
 

  

Small is beautiful  

Small cap  (SMB) i det norske markedet 

Også i det norske markedet har man over tid 

kunne observere denne effekten, men den er 

mindre enn i andre markeder, spesielt etter 

siste års svake utvikling i dette segmentet. I 

figuren over vises relativ utvikling i SMB 

(OSESX) mot de store selskapene (OSEBX) 

sammen med tilsvarende utvikling globalt. 

Det norske SMB segmentet har utviklet seg 

vesentlig svakere enn internasjonalt. Dette 

har også bidratt til at SMB segmentet er lavt 

verdsatt  (målt som markedsbasert kontra 

bokført verdi av egenkapitalen) mot de store 

selskapene. Figuren under viser at SMB -

segmentet normalt har en rabatt mot de 

store selskapene, men denne er nå på de 

høyeste nivåene vi har sett de 10 siste årene. 

Målt ved pris/bok multiplen er SMB 

selskapene nå 45 % billigere enn de store 

selskapene. 

I finansteorien dominerte den såkalte 

Kapitalverdimodellen (”CAPM”) helt frem til 

begynnelsen av 1990 tallet. Her kunne alle 

selskapers eller porteføljers  avkastning 

beskrives som en funksjon av dens 

samvariasjon med en markedsportefølje. I 

1992 introduserte imidlertid professorene 

Fama og French sin berømte 3-faktor modell 
hvor de viste at også selskapsstørrelse og 

prising kunne forklare  avkastning til en aksje 

eller en portefølje. Siden har ”smallcap” 

effekten vært anerkjent som en genuin 

positiv avkastningsfaktor. I alle markeder er 

det vist at mindre selskaper over tid har gitt 

en høyere avkastning enn store selskaper.  

Er SMB effekten død ? 

Denne effekten synes ikke å være død 

internasjonalt selv om det er en pågående 

debatt om temaet. Hvis denne effekten er så 

veldokumentert, hvorfor vil den ikke bli 

eliminert av profesjonelle investorer? Svaret 

på det er trolig å finne både i adferdsmønstre 

hos investorer og institusjonelle forhold. De 

investerbare SMB selskapene utgjør en veldig 
liten del i forhold til de store selskapene på 

børsen. Mange store institusjonelle investorer 

er derfor i praksis forhindret fra å investere 

her. Andre grunnleggende forklaringer  er at 

SMB selskapene  opplever større naturlig 

usikkerhet, både i forhold til markedspotensial 

og finansieringsadgang. Dette gir høyere 

risiko som skal belønnes med høyere 

avkastning over tid. Videre er det verdt å 

merke seg at SMB segmentet er klart mindre 

analysert og derfor byr på større 

avkastningsmuligheter ved å velge riktige 

selskaper. Dette gjelder ikke minst i Norge 

hvor både analytikere og fondsforvaltere har 

forlatt segmentet etter finanskrisen.  Både i 

Norge og internasjonalt har SMB sektoren vist 

seg å gjøre det spesielt godt i begynnelsen av 

året (figur under). Sesong og langvarig 

mindre-avkastning er derfor kanskje gode 

argumenter for å se litt nærmere på SMB 

segmentet ved inngangen til 2016. 


