentimenter og aktiviteter på sociale medier i kvartalerne op til et spils 

udgivelse, vil betyde en stigning i tilgodehavender, idet butikker, som sælger til 

slutbrugeren, formodentligt vil indkøbe større partier i takt med omtalen på de 

sociale medier stiger.  

Hvis dette er tilfældet, vil enten sentimenterne eller aktiviteten (i afsnit 5.3.4) 

kunne forklare en del af størrelsen af selskabernes tilgodehavender.  

Derfor er tilgodehavender inddraget som variabel i dette projekt. Der er en 

væsentlig pointe, som taler mod at have inddraget denne variabel. Det er nok de 

færreste virksomheder, som får 90 dages kredit. Da kvartalsregnskaberne 

udkommer 4 gange om året, kan det betyde at det kun er på specifikke 

tidspunkter dette mønster ville være synligt. 

5.3.2.5 Resultater 

Der er i dette afsnit anvendt en VAR(2)-model med 5 variabler hvor muligt.  

 

For nogle af selskaberne har begrænsninger i dataene gjort, at 

datatransformation, eller ekskludering af variable, har været nødvendigt, og 

derfor fjernet sammenligneligheden på tværs af modellerne. Modeller hvis 

specifikation afviger fra den generelle specifikation, der anvendes i denne del af 

analysen, specificeres separat når relevant.  

 

Afsnittets generelle model ser ud som formel 35:  

(35) 

Hvor vektoren Y er den afhængige variable bestående af Sentimentscore, 

omsætning, finansielle omkostninger, immaterielle aktiver og tilgodehavender. X 

en vektor med de laggede værdier af de (kvartaliserede) sentimenter. Z de 

laggede værdier af omsætningen. P de laggede værdier af finansielle 

omkostninger. L de laggede værdier af immaterielle aktiver og O de laggede 

værdier af tilgodehavender.  

For Bandai Namco, er modellen specificeret som en VAR (3) model med 4 

variable. Se formel 36. 

(36) 

I modellen for Bandai Namco er finansielle omkostninger ekskluderet, grundet 

fraværet af finansielle omkostninger i alle undtagen 5 kvartaler.  
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Udover dette, har symbolerne samme betydning som i formel 35. 

 

For Take-Two Interactive, er modellen specificeret som en VAR(1) model med 5 

variabler. Se formel 37. 

(37) 

Symbolerne har samme betydning som formel 35.  

Regressionsoutputtet er vedlagt som bilag 17. 

 

Figur 17 

Som forrige afsnit, er der i figur 17 en oversigt over p-værdierne for de laggede 

sentimenter på regnskabsposterne. Hver p-værdi på 10% signifikansniveau eller 

derunder er fremhævet. Der er tilsyneladende ikke nogen signifikant 

sammenhæng mellem sentimentet og regnskabsposterne.   

5.3.2.6 Diskussion af resultater 

Det kan argumenteres for, at en del af EA’s regnskabsposter kan forklares ud fra 

sentimenterne, da der både er signifikans mellem sentimenterne, finansielle 
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omkostninger, immaterielle aktiver og tilgodehavender. Derudover er andelen af 

signifikante værdier i omsætningen højere end cash-flowet fra driften (se figur 

16 og 17). Dette kunne indikere at onlinesentiment faktisk har en sammenhæng 

med selskabernes fremtidige omsætning.  

 

Det kan muligvis forklares ved, at vi har fokus på specifikke regnskabsposter, og 

dermed indsnævret området, der ses på, i forhold til cash-flows, der indeholder 

mange andre elementer, som ikke nødvendigvis har nogen signifikant 

sammenhæng med online sentiment.  

Eksempelvis, vil pengestrømmen fra selskabets operation omfatte mere end bare 

selskabets omsætning. Disse andre elementer i pengestrømmen fra selskabets 

operation, har ikke samme intuitive fundament for at være påvirket af online 

sentimenter, hvorfor disse muligvis har gjort det svært at få signifikante 

resultater afsnit 5.3.1.  

 

Den lave grad af signifikante værdier, som der gennemgående har været, når vi 

har undersøgt online sentimenter, kan forklares af flere grunde, som tidligere 

har været nævnt i forbindelse med analyse af sammenhængen med aktiekursen: 

 

- Selskabernes produktportefølje er bred, og derfor vil negativ omtale 

angående specifikke projekter ikke påvirke selskabernes præstation 

- Sentimentanalysen - og variablen den har konstrueret - er ikke optimal 

 

Man kunne ud fra disse resultater være optimistisk at konkludere der ingen 

forbindelse er mellem sentimenterne og selskabets præstation, men derimod 

blot med aktiviteten og selskabets aktiekurs.  

 

Det mener vi vil være at sælge skindet før bjørnen er skudt.  

 

Vi har derfor valgt også at undersøge om der er en sammenhæng mellem 

aktiviteten på de sociale medier og selskabernes cash flows (regnskabsposter). 

Det kan være en fordel, idet likes, kommentarer og delinger er en mere 

håndgribelig variabel, som ikke lider under bag-of-words-metodens faldgruber. 

Til gengæld er det ikke muligt at undersøge, hvad brugerne af Facebook mener, 

blot hvad de giver opmærksomhed.  



Side 73 af 112 
 

5.3.3 Aktivitet og cash-flows 

De samme problemer, som gør sig gældende ifm. analysen af hypotese 2, kan 

også siges at gøre sig gældende for analysen af hypotese 3. Specifikt mht. 

sentimenterne som forklarende variabel. Derfor er aktiviteten inddraget i afsnit 

5.3, for at finde en mulig sammenhæng mellem aktiviteten på de sociale medier 

og selskabets performance. I denne del af analysen bruger vi kun 

aktivitetsvariablen “likes” som proxy for aktiviteten.  

Det gør vi fordi, at der er en høj grad af multikollinearitet mellem 

aktivitetsvariablene (>0,50 for de fleste). Figur 18 er en korrelationsmatrix, der 

viser korrelationen mellem de tre aktivitetsvariabler, Likecount, Commentcount 

og sharecount. 

 

Figur 18 
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Som fremgår af Figur 18, er korrelationen mellem de tre variabler ikke blot 

udtryk for moderat kollinearitet, men stærk kollinearitet. Derfor har vi valgt at 

ekskludere commentcount og sharecount, når vi undersøger sammenhængen 

mellem aktivitet og cash flows-/regnskabsposter. Således undgår vi også at 

overparametrisere vores VAR(p)-modeller. 

 

Den generelle VAR(p)-model, som anvendes i denne del af opgaven, er opstillet 

som i formel 38. 

(38) 

 

Hvor hver variabel og estimat er en vektor, som består af værdierne for hver 

regressionslinje, der indgår i VAR(p)-modellen. De afhængige variabler er alle 

lags af de uafhængige variabler.  

 

X er likes for et givent kvartal, Z er cash-flow fra operationen, P er cash-flow fra 

investeringen og L er cash-flow fra finansiering. 

  

Regressionsoutputtet er vedlagt som bilag 18 

I figur 19 er der lavet en opsummering af de signifikante p-værdier for 

aktivitetsvariablerne. Som nævnt i databehandlingsafsnittet, har vi detrendet 

variablerne således, at estimaternes størrelse ikke kan fortælle os noget 

intuitivt.  
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Figur 19 

5.3.3.1 Diskussion af resultater  

Der er ikke et højere antal signifikante værdier, hvad angår aktiviteten, når den 

regresseres på cash-flow, i forhold til skemaet, som viser sentimenterne mod 

cash-flowet (figur 16 i afsnit 5.3.1).  

 

Det er interessant, at det ikke er de samme pengestrømme, der har en 

signifikant sammenhæng med aktiviteten på tværs af virksomhederne. Der er 

tilsyneladende en meget lav grad af forklaring for cash-flows, når vi inddrager 

aktiviteten. Særligt interessant er det, at andelen af signifikante p-værdier på 

mindre end 10%-signifikansniveau er i samme størrelsesorden, som når cash-

flowet holdes op imod sentimenterne.  



Side 76 af 112 
 

 

Vi konkluderede, at Bag-of-words metoden ikke gav en tilfredsstillende variabel 

til at forklare aktiekurs, cash-flows- eller regnskabsposter. 

Denne analyse tyder på, at det ikke nødvendigvis har været bag-of-words-

metoden, der har gjort at sentimenterne har en lav forklaringsevne for 

selskabernes pengestrømme og regnskabsposter. Faktisk, tyder resultaterne for 

denne del af analysen på, at aktiviteten ikke forklarer selskabernes cash-flows.  

 

Der kan være tre forklaringer på, at dette er tilfældet:  

-  At der foregår bevægelser på aktiemarkedet, som ikke nødvendigvis er 

afspejlet i det underliggende regnskab. 

- At den konstruerede kvartalsvise variabel for likes, har mistet en del af sin 

forklaringsevne ved transformation til detrended kvartalsvis data 

- At der simpelthen er for få observationer til at kunne drage statistisk 

signifikante sammenslutninger. 

5.3.3.1.1 Aktiemarkedet og regnskaberne er ude af trit 

Ifølge almen finansiel teori burde aktiemarkedet og de fremtidige forventninger 

til selskabets præstation følge hinanden. Derfor er markedet ikke nødvendigvis 

ude af trit med regnskabet, bare fordi der ikke er en sammenhæng mellem 

aktiviteten og selskabernes cash-flows. Det kan være at investorer justerer 

kapitalkravet. Den sande værdi af selskabets egenkapital findes eksempelvis ved 

at tage de tilbagediskonterede frie cash-flows til ejerne i DCF-modellen. 

Her kan en analytiker vælge at justere de fremtidige cash-flows, hvis han mener 

der er en sammenhæng mellem disse og aktiviteten på de sociale medier i den 

aktuelle periode.  

Ud fra de resultater, som er frembragt i denne analyse, er der ikke en 

sammenhæng mellem historisk aktivitet på de sociale medier og selskabets 

senere præstation. Derfor vil analytiker ikke nødvendigvis vælge at gå den vej.  

 

Derimod kan det være, at analytikeren vurderer at aktiviteten på de sociale 

medier og sentimenterne derpå har en sammenhæng med ejernes afkastkrav. 

Dermed kan det betyde, at det faktisk er afkastkravet, der justeres i 

analytikerens værdiansættelse, og ikke nødvendigvis pengestrømmene.  
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Det sidste bud på, hvad der kan forklare at aktiviteten på de sociale medier har 

en sammenhæng med aktiekursen, men ikke med selskabernes cash-flows, er 

irrationalitet i markedet.  

5.3.3.1.2 Den kvartalsvise variabel for likes har mistet en del af forklaringsevnen 

Der er en underliggende antagelse bag denne variabel, at likes afgivet i starten 

af et kvartal har ligeså stor forklaringsgrad som likes afgivet i slutningen af 

kvartalet. Dette er muligvis ikke sandt.  

Den underliggende antagelse er, at når først et like er afgivet, tælles den i fulde 

for hele kvartalet. En vægtet kvartalsvis like-variabel havde måske haft en 

større sammenhæng med selskabernes cash-flow, end en ligelig vægt for alle 

likes.  

5.3.3.1.3 Manglende antal observationer 

Idet der er et begrænset antal år, hvoraf data kan nedhentes grundet 

begrænsninger i Facebooks API og levetid, er der et begrænset antal kvartaler, 

som kan indgå i analysen. Dette er et meget begrænset grundlag at forsøge og 

finde en statistisk signifikant sammenhæng på. Selvom VAR(p)-modeller er 

brugt til at forsøge at mitigere manglen på observationer, kan det stadig være, 

at det lave antal observationer har resulteret i, at det er umuligt at finde en 

statistisk signifikant sammenhæng. Det kan dog stadig ikke afvises, at de 

statistisk signifikante sammenhænge, som er fundet, ikke er signifikant 

anderledes fra 0.  

 

Det kan være, at når der dykkes ned på de regnskabsposter, vi har vurderet ville 

være ideelle at undersøge for sammenhæng med aktiviteten, at der kommer en 

højere grad af signifikante værdier.  

 

Derfor, inden vi afviser hypotese 3; at der er en sammenhæng mellem omtalen 

og selskabets præstation, vil vi undersøge om der er en sammenhæng mellem 

aktiviteten og omsætningen, de finansielle omkostninger, de immaterielle aktiver 

og tilgodehavenderne. 
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5.3.4 Aktivitet og regnskabsposter 

Da der er nogle statistisk signifikante sammenhænge mellem aktiviteten på de 

sociale medier og selskabernes pengestrømme, er det oplagt at undersøge, om 

det samme gør sig gældende for regnskabsposterne. Igen fordi 

pengestrømmene opstår, som følge af ændringer i regnskabsposternes 

størrelser.  

 

Derfor har vi opstillet en model, hvor vi vil undersøge de detrendede kvartalsvise 

likes på Facebooks evne til at forklare udviklingen i selskabernes 

regnskabsposter. Derfor har vi opstillet en række VAR(2) modeller med 5 

variabler som den generelle regressionsmodel.  

Der er nogle af modellerne, som afviger fra den generelle VAR(2) model, såsom 

Bandai Namco, der er lagget 3 gange og kun har 4 variable eller Take-Two, som 

kun har et enkelt lag.  

5.3.4.1 Resultater 

Regressionsoutputtet kan findes i bilag 19. 

Modellens estimater viser, hvad sammenhængen er mellem et givent kvartals 

likes og regnskabsposter og de foregående kvartalers likes og regnskabsposter. 

Modellen er specificeret som i formel 39  

(39) 

Hvor y er en vektor bestående af alle de inddragede variabler, og hvert led på 

højre side af lighedstegnet er en vektor for hver regressionslinje, der optræder i 

figur 26.  

 

For Take-Two har det kun været muligt at bruge ét lag, hvorfor den model er 

specificeret således (formel 40) 

(40) 

 

Bandai Namco har ingen finansielle omkostninger og 3 lags, hvorfor selskabets 

model er specificeret som formel 41 

(41) 
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X er likes, Z er den omsætning, P er den finansielle udgifter ifm. gæld, L er den 

immaterielle aktiver og O er tilgodehavender.  

 

Som i de andre dele af analysen, har vi opsat en tabel med oversigt over p-

værdierne, som er fundet vha. VAR(p)-modellens regression. De signifikante p-

værdier ses i figur 20. 

 

 

Figur 20 

5.3.4.2 Diskussion af resultater 

Der er ikke betydelige andele af signifikante estimater på et 10%-

signifikansniveau i denne del af analysen.  
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Dette peger på, at den manglende sammenhæng mellem cash-flows og aktivitet, 

ikke skyldes at andre regnskabsposter maskerede sammenhængen mellem 

aktiviteten og selskabets præstation, men at der tilsyneladende ikke 

nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem aktiviteten og regnskabsposterne.  

 

Der kan dog være andre forklaringer, der kan fortælle os, hvorfor der ikke er en 

signifikant sammenhæng mellem aktiviteten på de sociale medier og 

regnskabsposterne.  

 

- De regnskabsposter, som er udvalgt, er ikke de regnskabsposter, som har 

en sammenhæng med aktiviteten.  

- De samme mulige forklaringer, som dem, der optrådte i afsnit 5.3.3, hvor 

vi så på sammenhængen mellem cash flows og aktivitet.  

 

Selvom vi i afsnit 5.3.2.1 har givet et teoretisk grundlag for, hvorfor vi mener, at 

aktiviteten kan have en signifikant sammenhæng med omsætningen, de 

immaterielle aktiver, de finansielle omkostninger og tilgodehavender, er det 

muligt, at vores vurdering af regnskabsposter har været forkert.  

Hvis der skulle være en signifikant sammenhæng mellem aktiviteten og 

regnskabsposterne, findes de muligvis, hvis andre regnskabsposter undersøges.  

 

Det, som taler imod at det er de forkerte regnskabsposter, er at, der heller ingen 

signifikans er mellem aktiviteten og cash-flows. Hvis der var en sammenhæng 

mellem selskabernes cash-flows, men ikke deres regnskabsposter, kunne det 

tale for, at der er nogle andre regnskabsposter i kvartalsregnskaberne, som 

påvirker pengestrømmen fra operationen, investeringsaktiviteten og 

finansieringsaktiviteten, som aktiviteten har en sammenhæng med.  

 

Dermed viser det sig, at selvom vi kan afvise nulhypotesen om at der ikke er en 

sammenhæng mellem aktiekursen og aktiviteten, gør det samme sig ikke 

gældende for regnskabsposterne. Vi kan ikke afvise nulhypotesen om, at der 

ikke er en sammenhæng mellem aktiviteten/sentimentet på de Facebook og 

regnskabsposterne. Hvis dette resultat også gør sig gældende i en større 

undersøgelse, vil det have interessante implikationer for hvordan selskabernes 

præstation og aktiekurs hænger sammen. 



Side 81 af 112 
 

5.3.5 Delkonklusion 

Forskningsspørgsmålet, som har drevet analysedel 3, er om der er en 

sammenhæng mellem omtalen på Facebook og virksomhedernes underliggende 

præstation.  

 

For at besvare det spørgsmål, har vi anvendt VAR(p)-modeller til at undersøge 

om der var en statistisk signifikant sammenhæng mellem sentimenterne og 

selskabernes regnskabsposter eller cash flows. Vi har også forsøgt at undersøge, 

om der var en statistisk signifikant sammenhæng mellem aktiviteten (i form af 

proxyvariablen (likes)) og selskabernes regnskabsposter eller cash-flows.  

 

I alle 4 tilfælde var der ikke en entydig statistisk signifikant sammenhæng 

mellem omtalen på Facebook eller selskabernes underliggende præsentation. 

Derfor kan vi ikke afvise nulhypotesen om, at selskabernes omtale på de sociale 

medier ikke har en statistisk signifikant sammenhæng med deres præstation.  

 

Vi fremsatte nogle bud på, hvorfor dette var.  

 

Den manglende sammenhæng mellem sentimenter og selskabernes præstation 

kunne muligvis forklare ud fra de to fremsatte diskussionspunkter:  

Sentimenter påvirkede ikke selskabernes præstation, på grund af en buffer skabt 

af selskabernes produktportefølje. Det andet bud var det samme, som har gjort 

sig gældende for sentimenterne igennem hele analysen: Variablen er ikke 

konstrueret optimalt.  

 

For aktiviteten og selskabets præstation, var vores bud, at der foregik 

bevægelser i aktiemarkedet, som ikke var afspejlet i regnskabet. Derudover 

foreslog vi, at den kvartalsvise variabel for likes, havde mistet sin 

forklaringsevne i transformationen af dataene. Et tredje bud var, at der er for få 

observationer til at drage meningsfulde statistiske konklusioner. Vores sidste 

bud var, at de rigtige regnskabsposter ikke var inddraget i analysen, og at andre 

end de udvalgte regnskabsposter har en sammenhæng med aktiviteten.  
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6. Diskussion 

Dette afsnit består af fem dele, som vil opsummere opgavens resultater og 

sætte dem i et teoretisk rammeværk, og diskutere grunde til, at resultaterne er, 

som fundet frem til i analysen.  

 

De fem dele er 

- Opsummering af analysens resultater, og hvorvidt opgavens hypoteser 

kan afvises, eller ikke kan afvises. 

- Diskussion af resultater 

- Hvordan kan vores resultat forklares ud fra finansieringsteori? 

- Det ideelle resultat 

- Behavioral Finance 

6.1 Opsummering af resultater 

Hypotese 1: Vi kan i dette projekt afvise nulhypotesen om, at aktiviteten på de 

sociale medier ikke har en signifikant sammenhæng med aktiekursen for de 

fleste selskaber på en given handelsdag.  

 

Hypotese 2: Vi kan ikke afvise nulhypotesen på 5- eller 10% signifikansniveau, 

om at sammenhængen mellem sentimentet på Facebook og aktiekursen er 

signifikant anderledes end 0. På trods af dette, er der dog indikationer på, 

grundet den høje korrelation mellem aktiviteten og sentimenterne for CD Projekt 

Red, at det ikke er sentimentanalyseværktøjet, der er brugt som resulterer i et 

lavt antal signifikante estimater. Det kunne være størrelsen og diversiteten af 

selskabernes produktportefølje.  

 

Hypotese 3: Vi kan ikke afvise nulhypotesen om at aktiviteten og sentimenterne, 

på de sociale medier, ikke har en statistisk signifikant sammenhæng med 

selskabernes regnskabsposter og cash-flows.  

Dette kan være et resultat af, at vi ikke har nok observationer til at lave en 

statistisk signifikant konklusion. Hvis problemet var, at de udvalgte 

regnskabsposter var forkerte, ville der muligvis være en statistisk signifikant 
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sammenhæng mellem aktivitet/sentimenter og selskabernes cash-flows, som 

ville indikere dette.  

 

Hvis vores resultat gør sig gældende i en større undersøgelse, vil det betyde at 

der er en sammenhæng mellem aktiekursen og aktiviteten, men ikke aktiviteten 

og selskabernes præstation. Det kan pege på en irrationel adfærd på de 

finansielle markeder.  

6.2 Diskussion af resultater 

6.2.1 Aktivitet og Aktiekurs 

På trods af konklusionen af hypotese 1, er der nogle selskaber, som ikke har en 

betydelig mængde signifikante estimater. Vores hypotese er, at dette skyldes 

antallet af projekter selskaberne har udgivet. jf. formel 32 fra afsnit 5.2.3.2. 

 

(32) 

 

For en genopfriskning af betegnelsernes betydninger refereres til afsnit 5.2.3.2. 

 

 

De selskaber med færrest signifikante estimater jf. figur 21, er Konami, 

Electronic Arts og Ubisoft.  

 

Figur 21 angiver, for alle selskaber der undersøges i dette projekt, det totale 

antal unikke udgivelser eller produkter, samt antal signifikante estimater fra 

afsnit 5.1.1. Tallene, samt kilde herfor, kan findes i bilag 12. Det skal noteres, at 

unikke udgivelser defineres som udgivelser med et unikt navn. Det vil sige, at 

identiske produkter lavet til både PC, Smartphone og konsoller tælles som ét 

produkt, ikke en uafhængig udgivelse på tværs af platforme, som spillet spilles 

på. Til gengæld er udvidelsespakker til eksisterende spil talt som en unik 

udgivelse. 

 



Side 84 af 112 
 

 

Figur 21 

Som det fremgår af figur 21, har selskaberne med meget få udgivelser i 

perioden 2012 til og med 2018 (<100) et højt antal signifikante værdier. 66% af 

selskaberne med et antal udgivelser i samme periode på over 100 spil har en 

andel af signifikante estimater på 5%-signifikansniveau på under 100%.  

 

Det kan være en indikation for, at aktiviteten på de sociale medier forklare en 

del af aktiekursen, jo mindre selskabernes produktportefølje er. Activision-

Blizzard og Bandai Namco har dog også en 100% andel af signifikante værdier, 

hvilket modsiger hypotesen. Det kræver videre forskning at kunne sige med 

sikkerhed om selskabernes produktportefølje har en indflydelse på 

sammenhængen mellem selskabernes aktiekurser og aktivitet på de sociale 

medier, eller om dette bare skyldes tilfældighed i vores data.  

 

Som nævnt i afsnit 5.2.3.2, holder formel 32 ikke helt, hvis nogle enkelte 

produkter står for en u proportional stor del af omsætningen. En mulig forklaring 

på, at Activision-Blizzard har så stor en grad af signifikante estimater, er at 

nogle enkelte, men populære franchises, historisk har stået for størstedelen af 

deres omsætning. Franchises som World of Warcraft, Call of Duty, Candy Crush 

og Overwatch stod således for 69% af Activision-Blizzard’s indkomst i 2016. De 

franchises har også historisk været overrepræsenteret i indkomsten (Activision-

Blizzard, 2016). 

 

Dette mener vi, at muligvis kan forklare Activision-Blizzard’s høje grad af 

signifikante værdier, da de trods en bred produktportefølje i perioden, har nogle 

enkelte produkter som står for en stor del af indkomsten.  
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Under antagelse af, at vi har et omsætningsbaseret pro forma regnskab, hvor 

alle de forecastede regnskabsposter direkte eller indirekte afhænger af 

omsætningen, vil formel 32 kunne omformuleres til formel 40.  

 

(40) 

 

Her angiver w vægten at de forskellige projekter mht. den del af omsætningen 

de står for, og summen af vægte skal give 1. Det betyder, at sammenhængen 

mellem aktivitet på de sociale medier og aktiekursen ikke længere kun afhænger 

af antallet af projekter, men også hvor stor en del af omsætningen det enkelte 

projekt står for.  

 

Et sådant blik på selskaberne der indgår i dette projekt, vil muligvis forklare, 

hvorfor nogle af selskaberne har en signifikant sammenhæng mellem aktiekurs 

og aktivitet, mens andre ikke har.  

6.2.2 Sentimentet og aktiekurs 

Graden af signifikante værdier er lavere, når sentimenter holdes op imod 

aktiekursen. Idet sentimenter fremkommer af kommentarerne, vores variabel 

inddrager likes, og under antagelse af, at størstedelen af kommentarerne har et 

sandt positivt eller negativt sentiment, burde de have en høj korrelation med 

aktiviteten.  

Idet kun CD Projekt Red havde en høj grad af signifikante værdier, er det muligt 

at CD Projekt Red er en outlier. Det kan være derfor, at logaritmerne af 

sentimentværdierne har en høj korrelation med aktiviteten for selskabet. Denne 

høje korrelation gjorde, at logaritmerne af de positive og negative 

sentimentværdier for CD Projekt Red havde en signifikant sammenhæng med 

aktiekursen.  

 

Hvis en høj korrelation mellem sentimenter og aktivitet er afgørende for, at 

sentimentetet har en sammenhæng med aktiekursen, kan det betyde, at 

sentimentet ikke er væsentligt. Det kan være en indikation for, at sentimentet 

bare er en afledt værdi af aktiviteten, hvor sidstnævnte har den sande 

sammenhæng med aktiekursen. Det skal understreges, at der her er tale om 
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variablen scorexlikes for positive og negative værdier, som er skabt i dette 

projekt. Det gør sig ikke nødvendigvis gældende for det “sande” sentiment.  

 

Måden vi har konstrueret sentimentvariablen scorexlikes, er som nævnt i afsnit 

5.2 afledt af antal likes og en vurdering af indholdet af kommentarerne for en 

given handelsdag. Denne konstruktion af variablen, hvor likes indgår som en 

faktor, der ganges på den samlede sentimentscore på dagen, vil betyde, at 

variablen er afledt af aktiviteten. Det, som kan svække korrelationen, er 

indholdet af kommentarerne. Det sande sentiment behøves ikke nødvendigvis 

have en korrelation med aktiviteten, andet end antal kommentarer for en given 

dag. Det er dog udenfor dette projekts omfang at afdække.  

6.3 Hvordan kan vores resultat forklares ud fra 

finansieringsteori? 

I dette afsnit, vil vi understrege, at vi arbejder under antagelse af, at vores 

konklusion om ikke at forkaste nulhypotesen til hypotese 3 er korrekt - i den 

forstand at det lave antal observationer ikke er problematisk for resultatet af 

den del af analysen.  

 

Da der i de historiske regnskaber tilsyneladende hverken er en signifikant 

sammenhæng med regnskabsposterne, cash-flows og aktiviteten/sentimenterne, 

kan det have nogle interessante implikationer for, hvorfor aktiviteten kan 

forklare dele af aktiekursen, men ikke regnskabsposterne.  

6.3.1 Justering af kapitalkrav i pro forma regnskaberne 

(Fremmedkapitalinteressenter) 

Hvis der er en sammenhæng mellem aktivitet og aktiekursen, og aktiens værdi 

bliver fastsat ud fra en forventning om selskabets fremtidige præstation, ville det 

være naturligt at antage, at der også var en sammenhæng mellem aktiviteten 

og selskabets regnskabsposter eller cash-flows. Idet, det ikke er tilfældet, kan 

det indikere, at når analytikeren forecaster selskabernes fremtidige cash-flows, 

bliver afkastkravet justeret.  
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For an analytiker, som er fremmedkapitalinteressent, vil det være naturligt at 

anvende en model som finder enterpriseværdien, og ikke værdien af 

egenkapitalen.  

I Entreprisevalue modellen anvendes det vægtede kapitalkrav, WACC’en, til at 

tilbagediskontere de fremtidige cash-flows fra firmaet.  

 

For god ordens skyld, præsenteres formel 1 og 2 fra afsnit 2.3. 

𝐸𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡 +
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+𝑡

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
⋅

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛   (1) 

Hvis det frie cash flow fra firmaet (tæller i formel 1) ikke har en sammenhæng 

med aktiviteten, må den ændrede vurdering af selskabets værdi, som kommer 

til udtryk i aktiekursen, kunne forklares ud fra en ændring i nævneren, WACC’en 

(formel 2).  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐸/(𝐸 + 𝑁𝑅𝐵𝐺) ∗ 𝑟𝑒 + 𝑁𝑅𝐵𝐺/(𝐸 + 𝑁𝑅𝐵𝐺) ∗ 𝑟𝑑   (2) 

Da selskabets nettorentebærende gæld og egenkapital udregnes fra 

regnskabsposter, og da der hverken er fundet signifikante sammenhænge for 

regnskabsposter (herunder finansielle omkostninger) og cash-flow fra 

finansiering, kan det indikere at det er afkastkravet fra selskabets ejere, der 

justeres.  

I dette afsnit holdes fokus på afkastkravet fra fremmedkapitalen, i næste afsnit 

kapitalkravet fra ejerne.  

 

Afkastkravet fra fremmedkapitalen, som i et pro forma regnskab ganges på den 

nettorentebærende gæld for at estimere de nettofinansielle omkostninger, er 

defineret som formel 5, der er gentaget forneden. 

𝑟𝑑 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) ⋅ (1 − 𝑡)   (5) 

Hvor rd er afkastkravet på nettorentebærende gæld, rf den risikofrie rente, rs 

kreditspreadet og t selskabsskatten.  

Idet selskabsskatten og den risikofrie rente er eksterne faktorer for selskabet, er 

det sandsynligvis ikke dem, som en fremmedkapitalinteressent vil justere på i 

forbindelse med aktivitet på de sociale medier.  

 

Derfor ville det mere sandsynligt være spreadet, som 

fremmedkapitalinteressenten vil juster ifm. aktivitet på de sociale medier.  
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Vi har i projektet inddraget selskabernes finansielle omkostninger i analysen for 

at tage højde for blandt andet dette; en justering af selskabernes kredit-

premium grundet aktivitet på de sociale medier.  

Idet der ikke blev fundet nogen entydig signifikant sammenhæng mellem 

aktivitet (likes) og sentiment på de finansielle pengestrømme eller de finansielle 

omkostninger, vil det ikke være retfærdiggjort af de historiske tal at justere 

selskabets credit-spread i pro forma regnskabet som følge af aktivitet eller 

sentimenter. Det kan ikke udelukkes, at analytiker kunne gøre det alligevel, men 

det vil ikke reflektere den historiske sammenhæng der er mellem variablerne, 

som vi har målt.  

 

Da dette er tilfældet, indikere det, at justeringen af diskonteringsfaktoren sker 

for kapitalkravet fra ejerne, og ikke fremmedkapitalens kapitalkrav.  

6.3.2 Justering af kapitalkrav i pro forma regnskaberne 

(Egenkapitalinteressenter) 

I forlængelse af foregående afsnits argumenter for, at justeringen i pro forma 

regnskabet kan komme fra kapitalkravet, ser vi i dette afsnit på ejernes 

kapitalkrav.  

 

Vi vil også understrege, at i de efficiente markeder er de finansielle produkter 

prissat således, at NPV = 0. Grunden til, at vi understreger dette, er at på 

efficiente markeder, vil en ændring i ejernes afkastkrav direkte været reflekteret 

i prisen på aktien i dag.  

 

Hvis antagelsen om efficiente markeder holder, og hvis det ikke er kredit-

spreadet for selskaberne, som bliver justeret. Kunne det pege på, at en 

analytiker som prøver at komme på forkant med markedet, kunne justere 

ejerafkastkravet i WACC, eller hvis der bruges en standard DCF-model til at finde 

værdien af egenkapitalen.  

Som nævnt i afsnit 2.4, kan ejernes afkastkrav bl.a. forsøges estimeret ud fra 

CAPM. Formel 3 er igen fremsat her.  

 

(3) 
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Hvor beta er udregnet som (formel 4); 

 

(4) 

 

Ejernes afkastkrav er et udtryk for ejernes forventede risiko for et givet selskabs 

aktie. En højere risiko vil alt andet lige være ensbetydende med et højere 

afkastkrav. Beta’en er er udtryk for aktiens samvarians med markedet i forhold 

til markedets varians. CAPM er et forsøg på at estimere ejernes vurdering af 

risiko baseret på historiske tal. Hvis der er en sammenhæng mellem aktiekursen 

og aktiviteten på de sociale medier, vil der i CAPM være en indbygget 

sammenhæng mellem ejernes afkastkrav og aktiviteten på de sociale medier.  

Det vil der være fordi beta’en direkte afhænger af det specifikke selskabs 

udsving i afkast, i forhold til markedets udsving i afkast.  

Dermed vil beta’en for selskabet, have en (omend meget lille) sammenhæng 

med aktiviteten på de sociale medier.  

Hvis en investor skulle “justere” ejernes afkastkrav, når det frie cash flow til 

ejerne fra pro forma regnskabet skulle tilbagediskonteres, ville det være 

herigennem.  

Dette er fordi, at afkastet på markedet og den risikofrie rente, samt 

førstnævntes varians, vil være eksterne størrelser, som må antages at være 

uafhængige af det analyserede selskab.  

Dette kan forklare, hvorfor vi i analysen ikke har fundet en signifikant 

sammenhæng mellem regnskabsposterne eller cash-flows, og aktiviteten på de 

sociale medier.  

 

Dermed vil nævneren i DCF-modellen, eller hvis analytiker har valgt den, EV-

modellen være påvirket.  

Dette er et argument for, at sammenhængen mellem aktiekurs og aktivitet 

faktisk er reflekteret i værdiansættelsesarbejdet, omend det så ikke har en 

sammenhæng med selskabets præstation, men derimod dets risiko.  

Det kan diskuteres, om aktiviteten på de sociale medier har en potentiel 

sammenhæng med analytikerens forventninger til selskabets fremtidige 

præstation. Aktiviteten, hvis den forklare en del af aktiens værdi, vil muligvis 

være en risikofaktor, som afspejles i betaen, eller selskabets systematiske risiko.  
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Der findes en tredje mulig forklaring på, hvorfor aktiviteten og aktiekursen har 

en sammenhæng, men ikke selskabernes regnskaber eller cash-flows og 

aktiviteten. Der kan muligvis være en irrationel adfærd på de finansielle 

markeder, i form af herding og bias. Inden vi bevæger os ind på det, vil vi dog 

gennemgå, hvordan det “ideelle” resultat havde set ud. Et bud på, hvordan dette 

projekts resultater havde set ud, hvis den samme signifikante sammenhæng 

mellem aktivitet og aktiekurs, var reflekteret i selskabernes regnskaber. 

6.4 Det ideelle resultat 

Det er muligvis en anelse utraditionelt at inddrage et “ideelt” eksperiment så 

sent i projektet, men det gøres for at understrege netop de resultater, vi er 

kommet frem til.  

Sagt med andre ord; hvordan ville det se ud, hvis aktiviteten, og endda 

sentimenterne, havde en sammenhæng med tælleren i cash-flow 

værdiansættelsesmetoderne i stedet for nævneren.  

 

Hvis vi holder det i tankerne, vil det betyde at aktiviteten på de sociale medier 

kunne have en sammenhæng med én eller flere af selskabets tre overordnede 

cash-flows. Alle bevægelser i resultatopgørelsen og balancen er afspejlet enten i 

cash-flow fra operationen, fra investeringsaktiviteten eller fra 

finansieringsaktiviteten. Her vil en sammenhæng betyde, at aktiviteten eller 

sentimenterne havde en sammenhæng med en af de underliggende 

regnskabsposter.  

 

Vi har i detaljer i afsnit 5.3.2 gennemgået, hvorfor vi har valgt at inddrage de 

regnskabsposter, som indgår i projektet. Det vil ikke blive behandlet her, og vi 

refererer derfor til afsnit 5.3.2 for argumenterne.  

Til gengæld vil vi i dette afsnit diskutere, hvordan de forskellige andre 

regnskabsposter og aktiviteten på de sociale medier kunne have en 

sammenhæng, og hvordan dette vil have indflydelse på analytikerens arbejde 

enten ud fra et fremmedkapitalinteressent-perspektiv eller et 

egenkapitalinteressent-perspektiv.  
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Hvis vi i første omgang tager udgangspunkt i en DCF-model hvor vi inddrager 

det frie cash-flow til ejerne - igen er formel 28 og 31 inddraget - vil der være en 

række analytiske nøgletal, hvor sammenhængen mellem aktivitet og 

regnskabsposter, vil have indflydelse på tællerens størrelse.  

 

(28) 

 

(31) 

 

I NOPAT vil der være en række vektorer hvorigennem aktivitet kunne have en 

sammenhæng: COGS (cost of goods sold), Software amortisering, royalties og 

IP-licenser, produktudviklingsomkostninger, salgs- og 

markedsføringsomkostninger og administrationsomkostninger. Disse 

omkostningsposter er inddraget fra Activision-Blizzard’s 2016 årsregnskab. De 

angiver et eksempel på hvilke omkostningsposter, der indgår i udregningen af 

NOPAT i det analytiske regnskab.  

 

I vores projekt havde vi valgt at holde fokus på omsætningen, da vi mente at 

den ville drive delene af disse omkostninger, som er forbundet derved.  

Eksempelvis kunne de foregående kvartalers aktivitet have en sammenhæng 

med de produktudviklingsomkostninger, som enten var blevet aktiveret (liberal 

regnskabspraksis), eller omkostningsført på resultatopgørelsen (konservativ 

regnskabspraksis). Denne sammenhæng kunne forklares ved, at i forbindelse 

med udvikling af et produkt i de foregående kvartaler, vil aktiviteten på de 

sociale medier reflektere forventningerne hos forbrugerne på selskabernes 

facebooksider. Aktiviteten på de sociale medier de foregående kvartaler vil 

herigennem også have en sammenhæng med software amortisering og 

markedsføringsomkostninger. Dermed vil en ambitiøs egenkapitalinteressent 

kunne forsøge at estimere de forventede omkostninger, ved at undersøge 

aktiviteten på de sociale medier forud for store udgivelser.  

 

Hermed vil størrelsen af NOPAT, som analytiker estimere for pro forma 

regnskaberne være påvirket, hvilket direkte afspejles i et påvirket cash-flow til 

ejerne, og dermed en ændring i selskabets værdiansættelse.  
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En anden kilde, hvorigennem aktiviteten kunne have en sammenhæng med det 

frie cash flow til ejerne, kunne være ændringen i nettoarbejdskapital. Eksempler 

på driftsaktiver er taget fra Activision-Blizzard’s 2016 regnskab: 

Tilgodehavender hos kunder eller inventar. Der vil ikke være nogle grunde til at 

ligge inde med inventar som softwareudvikler, og disse poster er historisk blevet 

lavere for den type selskaber, som indgår i analysen, som følge af 

digitaliseringen af spilkøb. Som nævnt i afsnit 5.3.2.4 kan en sammenhæng på 

de sociale medier have en sammenhæng med tilgodehavender fra kunder i form 

af en øget bestilling af inventar fra butikker, som står for B2C salg, ved stor 

omtale af produktet på de sociale medier. Herigennem vil selskabets 

nettoarbejdskapital have en sammenhæng med aktiviteten, og dermed det frie 

cash flow til ejerne (Activision-Blizzard, 2016).  

 

Slutteligt vil det også være en mulighed at aktiviteten på de sociale medier har 

en sammenhæng med den investerede kapital. Den investerede kapital kunne 

bestå af aktiverede softwareudviklingsomkostninger, IP’er, trademarks og andre 

immaterielle aktiver.  

De foregående kvartalers aktivitet på de sociale medier kunne have haft en 

sammenhæng med softwareudviklingsomkostningerne. Hermed vil en stigning i 

de aktiverede omkostninger kunne have en sammenhæng med aktiviteten på de 

sociale medier. Det kunne også være en mulighed at opkøb af intellektuelle 

rettigheder (IP’er) var sket. Eksempelvis hvis Electronic Arts havde købt en 

populær franchise, vil det spil som udvikles som følge af opkøbet være driver af 

aktivitet på de sociale medier.  

Herigennem vil en analytiker kunne se, at et kvartals aktivitet på de sociale 

medier havde en sammenhæng med efterfølgende perioders aktiverede 

omkostninger og IP’er, og dermed kunne ændre estimatet af udviklingen i 

selskabernes investerede kapital, som vil påvirke det frie cash-flow til ejerne i 

pro forma regnskabet.  

 

Hvis disse tal var påvirket, betyder det ikke kun, at det har en konsekvens for 

egenkapitalinteressenten, som analysere selskabet, også en 

fremmedkapitalinteressent, som anvender nøgletal i sine kreditratinger, vil være 
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påvirket af denne sammenhæng, da nøgletallene afhænger af 

regnskabsposternes indbyrdes størrelser.  

 

For eksempel vil ROIC (Return On Invested Capital), ROA (Return On Assets), 

ROIA (Return on Intangible Assets) alle have en sammenhæng med aktiviteten, 

hvis aktiviteten påvirker nogle balanceposter eller NOPAT i det analytiske 

regnskab.   

 

Dermed vil det have indflydelse på fremmedkapitalsinteressentens 

kreditvurdering af selskabet, hvis han ændrer sine estimater, der ligger til grund 

for pro forma regnskaberne, som følge af aktivitet på de sociale medier.  

 

Dermed vil vi kunne slå knude på, hvordan det frie cash-flow til ejerne har en 

sammenhæng på de sociale medier. For hvis aktiviteten på de sociale medier 

havde en sammenhæng med de underliggende regnskabsposter, vil 

kreditvurderingen potentielt blive ændret, hvilket vil være reflekteret i 

selskabets finansielle omkostninger.  

Hermed vil sidste led i formel 31 have en (omend meget indirekte) 

sammenhæng med aktiviteten på de sociale medier, og muligvis påvirke 

egenkapitalinteressentens analyse af selskabet.  

 

Dette understreger implikationerne ved en sammenhæng mellem aktiviteten på 

de sociale medier og selskabernes regnskabsposter. Da det ikke er, hvad vi har 

fundet frem til i dette projekt, har vi derfor et yderligere bud på, hvordan 

aktiviteten på de sociale medier og aktiekursen kan have en sammenhæng, som 

ikke er afspejlet i regnskaberne.  

6.5 Bias og irrationalitet i markedet 

I afsnit 2.7 introducerede vi to fænomener fra behavioral finance; bundet 

rationalitet og herding.  

Disse to fænomener kan muligvis give os en forståelse for de resultater, vi er 

kommet frem til i dette projekt.  
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Chen (2013) undersøgte som nævnt i afsnit 2.7.2, hvorvidt herding fandt sted 

på de finansielle markeder. Vi vil diskutere muligheden for, at hans resultater 

kan forklare de resultater, vi er kommet frem til.  

 

En væsentlig pointe er netop at herding finder sted i udviklede markeder. Dette 

kan betyde, at sammenhængen mellem aktivitet og aktiekurser afspejler et 

herding-fænomen i aktiemarkedet, hvis den samme aktivitet ikke er reflekteret i 

selskabets præstation.  

Det vil nemlig kunne forklares ved, at aktiekursen bevæger sig væk fra sin 

sande værdi, uden af at regnskabet følger med.  

En kaskade kan forårsages af tre grunde:  

 

- Den første teori til grund for herding, er psykologisk. At én investors 

sentiment smitter andre investorer, som udvikler samme sentiment 

(Chen, 2013).  

- Den anden gruppe teorier omhandler, at investorer opnår en vis sikkerhed 

i viden om, at de følger flokken, og forsøger at reducerer dumme 

investeringsbeslutninger derigennem (Chen, 2013). 

- Den tredje række teorier bygger på, at analytikere og investorer i 

investeringsselskaber har et ry at opretholde, og de dermed prøver at 

reducere risikoen for at skille sig ud negativt, ved at følge flokken (Chen, 

2013).  

 

I Chen (2013)’s undersøgelse af flere udviklede finansielle markeder, fandt han 

indikatorer for herding på både det amerikanske aktiemarked og det japanske 

aktiemarked. 

 

For selskaberne, som dette projekt omhandler, vil herding komme til udtryk i 

form af at handlende på markedet, køber eller sælger til en aktiekurs, som ikke 

reflekterer den underliggende præstation i selskabet.  

Såfremt sammenhængen mellem aktiekursen og aktiviteten viser sig at være en 

kausal effekt, kan denne handling antages at udføres som følge af aktiviteten på 

de sociale medier. Hvis denne antagelse holder, vil det betyde at, der er en 

kausal sammenhæng mellem aktiviteten på de sociale medier og aktiekursen 

via. kaskader. Det har ikke været i dette projekts omfang at afdække en kausal 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
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sammenhæng, derfor vil det kræve videre forskning, for at kunne svare på det 

spørgsmål.  

 

En pludselig ændring i køb eller handelspris, vil kunne skabe en kaskadeeffekt. 

Denne kaskadeeffekt vil kunne være opstået enten for eksempel fordi, der er en 

vis udbredelse af sentiment blandt investorer, en psykologisk effekt, som gør at 

holdninger, angående den fremtidige præstation for et specifikt selskab, spreder 

sig blandt analytikere (Chen, 2013).  

 

En anden mulig forklaring er frygt. Frygten for at andre investorer besidder 

viden, som man ikke selv har, gør det sikrere at imitere de bevægelser en eller 

flere original(e) investor(er) foretager sig på de finansielle markeder. Dette vil 

kunne forårsage en kaskadeeffekt, som bevæger kursen væk fra dens sande 

værdi.  

 

Den tredje og sidste teoretiske grund til at kaskader kan finde sted, er 

opretholdelse af ry blandt investorer. For ikke at skille sig negativt ud, er det en 

mulighed at investorer “følger” flokken, og dermed forårsager en kaskade. 

 

At finde en kausal effekt som forklare kaskader er uden for vores primære 

formål og derfor skal dette afsnit om behavioral finance ikke opfattes som et 

endegyldigt svar på, hvorfor vores resultater ser ud som de gør, men blot et 

teoretisk funderet bud på en mulig forklaring.  

 

Inden vi ser helt bort fra kausale effekter, er det også relevant at nævne, at en 

mulig bias der optræder i vores resultater, er at der er en omvendt kausal effekt 

end antaget i denne diskussion. Det er ikke usandsynligt, at aktiekursen påvirker 

omtale omkring selskabet på Facebook, også selvom om de sider, som dataene 

er hentet ned fra, er rettet mod slutbrugeren af selskabernes produkter, og ikke 

investorer.  

 

Et andet bud på hvorfor vores resultat ser ud, som det gør, kan være den 

manglende inddragelse af kontrolvariabler i alle regressionerne, som optræder i 

dette projekt.  

https://paperpile.com/c/OvwMJD/7zjZR
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Det er en mulighed, at den sammenhæng, der er fundet mellem aktiviteten på 

Facebook og selskabernes aktiekurs er resultat af en eksogen variabel, som 

påvirker den forklarede og de forklarende variabler i projektets regressioner.  

Det er svært uden videre forskning præcist at sige, hvad sådan en variabel 

kunne være.  

Variablen kunne både tage form af en binær kontrolvariabel, som annoncering af 

et nyt spil indenfor en bestemt tidsperiode, køb af intellektuelle rettigheder til 

populære spil franchises eller tilsvarende selskabsspecifikke nyheder.  

Variablen kunne også være fra nogle bevægelser i det omkringliggende samfund 

eller finansielle marked. 

7. Kritik og robusthed 

I dette afsnit vil vi opstille en række væsentlige kritikpunkter af vores modeller, 

som vi er blevet opmærksomme i løbet af dette projekts analyse. Nogle af 

punkterne er kort blevet nævnt i tidligere afsnit, nogle er ikke. Derfor vil nogle 

af dem blot være korte gentagelser. 

I nogle tilfælde vil antagelserne bag modellerne blive sat på prøve. De egentlige 

resultater er lagt i bilag pga. omfanget af testede modeller (bilag 20).  

I dette projekt er der kørt omkring 100 modeller, hvorfor at den kritik som 

fremkommer i dette afsnit kun vil fremføres for de individuelle hypoteser, og 

ikke hver eneste model. Det skal derfor også understreges, at det kun er de 

væsentligste antagelser, der bliver vurderet om er overholdt, hvorfor dette afsnit 

ikke er en kronologisk gennemgang af alle antagelse bag alle de specifikke 

modeller og OLS.   

Imødekommes kritikken i senere forskningsprojekter, kan vi ikke udelukke, at 

andre resultater end dem, der er produceret i dette projekt, kan fremkomme.  

7.1 Hypotese 1 

For at udføre hypotesetest 1, om der er en sammenhæng mellem aktiviteten i 

omtale på Facebook og aktiekurs for et specifikt selskab, regresseres en række 

udvalgte proxy størrelser for aktiviteten af omtale mod aktiekursen. Mere 

præcist er der udvalgt tre størrelser som proxy på aktiviteten: Antal likes, 

kommentarer og delinger. Alle tre relateret til specifikke opslag, der omtaler den 
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specifikke virksomhed. I nogle enkelte tilfælde, kan der være tale om at et 

opslag omtaler flere virksomheder, og derfor kan nogle likes, kommentarer eller 

delinger være proxy for aktiviteten for et andet selskab end den aktiekurs, der 

bliver regresseret mod. Dette kan resultere i at nogle estimater indeholder en 

anden forklaring end den vi egentlig ønsker at beskrive. 

 

Aktivitetsvariablerne er regresseret enkeltvis mod aktiekursen i tre forskellige 

simple lineære regressioner. Det har den ulempe, at man kan risikere at den 

uafhængige variable opfanger noget af forklaring fra andre hypotetiske 

(eksogene) variabler, der i så fald indgår i fejlleddet. Det kan få estimaterne til 

at fremstå større end de egentligt er og at de hermed forklare mere af 

aktiekursen end de i virkeligheden ville gøre. 

 

Et argument for at regressere aktivitetsvariablerne hver for sig i simple lineære 

regressioner, er at der er en middelhøj korrelation imellem de tre variabler for 

aktiviteten. Ifølge antagelse 4 om multipel lineære regression må der ikke være 

perfekt multikolinearitet mellem de forklarende variable. Selvom der ikke er 

perfekt multikolinearitet mellem likes, kommentarer og deling, er den stadig 

relativ høj i de fleste tilfælde, hvorfor at der muligvis er tale om at de tre 

variabler kan forklares af hinanden. På trods af dette er der stadig ikke tale om 

perfekt multikolinearitet, og derfor er det som regel bedre med en multipel 

lineære regression og kontrolvariable (Stock & Watson, 2012b).  

 

De tal og figurer som ligger til baggrund for disse observationer, findes i bilag 

20. Vi har dog inddraget billeder som eksempler, for at illustrere tallene og 

kritikken af projektets robusthed.  

 

Når vi undersøger robustheden af de modeller, som er anvendt i dette projekt, 

er der nogle generelle emner, som gør sig gældende for alle selskaberne. 

 

For det første, er de gennemsnitlige residualer meget tæt på nul, hvilket betyder 

den første antagelser i simpel lineær regression, kan argumenteres for at være 

overholdt. E(u|x) =0 (Stock & Watson, 2012b).  

 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
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Figur 23 

Vi har foretaget Durbin Watson tests, som viser at fejlledene er positivt 

autokorreleret på tværs af tid, da resultatet for disse tests viser alle selskaberne 

har en Durbin Watson værdi, som er under 1 (Makridakis et al., 1998). 

 

Dette resultat er vigtigt, fordi en positiv korrelation mellem variablernes 

observationer betyder at t-statistikken bliver kunstigt høj, og dermed omvendt, 

at p-værdien bliver kunstigt lav. Dermed øger det sandsynligheden for, at vi i 

dette projekt har afvist nulhypotesen til hypotese 1 på et forkert grundlag (Stock 

& Watson, 2012b).  

 

Vi har undersøgt om fejlledene er normalfordelte omkring deres gennemsnit på 

0. En manglende normalfordeling vil betyde, at der kan være en bias i vores 

estimater, som reducerer deres forklaringsgrad for aktiekursen (Stock & Watson, 

2012b).  

 

Selvom gennemsnittet er 0, kan vi se på QQ-

plots, at fejlledene ikke er normalfordelte (se 

f.eks. figur 22). Dette er forårsaget af en ikke-

konstant varians i fejlleddene, som betyder, at 

fejlledene er heteroskedastiske (“Engineering 

Statistics Handbook,” 2018). 

 

 

Dette gør sig ikke gældende for regressionerne 

med de logaritmiske variabler, hvis residualer 

er meget tæt på at være normalfordelte (se 

f.eks. figur 23)  

Disse observationer er ens for stort set alle 

selskaber, for nogle er det mere udtalt end 

andre, mens Konamis og Ubisofts fejlled ikke er 

normalfordelte eller tilnærmelsesvis 

normalfordelte i nogle af regressionerne. 

 

Figur 22 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/w9Nre
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https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
https://paperpile.com/c/OvwMJD/LDmxN
https://paperpile.com/c/OvwMJD/LDmxN


Side 99 af 112 
 

7.2 Hypotese 2 

Til hypotesetest 2 køres en række distribuerede lag modeller med den delvist 

konstruerede variabel scorexlikes, der er baseret på en simpel sentimentanalyse. 

Sentimentanalysen er blevet kritiseret i tidligere afsnit, hvorfor det ikke vil blive 

gentaget her.  

Derimod vil vi diskutere en række statistiske problemer ved variablen og 

modellerne i sig selv, og hvordan disse problemer kunne medvirke til bias i 

resultaterne og dermed konklusionen. De problemer som er fremført ved kritik 

af hypotese 1, gør sig muligvis også gældende for hypotese 2, da variablerne 

stammer fra samme fundament, omtalen på Facebook.   

 

ScoreXlikes opdelt i positive tal og absolutte værdier af de negative tal har en 

middel korrelation, og derfor er der ikke perfekt multikollinearitet i de 

forklarende variabler. En undtagelse til reglen 

er CD-projekt Red, hvor korrelationen mellem 

de positive og negative sentimenter i absolutte 

tal er tilnærmelsesvis perfekt multikollinearitet 

(korr > 0.85). Hvorimod logaritmen har en 

middel korrelation.  

Logaritmen af scorexlikes, opdelt i positive og 

negative sentimenter, har en høj korrelation 

mellem de to (0.7+), men ikke perfekt 

multikollinearitet (Stock & Watson, 2012b).  

Den detrendede aktiekurs er tilnærmelsesvis 

normalfordelt med en lav varians, idet der er 

en mindre udtalt overvægt af observationer til 

højre for medianen (se f.eks. figur 24).  

 

Den samlede scorexlikes variabel er ikke 

normalfordelt, selvom størstedelen af 

observationerne ligger indenfor et relativt smalt 

interval (se f.eks. figur 25). Der er nogle enkelte 

outliers, som ikke er blevet renset fra data, 

hvilket kan give bias i estimaterne (Stock & 

Figur 24 

Figur 25 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
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Figur 26 

Watson, 2012b).  

 

Scorexlikes positiv er heller ikke normalfordelt, og har en overvægt af 

observationer i venstre side, her er også outliers (givet den er udregnet fra den 

samlede scorexlikes variabel) (se f.eks. figur 

26), som kan give bias i estimaterne (Stock & 

Watson, 2012b).  

 

Den negative scorexlikes variabel er ikke 

normalfordelt, har en overvægt af observationer 

til venstre for medianen og indeholder ekstreme 

outliers, som ikke er blevet observeret og 

fjernet i databehandlingen (se f.eks. figur 27).  

Det kunne have været interessant at bryde 

histogrammerne op, udelukke al data som ikke 

ligger i intervallet, hvor størstedelen af 

observationerne findes, og se om disse er 

normalfordelte. Det ville dog forårsage 

problemer ift. breaks i dataene, og derudover 

vil det muligvis reducerer variablernes 

forklaringsgrad, da Facebook posts med et lille 

antal kommentarer/likes/sentimenter 

antagelsesvis ikke vil have en signifikant 

sammenhæng med aktiekursen (Stock & 

Watson, 2012b).  

Et alternativ kunne have været at vinkle 

projektet i en retning således at man kun 

fokuserede på såkaldte “shitstorms”, hvor stor aktivitet på de sociale medier 

omkring negative nyheder for et selskab, påvirkede aktiekursen, og 

gennemsnitstiden før aktiekursen kom tilbage på niveauet før shitstormen.  

Her vil det ikke være lige så problematisk at dataene ikke var normalfordelt, 

fordi fokus ville være på ekstreme outliers. 

 

Figur 27 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
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Til gengæld indikerer logaritmen til de positive 

sentimenter en normalfordeling eller 

tilnærmelsesvis normalfordeling (se f.eks. 

figur 28), hvorfor disse regressioners 

estimater vil være mere pålidelige eller have 

en lille bias, i forhold til sentimenterne i 

absolutte tal (Stock & Watson, 2012b).  

 

Logaritmen for de negative sentimenter 

(scorexlikes) er meget skæve, og det vil være 

optimistisk at sige den var normalfordelt (se 

f.eks. figur 29). En undtagelse her er Electronic 

arts og Take-two og Ubisoft, hvor logaritmen af 

de negative sentimenter er tilnærmelsesvis 

normalfordelte. 

Disse observationer gør sig gældende på tværs 

af selskaberne, i mere eller mindre udtalt grad.  

7.3 Hypotese 3 

For at teste hypotese 3, køres en række vector autoregressive modeller med 

regnskabsposter, pengestrømme (cash flows), scorexlikes og likecount 

(omtalens aktivitet). I denne del af kritikken, er der holdt fokus på tre 

overordnet statistiske problemer. Hvorvidt variablerne er normalt fordelte, i 

hvilket omfang der er multikollinearitet og om middelværdien af modellernes 

residualer er nul. 

Scorexlikes og likecount er som tidligere nævnt begge variabler med baggrund i 

omtalen på Facebook, hvorfor at der muligvis også for modellerne, som køres for 

at teste hypotese 3, opstår de samme problemer som nævnt i kritikken af 

hypotese 1 og 2. 

 

Nogle af VAR modellerne er kørt med forskellige antal lags, hvilket reducerer 

sammenligneligheden på tværs af modellerne. Denne reduktion i 

Figur 28 

Figur 29 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
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sammenlignelighed skyldes, at vi ikke længere undersøger alle selskaberne over 

samme tidsperiode.  

7.3.1 Aktivitet vs. cash-flows 

For alle selskaber gælder det, at gennemsnittet på residualerne i modellen er 

tæt på 0, hvilket antyder at residualerne muligvis er normalt fordelte (Stock & 

Watson, 2012b). 

Der er ikke multikollinearitet pga. lav til moderat grad af korrelation mellem 

aktivitetsvariablen og cash-flows. Dette betyder at antagelsen om ingen perfekt 

multikollinearitet er overholdt for de fleste virksomheder. Som undtagelse hertil 

kommer Electronic Arts med en høj korrelation mellem aktiviteten og cash flow 

til finansiering, dog stadig ikke med perfekt multikollinearitet (Stock & Watson, 

2012b).  

Det samme gør sig gældende for korrelationen mellem cash flows typerne 

internt. En undtagelse til det er Bandai Namco, hvor der er en høj korrelation 

mellem cash flowet fra finansiering og aktiviteten på Facebook. Derudover har 

Bandai Namco en høj grad af korrelation mellem finansierings cash-flow og 

investerings cash-flow. For Capcom og EA er der også en moderat til høj 

korrelation mellem pengestrømmene. Dette tyder på, at vores modeller kunne 

være over parametriseret, da cash-flows vil kunne forklares ud fra hinanden, og 

derfor ikke er nødvendige at have med. Vi er dog overbeviste om, at det var 

nødvendigt at forsøge og afdække en sammenhæng mellem online sentimenter 

og alle de tre typer cash-flows i selskaberne (Stock & Watson, 2012b).  

 

Vi har opstillet histogrammer for at undersøge om variablerne som indgår i 

VAR(p) analyserne er normalfordelte. Det har vist sig, at de 

detrendede likes er tilnærmelsesvis normalfordelt (se f.eks. 

figur 30), med undtagelse af Bandai Namco, Capcom, CD 

Projekt Red og Konami. Det har muligvis givet en bias i 

modellernes estimater for nævnte selskaber (Stock & 

Watson, 2012b). 

 

For alle selskaberne gælder, at Cash-flows typerne ikke er 

normalfordelte (se f.eks. figur 31). Konami har en 
Figur 30 
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Figur 31 

tilnærmelsesvis normalfordeling i sine cash-flows, hvilket er interessant, og 

kunne indikere at estimaterne for Konami har en mindre bias end de andre 

selskabers. Det er dog vigtigt her lige at påpege, at aktiviteten er de detrendede 

likes, u intuitiv og lav størrelse, hvorfor estimaterne er svære at fortolke (Stock 

& Watson, 2012b).  

7.3.2 Aktivitet vs. regnskabsposter 

Ligesom for alle andre regressioner, der har optrådt i dette projekt, har 

gennemsnittet af fejlledene en meget lav middelværdi, der igen tyder på at 

fejlledene er normalfordelte (Stock & Watson, 2012b). 

 

 

For de fleste selskaber er der en lav korrelation mellem aktiviteten og 

regnskabsposterne, med undtagelse af Bandai Namco, der har en moderat 

korrelation mellem regnskabsposterne og aktiviteten.  

 

Da vi undersøgte om regnskabsposterne havde en korrelation med hinanden, var 

der en generel tendens til, at der var en svag til moderat korrelation mellem 

regnskabsposterne. Der var nogle enkelte korrelationer, som ikke var svage til 

moderate. For Activision Blizzard var korrelationen mellem tilgodehavender og 

omsætning 0,8; For CD Projekt Red var denne 0,96. For Electronic Arts var 

denne korrelation også høj, mens Take-Two havde en høj korrelation mellem 

immaterielle aktiver og finansielle omkostninger. Det kan ikke komme som en 

overraskelse at korrelationer mellem regnskabsposter variere mellem 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
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virksomhederne, fordi der naturligvis er forskel på hvordan virksomhederne er 

skruede sammen.  

 

Om de detrendede likes var normalfordelt, var mere tvetydig. For bandai Namco, 

Capcom, CD Projekt Red og Konami var likes ikke normalfordelt. De var 

normalfordelt eller tilnærmelsesvis normalfordelt for Activision Blizzard og Take-

two.  

 

For alle selskaberne undtagen Konami gjaldt det, at regnskabsposterne ikke var 

normalfordelte. For Konami var omsætningen, immaterielle aktiver og 

tilgodehavender tilnærmelsesvis normalfordelte.  

7.3.3 Sentiment & Cash flows 

Inden robustheden af VAR(p)-modellerne hvor sentimenter og cash-flows- og 

regnskabsposter indgår påbegyndes, er det er vigtigt at nævne, at 

korrelationerne ml. regnskabsposterne, og korrelationerne ml. cash-flows 

variabler er identisk med foregående afsnit, så dem afskediger vi til fordel for at 

fokusere på gennemsnit af fejlled og normalfordelingsantagelse. Vi vil heller ikke 

gennemgå histogrammer for cash-flows- og regnskabsposter, da disse er 

identiske med histogrammerne fra afsnit 7.2, 7.3.1 og 7.3.2.  

 

Middelværdien af fejlledene var tæt på 0, der igen tyder på at fejlledene er 

normalfordelte (Stock & Watson, 2012b).  

For alle selskaber undtagen CD Projekt Red gælder det, at der er en lav 

korrelation mellem sentimenter og selskabernes cash-flows.  

 

For 5 af selskaberne var scorexlikes ikke normalfordelte, undtagelserne her er 

EA og Capcom, hvor denne variabel var normalfordelt. Dette gør, for de to 

selskaber at estimaterne har en mindre grad af bias, end for de 5 resterende 

(Stock & Watson, 2012b).  

7.3.4 Sentiment og Regnskabsposter 

Igen fandt vi, at alle selskaberne have en lav middelværdi for deres fejlled. 

Korrelationen mellem regnskabsposterne og sentimenterne var lav for alle 

https://paperpile.com/c/OvwMJD/Pqy87
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selskaber. Scorexlikes’ fordeling er identisk med det foregående afsnits fordeling 

af scorexlikes, og fordelingen for regnskabsposterne identisk med dem, som 

fremgår af afsnittet om aktivitet og regnskabsposter. Derfor bliver de ikke 

behandlet her.  

8. Konklusion 

Analysen i dette projekt har kronologisk gennemgået test af tre hypoteser, der 

tilsammen danner grundlaget for besvarelsen af den overordnede 

problemformulering. Hypotese 1 og 2 danner ligeledes grundlaget for at opstille 

hypotese 3. Den samlede diskussion opsummerede og reflekterede på udfaldet 

af alle tre hypotesetest på én gang og hermed giver nogle bud på, hvorfor 

resultaterne ser ud som de gør.  

 

Vi kan afvise nulhypotesen om, at der ikke er en sammenhæng mellem 

aktiviteten på de sociale medier og selskabernes aktiekurser på 5%-

signifikansniveau. Der er i overvejende grad mange signifikante sammenhænge, 

både mellem likes, kommentarer og antal delinger, med aktiekursen.  

De logaritmiske aktivitets-metrikker har også mange signifikante estimater på 

koefficienter.  

Nogle af selskaberne har flere signifikante aktivitetskoefficienter end andre. Vi 

argumenterer herfor i flere dele, men mest væsentligt argumenterer vi for at det 

kunne skyldes diversifikation i produkterne de udbyder. Det er ikke kun 

produktdiversifikation internt i spilindustrien. Nogle af de udvalgte japanske 

selskaber opererer i andre brancher end spilindustrien, f.eks. fitness branchen. 

Dette vil alt andet lige reducere sammenhængen mellem aktiviteten baseret på 

omtale i spilindustrien og aktiekursen. 

 

Det var mere udfordrende at finde en sammenhæng mellem indholdet af 

kommentarerne og aktiekurserne. Vi kunne ikke i dette projekt afvise 

nulhypotesen om, at sammenhængen mellem sentimentet og aktiekursen ikke 

var statistisk signifikant på et 5% niveau. I analysen og diskussionerne af 

resultaterne kom vi med flere grunde til, hvorfor det var problematisk at vurdere 

kommentarskribentens holdning. Problematikken opstod som følge af brug af 

bag-of-words metoden til at forsøge at kvantificere den enkelte facebookbrugers 
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holdning. Det menneskelige sprog er mere end blot ord, sætningsstrukturen har 

en stor betydning for budskabet, og ironi kan forekomme. Sådanne forhold har 

dette projekts sentimentanalyse ikke taget højde for, hvorfor variablen 

scorexlikes ikke har en høj grad af reliabilitet.  

En interessant outlier i form af CD Projekt Red forekom. CD Projekt Red havde 

en langt højere grad af signifikante værdier end de andre selskaber hvad angik 

forbrugersentiment.  

Vi foreslog, at denne outlier også kunne være forsaget af CD Projekt Reds lille 

produktportefølje i forhold til de andre selskaber, som indgår i denne analyse. 

Denne outlier kan indikere at sentimentanalysen ikke er fuldstændigt uden 

reliabilitet, og forklaringen på den lave grad af signifikante værdier kan muligvis 

forklares ved en resistens for udsving i aktien grundet de andre selskabers brede 

produktportefølje. Derimod kan den signifikante sammenhæng for CD Projekt 

Red, skylde den måde hvorpå scorexlikes er konstrueret, for det viser sig, at 

korrelationen mellem aktiviteten og scorexlikes er relativ høj. Korrelationen 

kommer naturligvis af at antal likes og kommentarer indgår i scorexlikes 

variablen.  

 

Vores hypotese omkring en statistisk signifikant sammenhæng mellem omtalen 

og selskabernes præstation måtte vi ligeledes forkaste, da der ikke var en 

entydig signifikant sammenhæng mellem omtale og regnskabsposter eller cash-

flows for alle selskaberne. Dette resultat er selvfølgelig svækket af det lave antal 

observationer grundet den kvartalsvise natur af selskabernes regnskaber. 

Derudover blev dataene for omtalen også aggregerede på kvartalsbasis, og der 

kan argumenteres for, at det mindsker reliabiliteten af dataene. Et like eller en 

kommentar som blev afgivet måneder før regnskabet blev udgivet, har ikke 

nødvendigvis samme vægt som en kommentar dagen før udgivelsen. Derfor kan 

den manglende forklaringsgrad muligvis findes i måden vores kvartaliserede 

aktivitet og sentimentvariabler er konstrueret på. 

 

En anden forklaring på hvorfor at vi ikke kan afvise nulhypotesen, kan være at 

de regnskabsposter, der er udvalgt til analyse, simpelthen ikke er reflekteret i 

omtalen, mens andre er. Siden de udvalgte regnskabsposter er udvalgt ud fra et 

teoretisk fundament, og at der ikke blot er blevet regresseret mod samtlige 

regnskabsposter, kan der muligvis være andre regnskabsposter, hvor 
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sammenhængen kunne være signifikant. Men hvis regnskabsposterne var forkert 

udvalgt, ville der muligvis stadig være tale om en sammenhæng mellem omtalen 

og cash-flows, hvilket ikke gør sig gældende.  

 

Overordnet viser det sig, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem 

aktiekurserne og aktiviteten, men ikke aktiviteten og selskabernes præstation. 

Den manglende reflektering af aktiviteten i selskabernes præstation kunne 

muligvis forklares ud fra databehandlingen i dette projekt, men der er også 

andre mulige forklaringer på hvorfor det forholder sig sådan. 

 

Muligvis bliver aktiviteten på de sociale medier ikke fanget i regnskabsposterne, 

fordi de ikke indgår i tælleren i cash-flow, baserede værdiansættelsesmodeller, 

men derimod i nævneren. Det er muligvis, når en analytiker estimerer ejernes 

afkastkrav, at aktivitetens forklaring af aktieværdien bliver fanget. Hvis man 

holder for øje, at ejernes afkastkrav er et udtryk for en risikovurdering af 

selskabet, og der er en sammenhæng mellem aktiviteten og aktiekursen, vil 

denne sammenhæng automatisk blive fanget i en capital asset pricing model, 

hvor ejernes afkastkrav estimeres ud fra en specifik akties afkasts bevægelse i 

forhold til markedsafkastets bevægelse.  

 

En anden mulig forklaring på diskrepansen mellem aktiekursen og 

regnskabernes sammenhæng med omtalen på de sociale medier kunne forklares 

ud fra et behavioral finance perspektiv, hvori fænomenet kaskader indgår. 

Kaskaderne vil være udtryk for en irrationalitet på markedet, hvor investorer 

imitere andre investorers bevægelser i markedet for at undgå risiko. Det kan 

muligvis forklare, hvorfor aktien og aktiviteten har en sammenhæng, mens 

aktiviteten og selskabets præstation ikke har.  

 

Der kan være mange mulige grunde til, at vores resultater ser ud som de gør. I 

denne afhandling har vi argumenteret for de mest væsentlige grunde. Til videre 

forskning anbefaler vi at afdække en dybere sammenhængen mellem omtale på 

de sociale medier og selskabernes præstation / aktiekurs og evt. kausal effekt 

herimellem. En undersøgelse af selskabernes produktporteføljes størrelses 

sammenhæng med aktiekurs og omtale på de sociale medier kunne udføres. At 
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undersøge om der er en sammenhæng mellem selskabers kapitalkrav i selskaber 

og deres omtale på de sociale medier ville også være oplagt. 

En tredje mulighed er en udvidelse af dette projekts omfang, man kunne 

inddrage flere selskaber i samme industri, eller andre industrier, for at se om de 

resultater der er fremkommet i denne analyse, også gælder i større skala eller 

andre sammenhænge.  
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Bilag 1: Ordbøger (positiv/negativ) 

Bilag 2: Scripts til nedhentning af posts og datasæt  

Bilag 3: Liste med keywords for selskaber og deres produkter, samt 

facebooksidernes ID’er. 

Bilag 4: Scripts for nedhentning kommentare og datasæt 

Bilag 5: Aktiekurser for selskaberne der indgår i analysen 

Bilag 6: Faktiske og detrendede kvartalsregnskaber for selskaberne som er 

inddraget i analysen 

Bilag 7: Tidsmatch for databehandling til analysedel 1 

Bilag 8: Scripts fra databehandling til analysedel 1 og datasæt 

Bilag 9: Regressionsoutput for analysedel 1. 

Bilag 10: Tidsmatch for databehandling til analysedel 2  

Bilag 11: Scripts for databehandling til analysedel 2 og datasæt 

Bilag 12: Liste over selskabernes udgivelser 

Bilag 13: Regressionsoutput for analysedel 2. 
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Bilag 17: Script og regressionsoutput for VAR(p) Sentiment og regnskabspster 

Bilag 18: Script og regressionsoutput for VAR(p) aktivitet og cash-flow 

Bilag 19: Script og regressionsoutput for VAR(p) Aktivitet og regnskabsposter 

Bilag 20: Bilag til robusthed 

Bilag 21: DLM aktivitet mod aktiekurs 

Bilag 22: Sentiment analyse scripts 

 


