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Sammanfattning  
Varje dag släpps det ny information på marknaden som påverkar hur priset på olika 

tillgångar bestäms. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur schemalagda nyheter 

för ett antal utvalda makroekonomiska indikatorer påverkar det implicita 

volatilitetsindexet VIX. Dagarna som undersöks i studien är dagen innan och samma dag 

som nyheterna släppts. Det kan vara gynnsamt för många aktörer på marknaden, speciellt 

för derivathandlare, att få kunskap om huruvida det finns dagar i månaden då den 

implicita volatiliteten tenderar att avvika från resterande dagar. Kännedom om förväntade 

variationer i den implicita volatiliteten skulle kunna resultera i förbättrade 

investeringsbeslut. Det är nyheter om arbetsmarknadssituationen, import- och 

exportprisindex, producentprisindex och konsumentprisindex som utgör 

förklaringsvariablerna i denna undersökning. För att möjliggöra studier av specifika 

dagars påverkan på VIX är de oberoendevariablerna utformade som dummy-variabler. 

 

Resultatet från studien visar att tre av de fyra variablerna, alla förutom ”import- och 

exportprisindex”, genererar en signifikant negativ förändring av VIX de dagar då nyheter 

släppts. Vidare undersöks dagen innan nyhetsutsläppet och resultatet påvisar att 

förändringen i VIX är signifikant positiv dagen innan nyheter om 

arbetsmarknadssituationen släppts.  
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1.	  Introduktion	  

1.1	  Inledning	  
 
Varje dag släpps det ny information som påverkar den finansiella marknaden. Det kan 

vara i form av bolagsspecifik information som exempelvis kvartalsrapporter eller besked 

om förändring av en företagsledning, som vidare påverkar bolags aktiepriser. Den 

finansiella marknaden påverkas också av makroekonomiska nyheter, exempelvis så föll 

”Dow Jones Industrial Average” med 6,84 procent den 17:e september 2001. Detta var det 

datumet då börsen öppnades igen efter terrordåden mot World Trade Center (CNBC, 

2013-05-12).  

 

Nyheter leder generellt sätt till att aktörer inkorporerar ny information i sina 

framtidsförväntningar som då blir mer rättvisande. Vidare leder det till en förändring av 

den aggregerade efterfrågan av tillgångarna samt en prisförändring av dessa tillgångar. 

Vid stora prisfluktuationer betraktas marknaden som volatil och osäker, vilket kan vara ett 

resultat av att aktörer har svårt att fastställa ett pris baserat på den information de innehar. 

Nyheter angående en mängd ekonomiska indikatorer släpps för allmänheten enligt en 

regelbunden ekonomisk kalender där informationsinnehållet i nyhetsutsläppet avgör 

marknadens respons. (Bodie, m.fl., 2011, S.733, 740-743).   

 

Huvudsyftet med studien är att undersöka huruvida osäkerheten på den finansiella 

marknaden i USA påverkas av schemalagda nyhetsutsläpp beträffande följande 

makroekonomiska indikatorer: arbetsmarknadssituationen, import- och exportprisindex, 

producentprisindex (PPI) och konsumentprisindex (KPI). Marknadsosäkerhetsmåttet som 

används är det implicita volatilitetsindexet VIX som beskriver hur volatil marknaden 

förväntas vara de kommande 30 kalenderdagarna. De valda förklaringsvariablerna är 

utformade som dummy-variabler och avser den amerikanska marknaden. Variablerna 

beskrivs som stora ekonomiska indikatorer av United States Bureau of Labor Statistics 

(U.S BLS) och anses därför vara relevanta för studien. Tidigare studier från Bollerslev, 

m.fl., (2000), Graham, m.fl., (2003) och Nikkinen & Sahlström (2004) påvisar också de 

utvalda variablernas relevans på den finansiella marknaden.  
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I studien undersöks förändringen av marknadsosäkerheten dagar då nyheter om de 

tidigare angivna förklaringsvariablerna släppts, samt dagen innan nyheter beträffande 

samma makroekonomiska indikatorer publicerats. Dagen innan en nyhet släpps är den dag 

som enligt kalendern befinner sig längst ifrån föregående nyhetsutsläpp. Det är därför av 

intresse att undersöka om marknaden speglar den osäkerhet som utvecklats av att 

aktörerna inte fått tillgång till ny information att basera sina framtida förväntningar på. 

Sammanfattningsvis kommer följande frågeställningar att behandlas: 

 

• Hur påverkas osäkerheten på den amerikanska finansmarknaden dagen då ny 

information angående ett antal makroekonomiska indikatorer släpps? 

• Hur påverkas marknadsosäkerheten dagen innan nyhetsutsläppet?  

 

 

Det är fördelaktigt för aktörer på den finansiella marknaden, speciellt för derivathandlare, 

att erhålla information om dagar eller perioder i månaden då marknadsosäkerheten 

generellt sätt är högre eller lägre än den genomsnittliga osäkerheten. Eftersom 

marknadsosäkerhet, vilket anges i volatilitet, används i optionsprissättning är det 

intressant för investerare att kunna särskilja vilka specifika dagar/perioder i månaden 

(exempelvis efter specifika nyhetsutsläpp) då värdet på optioner historiskt sätt skiljer sig 

från andra dagar. (Bodie, m.fl., 2011, S. 637-639) 

 

Figur 1. VIX och S&P500 historisk volatilitet, 20040102-20130328  

 
 

Det mått på marknadsosäkerheten som används i studien är Chicago Board Options 

Exchange (CBOE) implicita volatilitetsindex (VIX). Indexet beskriver den förväntade 

volatiliteten de nästkommande 30 kalenderdagarna där aktier från Standard & Poor´s 500 
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(S&P500) index utgör de underliggande tillgångarna. Figur 1 visar att VIX och den 

historiska volatiliteten1 är starkt positivt korrelerade (0,7954). Avvikelsen mellan implicit 

volatilitet och faktisk volatilitet kan avgöra om en option varit under- eller övervärderad 

(aktieskolan, 2013-04-10). Om den implicita volatiliteten varit högre än den faktiska 

volatiliteten en period så innebär det att optionen varit övervärderad (riskreversal, 2013-

04-10). Eftersom VIX är starkt korrelerad med den historiska volatiliteten kan det ses som 

en god estimering av framtida volatilitet. VIX påverkas dessutom av ny information på 

marknaden och med hänsyn till dessa två argument används VIX i studien. 

  

1.2	  Metod	  	  

 
I detta kapitel beskrivs undersökningens delprocesser i kronologisk ordning, samtidigt 

som en redogörelse för studiens metoder och teorier kommer att presenteras. Studien 

innehåller en litteraturstudie-, samt en empirisk- del. I den empiriska delen av studien har 

det genomförts regressionsmodeller för att undersöka förändringen på VIX. Resultatet har 

analyserats i förhållande till två teorier inom finansmarknadsforskning, Effektiva 

marknadshypotesen samt Beteendefinans.     

 

Det finns en mängd tidigare studier som undersöker sambandet mellan makroekonomiska 

nyheter och optioners implicita volatilitet. Litteraturstudiedelen har baserats på tidigare 

studier samt på framstående finansmarknadsteorier. Uppsatsens utvalda studier har haft 

fokus på bland annat VIX, marknadsvolatilitet samt effektivitet på marknaden. Utöver de 

tidigare studierna utgörs litteraturdelen av en fördjupning inom två framstående 

finansmarknadsteorier: Effektiva marknadshypotesen samt Beteendefinans. 

 

För den empiriska undersökningen samlades data för de utvalda variablerna under 

perioden 2004-01-02 till 2013-03-28 in från webbaserade databaser.  

 

Studiens två frågeställningar, det vill säga hur osäkerheten på finansmarknaden påverkas 

dagen respektive dagen innan nyhetsutsläpp, kan hanteras med ungefär likadana 

empiriska metoder. Vid undersökningen av förändring på VIX de dagar som nyheterna 

                                                             
1 Uträkning av historisk volatilitet: !! = ln !!

!!!!
, ! = !!!!

! (!!!!!"#)!

!!!
 där n=21, volatiliteten för 21 dagar mätt på en 

årsbasis:  ! ∗ 252 där 252 är antalet tradingdagar på ett år.  
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publicerats på, antar dummy-variablerna värdet 1 de dagar då nyheter släppts och värdet 0 

alla andra dagar. När det är förändringen av VIX dagen innan nyhetsutsläppet som 

undersöks laggas dummy-variablerna en dag(t-1) och antar därför värdet 1 dagen innan 

nyhetsutsläppet och värdet 0 alla andra dagar.  

 

För att undersöka de oberoende variablernas påverkan på forskningsvariabeln estimeras 

en linjär regressionsmodell med Ordinary Least Squares (OLS) metoden. Där efter testas 

modellen för förstaordningens autokorrelation genom ett Breusch-Godfrey LM test. Vid 

tecken på autokorrelation i regressionsmodellen, läggs en autoregressiv (AR) term till i 

modellen för att korrigera för autokorrelationen. (Studenmund, 509-511). 

 

Modellen testas även för ARCH effekter (AutoRegressive Conditional 

Heteroskedasticity) genom ett Lagrange multiplier (LM) test. Testet avgör huruvida 

regressionsmodellen är utsatt för betingad heteroskedastisitet i fel-termen. Om resultatet 

av testet visar att ARCH effekter förekommer tillämpas istället en GARCH(p,q) modell 

som uppskattas med hjälp av maximum likelihood metoden (Cuthbertson, 438-439). Mer 

utförlig information om beroendevariabeln och dummy-variablerna beskrivs i kapitel 3 

”Data och empirisk modell”. Teorin bakom ARCH(p) och GARCH(p,q) modellerna 

beskrivs i kapitel 2 ”Bakgrund och teori”. Dessa resultat kommer sedan att presenteras 

och analyseras djupare i kapitel 4 och 5.  

 

1.3	  Avgränsningar	  	  

 

Uppsatsen begränsas till att undersöka den förändring i implicit volatilitet som 

uppkommer mellan stängning dag(t) och stängning dag(t-1). Ett problem med detta kan 

vara att marknaden eventuellt anpassas till den nya informationen innan stängning samma 

dag. Detta betyder att effekten av nyheten jämnas ut över hela dagen och blir svår att 

mäta. För att estimera en mer rättvisande modell skulle det kunna vara fördelaktigt att 

använda fler observationer dagligen för att analysera intra-dags-effekter. Data på VIX 

med många observationer per dag var dock inte tillgängligt vid datainsamlingstillfället.  

 

Ytterligare avgränsning i studien är att kvaliteten av informationen som släppts inte 

behandlas olika. I studien så betraktas nyheterna endast som ny information, oavsett om 
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den nya informationen som släppts generellt sätt är positiv eller negativ för ekonomin. 

Studien skiljer inte på kvalitet av informationen som släppts då den aldrig är känd för 

investeraren innan den nya rapporten publicerats. Om denna distinktion gjorts skulle en 

del av studiens avsikt försvinna i och med att uppsatsen bland annat syftar till att kunna 

prognosera några specifika dagar/perioder i månaden då den implicit volatilitet avviker 

något från det genomsnittliga. I kapitel 1.4 ”Tidigare studier” presenteras en studie av 

Nofsinger & Prucyk (2002) som undersöker vilken påverkan ny information med olika 

kvalitet har på den implicita volatiliteten. 

 

1.4	  Tidigare	  studier	  
 
Det finns flera tidigare studier som undersöker sambandet mellan makroekonomiska 

nyheter och optioners implicita volatilitet. Nedan sammanställs några av de studier som 

har hög relevans för undersökningen.  

 

Harvey & Whaley (1992) undersökte förväntad marknadsvolatilitet och effektiviteten på 

optionsmarknaden för Standard and Poor´s 100 index (S&P100) i USA. Studien 

analyserade den implicita volatiliteten på S&P100 under perioden oktober 1985 till juli 

1989. Beräkningen av den implicita volatiliteten baserades på närliggande at-the-money2 

(ATM) optioner. Harvey & Whaley använde den naturliga logaritmen av kvoten mellan 

den implicita volatiliteten i dag t och t-1 som beroendevariabel. Resultatet av studien 

uppvisade en negativ koefficient på fredagar och en positiv på måndagar, dvs. att den 

implicita volatiliteten gick upp på måndagar och ner på fredagar. De menade att denna 

effekt kunde vara relaterad till köp- och säljtryck, vilket skulle innebära den implicita 

volatiliteten ofta faller på fredagen på grund av att optionshandlare stänger deras 

positioner innan helgen. På måndagen ökar den implicita volatiliteten igen då 

optionshandlarna öppnar sina optionspositioner. Effekten var störst på köpoptioner men 

fanns även där för säljoptioner.  

 

Ederlington & Lee (1996) studerade hur publiceringar av ny information påverkat den 

implicita volatiliteten. Beroendevariabeln var utformad som den naturliga logaritmen av 

kvoten mellan den implicita volatiliteten i period t och t-1. Uträkningen av den implicita 

                                                             
2 At the money (ATM), innebär att lösenpriset(K) och spotpriset(S) är detsamma, således har optionen inget direkt värde 
på slutdagen 
3 VXO är ett mått på marknadsvolatilitet på den amerikanska marknaden, VXO baseras på ATM amerikanska optioner där 
aktier från S&P100 index är de underliggande tillgångarna. 
4 Generella uträkningen av VIX ges i bilaga 1. 



 9 

standardavvikelsen beräknades med data från optioners stängningspriser på daglig basis 

från 1988-11-11 till 1992-09-30. Den implicita volatilitet som undersöktes var inom 

options- och terminsmarknaden för statsskuldväxlar, Eurodollar och tyska D-mark. Till 

skillnad från tidigare nämnda studie undersöktes det huruvida förändringen i den implicita 

volatiliteten kunde kopplas till nyhetsutsläpp istället för bara olika dagar i veckan. Studien 

baserades på dummy variabler som antog värdet 1 då en nyhet släpptes och dagar då 

ingen nyhet publicerades antog variabeln värdet 0.  

 

Resultatet av undersökningen kan liknas med det resultat som Harvey & Whaley (1992) 

fick i deras studie, alltså att de syftade till att den negativa förändringen i den implicita 

volatiliteten berodde på att det var i slutet på veckan. Ederlington & Lee (1996) föreslog 

dock en alternativ förklaring till varför den implicita volatiliteten ökade/minskade. Vilket 

var att förändringen i den implicita volatiliteten var negativ på dagar då information om 

”arbetsmarknadssituationen” och ”producentprisindex” släppts. De påstod också att den 

negativa koefficienten på fredagar kunde härledas till att information om penningutbudet 

släppts på torsdagar efter stängning. Anledningen till den positiva förändringen från 

fredag stängning till måndag stängning motiverade Ederlington & Lee med att det är den 

dagen i veckan som minst ny information släppts. 

 

Graham, m.fl. (2003) använde i sin studie den tidigare versionen av VIX, det som idag 

kallas för VXO 3 . För att förklara förändringen i det implicita volatilitetsindexet 

undersöktes dagar då ny information om 11 stycken makroekonomiska indikatorer 

släppts. Dessutom undersöktes dagar då ”Federal Open Market Comitee” (FOMC) hade 

möten. Tidsperioden som undersöktes var januari 1995 till december 2001. Den empiriska 

undersökningen påvisade att dagar när nyheter om ”producentprisindex”, ”import- och 

exportprisindex”, ”kostnadsindex för anställningar” publicerats samt när ”FOMC” hade 

möten påverkade VIX signifikant negativt. I slutsatsen beskrivs det även att det var 

information som släpptes i början av månaden som hade störst påverkan på förändringen i 

VIX.  

 

Nikkinen & Sahlström (2004) utförde en studie med data från januari 1996 till december 

2000. Syftet med studien var att undersöka vilken påverkan FOMC möten och 

                                                             
3 VXO är ett mått på marknadsvolatilitet på den amerikanska marknaden, VXO baseras på ATM amerikanska optioner där 
aktier från S&P100 index är de underliggande tillgångarna. 
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schemalagda makroekonomiska nyheter haft på osäkerheten på amerikanska 

aktiemarknaden. Det mått på marknadsosäkerhet som användes var VIX som då var 

baserat på S&P100. Studien baserades på tre makroekonomiska dummy-variabler och en 

dummy-variabel som indikerade dagar då FOMC hade möten för att förklara förändringen 

i den implicita volatiliteten. De undersökte också hur förändringen i det implicita 

volatilitetsindexet såg ut dagen innan och efter nyheter publicerats. Resultatet påvisade att 

den implicita volatiliteten ökar dagen innan nyheter släppts och minskar efter att nyheten 

släppts. Studiens empiri visade att variablerna ”producentprisindex” (PPI) och 

”konsumentprisindex” (KPI) inte var signifikanta var för sig, men vid sammanslagning så 

uppvisade de ett signifikant resultat. Samt visade studiens resultat att ”employment 

report” var den variabel som var mest signifikant i att påverka marknadsosäkerheten. 

Studien påvisade att osäkerheten om vad som finns i de schemalagda nyheterna är en 

viktig faktor som påverkar marknadsosäkerheten.  

 

Nofsinger & Prucyk (2002) undersökte bland annat hur den implicita volatiliteten på OEX 

indexoptioner med S&P100 index som underliggande förändrades av  21 schemalagda 

ekonomiska nyheter. Undersökningen gjordes på data från år 1993 till 1994. Till skillnad 

från tidigare nämnda studier så använde de sig av två olika dummy-variabler för varje 

nyhet, där den ena antar ett positivt värde då det är en positiv nyhet (t.ex. lägre 

arbetslöshet) och annars antar den värdet noll. Den andra dummy-variabeln var utformad 

som så att den antog värdet ett då det var en negativ nyhet (t.ex. högre arbetslöshet) och 

på alla andra dagar antog den värdet noll. Således kunde de undersöka skillnaden mellan 

”bra” och ”dåligt” informationsinnehåll i nyheten och studera huruvida de påverkade 

förändringen i VIX olika. I studien dras slutsatsen att den implicita volatiliteten ökar när 

det släpps dåliga nyheter och att den minskar efter goda nyheter. En slutsats som drogs i 

studien var att informationsinnehållet är en viktig del att ta hänsyn till i liknande studier.   
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2.	  Bakgrund	  och	  teori	  

2.1	  VIX	  
 

VIX4 introducerades 1993 av ”the Chicago Board Options Exchange” (CBOE) och var till 

en början utvecklat för att mäta marknadens förväntan på 30 dagars volatilitet (implicita 

volatiliteten). Uträkningen var baserad på priser för åtta olika ATM köp- och säljoptioner 

från S&P100 index (OEX). Det tog inte lång tid innan VIX blev en referenspunkt för den 

amerikanska aktiemarknadsvolatiliteten. Anledningen till att man använde sig av OEX var 

på grund av att det var de indexoptioner som handlades mest i USA under denna 

tidsperiod. Det var likaså logiskt att man använde sig av ATM optioner då det var de 

optioner som handlades mest aktivt. (CBOE, 2009) Däremot förändrades handeln av 

indexoptioner efter införandet av VIX och fler gick över till handel med S&P500 

indexoptioner (SPX). En av anledningarna man tror kan ha påverkat detta skift är att SPX 

optioner är av europeisk5 typ och är lättare att värdera än OEX optionerna som är av 

amerikansk6 typ. Efter införandet av det första implicita volatilitetsindexet så började 

optionsindexmarknaden allt eftersom attrahera mer deltagare till marknaden som speciellt 

försökte försäkra sina portföljer genom att handla med out-of-the-money7 (OTM) och 

ATM säljoptioner. (Whaley, 2009) 

 

Den 22 september 2003, tio år efter att VIX introducerades utvecklade CBOE tillsammans 

med Goldman Sachs ett nytt sätt att mäta marknadens förväntade volatilitet. Detta nya 

mått tar hänsyn till de förändringar som skett i optionsmarkanden och priset på köp- och 

säljindexoptioner från S&P500 användes istället i dess beräkning. Till skillnad från 

tidigare mått beräknades numer VIX också på både ATM och OTM optioner. 

Anledningen till att beräkningsmetod ändrades var att SPX indexoptioner blivit de mest 

handlade på den amerikanska marknaden samt att handelsandelen av OTM optioner ökat. 

Indexet som använder sig av det nya måttet är idag vad som kallas för VIX, vidare är det 

index som använder sig av den tidigare metodens uträkningar nu kallat för VXO. 

(Whaley, 2009)  

                                                             
4 Generella uträkningen av VIX ges i bilaga 1. 
5 Optioner av europeisk typ kan endast lösas in på slutdagen av optionskontraktet. 
6 Optioner av amerikansk typ kan lösas in innan slutdagen av optionskontraktet. 
7 En option som är out-of-the-money (OTM) har ett spotpris som är lägre än lösenpriset S<K, ägaren av en köpoption som 
är OTM kommer inte välja att utfärda den då individen kan köpa den underliggande tillgången billigare på marknaden. 
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VIX kallas ofta för ”the investor fear gauge” på grund av att investerare köper indexets 

säljoptioner för att ”hedga” sin portfölj då det är oroliga för att aktiemarknaden skall gå 

ner. Ju fler som vill försäkra sina portföljer desto dyrare blir försäkringen och det leder 

således till att VIX indexet stiger. Följaktligen kan man säga att VIX är en indikator som 

speglar priset av en portföljförsäkring. (CBOE, 2013-04-26)  

 

Figur 2: Korrelation mellan VIX och S&P500 index 

 
Under finanskrisen 2008 observeras en tydlig nedgång i S&P500 och under samma period 

uppvisar istället VIX en markant uppgång. Den högsta nivån på VIX uppnåddes det sista 

kvartalet 2008.  

 

2.2	  ARCH(p)	  och	  GARCH(p,q)	  	  
 

ARCH modellen introducerades av Engle 1982. Modellen används när en 

regressionsmodell är utsatt för betingad heteroskedastisitet i fel-termen, det vill säga att 

variansen av fel-termen beror på storleken av variansen i fel-termen föregående perioder. 

ARCH modellen är en process för den konstanta obetingade variansen (ω) samt för den 

tidsvarierande betingade variansen. Den betingade variansen ökar och minskar beroende 

på magnituden av tidigare chocker. Modellen anses således vara realistisk för variabler 

där de stora chockerna inträffar i kluster (exempelvis volatilitet). Modellen tar viktade 

medelvärden från tidigare residualer i kvadrat. Denna viktning lägger större tyngd på ny 

information och mindre ju äldre informationen är. Processen baseras på 

estimeringsmetoden ”maximum likelihood” vilken ger ett systematiskt tillvägagångssätt 

till estimeringen av den optimala viktningen. När viktningen är gjord kan modellen av 
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tidsvarierande volatilitet användas för att estimera framtida volatilitet. Engle (2004) I 

formel (1) beskrivs algebraiskt hur ARCH modellen estimerar dagens varians som ett 

viktat medelvärde av tidigare residualer i kvadrat, där ”p” anger antalet laggar som 

modellen inkluderar: 

 

    !!! = ! + !!!!!!! +⋯+ !!!!!!!     (1) 

 

GARCH(p,q) – Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity är en 

generaliserad form av ARCH modellen som utvecklades av Bollerslev (1986). Denna 

modell generaliserar ARCH modellen till en autoregressiv glidande medelvärdesmodell. 

Variansen som estimeras med GARCH(1,1) är ett viktat medelvärde av tre 

variansestimeringar: estimeringen av den konstanta variansen (långsiktiga genomsnittliga 

variansen), estimeringen av variansen som gjordes i förgående period och variansen av 

fel-termen i föregående period. Viktningen mellan de tre variansestimeringar avgör hur 

variansen förändras med ny information och även hur lång tid det tar för den att återgå till 

sitt långsiktiga medelvärde. Nedan beskrivs algebraiskt hur variansen estimeras med 

GARCH(p,q) modellen. Antalet laggar på residualerna i kvadrat beskrivs av ”p” och 

antalet varianslaggar av ”q”. Engle (2004)  

  

  !!! = ! + !!!!!!! +⋯+ !!!!!!! + !!!!!!! +⋯+ !!!!!!!    (2) 

 

 

	  
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 14 

2.3	  Teori	  	  
 

Innebär ny information på marknaden i form av nyhetsutsläpp att VIX påverkas 

omgående? Eller är förändringen i VIX en mer långsam anpassning till den nya 

informationen? Nedan beskrivs två teoretiska utgångspunkter för denna studie som kan 

beskriva orsaken till en snabbt respektive långsam justering av VIX. De teorier som nedan 

presenteras är den effektiva marknadshypotesen och teorier inom beteendefinans.  

 

2.3.1	  Effektiva	  marknadshypotesen	  	  
 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är utvecklat av Eugene Fama i mitten av 1960 

talet, hypotesen säger att finansiella marknader är effektiva. Det innebär att all tillgänglig 

information är inkorporerat i priset. Således bör ny information som är relaterad till 

tillgången påverka dess pris nästintill omedelbart. Tidigare studier om EMH visar att 

större delen av responsen på aktiepriset, till följd av nyheter om företags utdelning och 

vinster, sker inom 10 minuter. Således skulle ny information leda till en nedgång 

respektive en uppgång någorlunda snart efter att informationen släppts, därefter ligga på 

en stabil nivå. Det går att dela in EMH i tre olika versioner, där de tre olika formerna har 

olika syn på vad som menas med ”all information”, de olika formerna är svag, semistark- 

och stark form. (Bodie, m.fl., 2011, S. 373) 

 

Den svaga formen av hypotesen menar att priset på en tillgång innehåller all information 

som kan tas fram genom att undersöka tidigare marknadsdata, som exempelvis historiska 

priser, handlad kvantitet och korttidsränta. Denna form av EMH menar att analyser av 

trender inte skulle löna sig då alla har tillgång till den historiska informationen. Det 

innebär också att om information släpps som påvisar framtida beteende av priset så 

kommer alla investerare redan veta hur de skall utnyttja dessa signaler och 

prisanpassningen sker direkt. Vidare leder detta till att signalerna tappar sitt värde. (Bodie, 

m.fl., 2011, S. 375) 

 

Den semistarka formen av EMH syftar till all den information som nämndes i den svaga 

formen, samt information som rör företagets fundamentala data. Det vill säga data 

angående företagets produktlinje, balansräkning, kvaliteten på ledningen, förväntad 

framtida vinst och vilka patent som företaget är inräknat i priset. Ny väsentlig information 
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kommer nå investerare vilket vidare leder till en snabb justering av priserna då det är på 

en marknad som kännetecknas av stark konkurrens. (Bodie, m.fl., 2011, S. 376) 

 

Den tredje formen av EMH är den starka formen, där ingår förutom de tidigare nämnda 

även information som bara är tillgänglig för företagets insiders. Med tanke på att det 

förekommer insiderhandel är det inte troligt att aktiepriset innefattar all den information 

som bara finns tillgänglig för ett företags ledning. (Bodie, m.fl., 2011, S. 376) 

 

Den effektiva marknadshypotesen drar alltså två viktiga slutsatser: den första säger att en 

tillgångs pris inkorporerar all information som är tillgänglig för investerare. Den andra 

säger att det är svårt för aktiva investerare att slå avkastningen för passiva strategier som 

exempelvis index. Detta eftersom priserna på en konkurrensmarknad anpassas så pass 

snart efter att ny information finns tillgänglig.  

 

Den effektiva marknadshypotesen är intressant för studien då VIX är ett index som 

förklarar den volatilitet som marknaden förväntar sig de kommande 30 kalenderdagarna. 

Vidare innebär det att VIX påverkas olika beroende på hur marknaden tolkar och anpassar 

sig till ny information. I denna studie betyder EHM att marknaden anpassas snabbt till den 

information som de schemalagda nyheterna bringar. 

 

2.3.2	  Beteendefinans	  	  
 

Den andra teorin som introduceras är inom beteendefinans. Till skillnad från 

konventionella teorier där investerare antas vara rationella är ett av de viktigaste 

antagandena inom beteendefinans att investerare eventuellt inte är rationella. Enligt teorin 

påverkar individers olika beteenden tillgångars prisutveckling medan konventionella 

teorier inte beaktar hur ”riktiga” personer gör sina val. 

 

En disciplin inom beteendefinans innefattar olika felaktiga informationstolkningar. Dessa 

kan exempelvis leda till att investerare misstolkar sannolikheter angående olika event eller 

förväntad avkastning. En av dessa informationsbehandlingar kallas för ”conservatism 

bias” vilket innebär att investerare är för långsamma med att uppdatera deras framtida 

förväntningar då det släpps ny information. Således kan de eventuellt undervärdera 
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nyheter som då inte får lika stor effekt som de borde. Detta leder till en gradvis justering 

av priserna. (Bodie, m.fl., 2011, S. 411) En anledning till varför det tar lång tid för 

individer att ändra deras framtida förväntan kan vara på grund av den potentiella 

kostnaden av att ta del av, samt applicera, den nya informationen (Barker & Nofsinger, 

2010, S. 315). 

”The confirmation effect” innebär att man ”omedvetet” letar efter information som stödjer 

sin tidigare hypotes samtidigt som man försöker undvika information som motbevisar ens 

tidigare åsikt. Ju mer motsägelsefull den nya informationen är från individens tidigare 

åsikt desto större blir marknads under- eller överskattningen. (Barker & Nofsinger, 2010, 

S. 362).  

 

Även om informationstolkningen skulle vara perfekt kan det även handla om beteende-

bias och att investeraren inte agerar rationellt utifrån den information de fått. Således kan 

detta resultera i att investeraren över- eller undervärderar nyheter. En undervärdering av 

goda nyheter och en övervärdering av dåliga nyheter leder till att man undervärderar 

priset på tillgången.  

 

Sammanfattningsvis så berör beteendefinans olika anledningar till varför individers 

förväntningar kan anpassas relativt långsamt samt anledningar till att vikten av viss 

information över- eller undervärderas. Om förändringen av VIX i denna studie är en 

långsam justering till den nya information som de schemalagda nyheterna bringar så kan 

teorier som behandlar områden inom beteendefinans eventuellt vara till hjälp för att 

förklara denna anpassning.  

3.	  Data	  och	  empirisk	  modell	  	  	  

3.1	  Data	  
 

Beroendevariabeln som används i studien baseras på VIX och beskriver den kontinuerliga 

förändringen av VIX mellan period t och period t-1.  

     ln !"#!
!"#!!!

      (3) 

Data på VIX är hämtat från Federal Reserve Bank of S.t Louis (FRED). Då studien 

strävar efter att uppnå ett rättvisande resultat används data från 2004-01-02 då det är data 



 17 

så långt bakåt i tiden som fanns tillgänglig vid datainsamlingen. Mars 2013 var den sista 

avslutade månaden när data samlades in och således användes observationer fram till 

2013-03-28 i studien.  

 

Som oberoendevariabler används dagar som är förknippade med ny information angående 

fyra olika makroekonomiska indikatorer. Rapporter om de valda variablerna publiceras på 

en månadsbasis klockan 08.30 (Eastern Time). Vilket under tidsperioden som undersöks 

genererar 111 stycken nyhetspublikationer för varje variabel. Datumen då nyheterna 

släppts är taget från på U.S Bureau of Labor Statistics (U.S BLS). Variablerna är valda på 

grund av att U.S BLS beskriver dem som stora ekonomiska indikatorer samt att tidigare 

studier har påvisat dess relevans. Nedan följer en kort förklaring av variablerna:  

 

Arbetsmarknadssituationen: Är en summering av en mängd olika månadsrapporter som 

släpper detaljerad data angående bland annat sysselsättning, arbetslöshet, tidrapporter och 

inkomsten i USA. (U.S BLS, 2013-05-21) 

 

U. S import- och exportprisindex: Är ett index som beskriver priser för varor som är 

köpta utomlands av inhemska konsumenter, samt priser av varor som inhemska 

producenter säljer till konsumenter utanför USA. Variabeln är även ett mått på om 

priserna av import och export har ökat eller minskat. Detta index anses som ett värdefullt 

verktyg som hjälper till att mäta inflation. (U.S BLS, 2013-05-21) 

 

Producentprisindex: Ger en rapport på den genomsnittliga förändringen på säljpriset som 

inhemska producenter får för sina varor och tjänster mätt över tid. Priserna mäts i det 

första distributionsledet då produkterna levereras från amerikanska producenter. Om det 

inte är inhemska producenter mäts priserna istället i första inköpsledet då varorna kommer 

in i USA. (U.S BLS, 2013-05-21)  

 

Konsumentprisindex: Är ett mått på prisutvecklingen i landet, det används även som ett 

inflationsmått. Variabeln avser att visa hur konsumentpriserna för hela den privata 

inhemska konsumtionen utvecklas. Detta undersöks genom att mäta prisförändringen av 

en representativ varukorg. (U.S BLS, 2013-05-21)  
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Nedan följer Tabell 1 som förklarar den deskriptiva statistiken samt ger en övergripande 

bild på hur de data som används ser ut. Som kan utläsas av tabellen så är maximum värdet 

av VIX knappt fyra gånger så högt som dess medelvärde, vilket är ganska stor skillnad i 

implicit volatilitet. Detta höga värde på VIX inträffade den 20:e november 2008, vilket 

kan förklaras av att denna period symboliseras av finanskrisen 2008.  

 
Tabell 1: Deskriptiv statistik 

Tabell 1 Värden  Värden  Förändring Förändring 

 

VIX SP500 VIX SP500 

Observationer 2325 2325 2324 2324 

Medelvärde 20,6413 1238,2008 -0,0002 0,0001 

Median 17,7100 1251,7000 -0,0058 0,0007 

Maximum 80,8600 1569,1900 0,4960 0,1096 

Minimum 9,8900 676,5300 -0,3506 -0,0947 

Std av 10,1420 172,1757 0,0676 0,0132 

Skevhet 2,2235 -0,4985 0,6759 -0,3106 

Toppighet 6,3739 0,0948 4,2447 10,5841 

 
 

3.2	  Modellspecifikation	  
 

Studien syftar till att undersöka hur förändringen i VIX påverkats dagen innan, respektive 

samma dag, nyheter publicerats. För att undersöka dessa frågeställningar estimeras två 

liknande modeller. Skillnaden i modellerna ligger i dummy-variablerna. 

 

När studien undersöker hur VIX förändrats dagarna då nyheterna släppts är de 

oberoendevariablerna utformade som dummy-variabler som antar värdet 1 när en nyhet 

släppts och dagar då ingen nyhet släppts antar dummy-variabeln värdet 0. Ekvationen ser 

ut som följer:  

 

ln !"#$
!"#$!! !

=   ! + !!!!,!!"# + !!!!,!!"# + !!!!,!!!" + !!!!,!!"# + !!!"
!"#!
!"#!!! !!!

+ !!     (4) 

 

!!! = ! + !!!!!!! + !!!!!!!          (5) 
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Vidare undersöks dagen innan nyhetsutsläppen, dummy-variablerna är då konstruerade så 

att de antar värdet 1 dagen innan en nyhet släpps, alla andra dagar antar variabeln värdet 

0. Ekvationen för denna undersökning är: 

 

ln !"#$
!"#$!! !

=   ! + !!!!,!!!!"# + !!!!,!!!!"# + !!!!,!!!!!" + !!!!,!!!!"# + !!!"
!"#!
!"#!!! !!!

+ !!    (6) 

 
!!! = ! + !!!!!!! + !!!!!!!          (7) 

 
 
I modell (4) antar dummy-variablerna värdet 1 dagar då nyheter släppts, dagar då inga 

nyheter publicerats antar variablerna värdet 0. Dummy-variablerna anges som: 

!!,!!"# ,!!,!!"# ,!!,!!!"och  !!,!!"# 

 
Dummy-variablerna i ekvation (6) indikerar dagen innan rapporter om de 

makroekonomiska indikatorerna publicerats. Variablerna ser ut som följer: 

!!,!!!!"# ,!!,!!!!"# ,!!,!!!!!" och  !!,!!!!"# . De antar värdet 1 dagen innan en ett nyhetsutsläpp. 

 

En komponent av ekvationerna (4) och (6) är en AR(1) term:  
 
     !!!"

!"#!
!"#!!! !!!

     (8) 
 

Vilken är en autoregressiv term som är laggad en period(dag). AR(1) beskriver 

beroendevariabeln som en funktion av föregåendeperiods beroendevariabel. AR är en del 

av ARIMA(p,d,q) modellen (AutoRegressive Integrated Moving Average). ARIMA är en 

förfinad kurvanpassningsmodell som baseras på beroendevariabelns tidigare värden för att 

generera en rättvisande kortsiktig estimering av variabelns framtida utveckling samt för 

att bättre förstå den tidsserie data som används. (Studenmund, 2010, S. 509-511)  

 

!!! som anges algebraiskt i ekvation (5) och (7) representerar modellerna- (4) respektive 

(6)-s tidsvarierande betingade varians som estimeras med maximum likelihood metoden i 

GARCH(1,1) modellen.  

 
    !!! = ! + !!!!!!! + !!!!!!!      (9) 
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4.	  Resultat	  	  

4.1	  Resultat	  av	  variablernas	  påverkan	  på	  VIX	  dagen	  då	  nyheter	  släppts	  	  
 

Tabell 2: Resultat av Breusch-Godfrey LM Test för autokorrelation och resultatet av 

Lagrange multiplier test för ARCH effekter. 

Test för: Laggar(p) Chi2 df Prob>chi2 

Autokorrelation 1 19,483 1 0,0000 

ARCH effekter 1 55,223 1 0,0000 

 

Nollhypoteserna för de två tester som presenteras i tabell 2 är: den ursprungliga OLS 

modellen innehåller inte någon autokorrelation respektive några ARCH effekter. 

Resultatet i tabellen visar att värdena för chi2 är högre än den kritiska gränsen på 3,84. 

Där av förkastas nollhypoteserna.  

 

För att motverka autokorrelationen justeras den ursprungliga OLS modellen genom att 

lägga till en AR(1)-term. Eftersom modellen också uppvisar tecken på ARCH effekter, 

används en GARCH(1,1) modell istället för en OLS linjär regression. GARCH(p,q) 

estimeras med maximum likelihood metoden. Den ”nya” modellen är den som slutligen 

används för att undersöker vilken effekt dagar då nyheter släpps har på VIX. Modellen 

som testas specificeras nedan: 

 

ln !"#$
!"#$!! !

=   ! + !!!!,!!"# + !!!!,!!"# + !!!!,!!!" + !!!!,!!"# + !!!"
!"#!
!"#!!! !!!

+ !!   (10) 

 

!!! = ! + !!!!!!! + !!!!!!!          (11) 
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Tabell 3: Resultat8 av modell 1.  
 Modell 1 

Variabel Koefficienter Srd. error P- värde 

Konstant 0,00067 0,00126 0,596 

Arbetsmarknadssituatio

nen 

-0,01624 0,00620 0,009 

Import & Export -0,00052 0,00633 0,935 

PPI -0,01596 0,00571 0,005 

KPI -0,01066 0,00545 0,050 

AR(1) -0,06556 0,02764 0,018 

ARCH(ω) (konstant) -0,00046 0,00030 0,128 

ARCH(1) 0,18082 0,02634 0,000 

GARCH(1) 0,91786 0,08642 0,000 
 

Antal obs 2324 

Distribution Gaussian (Normal) 

Lol Likelihood 3056,357 

Wald chi2(5) 23,99 

Prop>chi2 0,0002 

 

Modellen testades på en 5-procentig signifikansnivå. Variablerna som uppvisar 

signifikanta värden på dess koefficienter är: arbetsmarknadssituationen (-0,01624), PPI (-

0,01596) och KPI (-0,01066). Anställningssituationen är den variabel som påvisar högst 

signifikans före PPI och slutligen KPI. Det finns empiriskt stöd för att det implicita 

volatilitetsindexet (VIX) har en negativ förändring dagen då nyheter om de tre 

makroekonomiska indikatorerna publicerats. 

	  

	  

	  

	  
 

 

 
 

                                                             
8 Ytterligare en modell testades där AR, ARCH och GARCH var laggade upp till 3 perioder, resultatet på regressionen finns 
i bilaga 2 (modell 1:2) Tabell 6. Variablerna och dess signifikansnivå påverkades dock inte av att fler laggade termer 
tillades, därav tas resultatet inte inte upp som en huvuddel i uppsatsen.  
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4.2	  Resultat	  med	  laggade	  dummy-‐variabler	  	  
 

Nedan redovisas tester samt resultat av de modeller där dummy-variablerna är laggade en 

dag och antar värdet 1 dagen innan nyheter släppts och värdet 0 alla andra dagar. 

Dummy-variablerna är laggade en period(dag) för att undersöka förändringen i VIX 

dagen innan nyheter om de makroekonomiska indikatorerna publicerats. 

 

Tabell 4: Resultat av Breusch-Godfrey LM test för autokorrelation och resultat av 

Lagrange multiplier test för ARCH effekt. 

Test för: Laggar(p) Chi2 df Prob>chi2 

Autokorrelation 1 19,447 1 0,0000 

ARCH effekter 1 54,512 1 0,0000 

 

Tabell 4 visar att värdena för chi2 är högre än den kritiska gränsen på 3,84 således 

förkastas de båda nollhypoteserna om att varken autokorrelation eller ARCH effekter 

finns i modellen. Modellen uppvisar signifikanta tecken på både autokorrelation och 

autoregressiv betingad heteroskedastisitet. Således estimeras modellen istället med 

maximum likelihood metoden i en GARCH(1,1) modell och en AR(1)-term läggs till.  

 

Modell 2 testar hur VIX förändras dagen innan de makroekonomiska nyheterna släppts. 

Denna modell specificeras tidigare i kapitlet 3.2 ”modellspecifikation”. Modellen som 

testas är:  

 

ln !"#$
!"#$!! !

=   ! + !!!!,!!!!"# + !!!!,!!!!"# + !!!!,!!!!!" + !!!!,!!!!"# + !!!"
!"#!
!"#!!! !!!

+ !!   (12) 

 

!!! = ! + !!!!!!! + !!!!!!!          (13) 
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Tabell 5: Resultat av modell9 2. 
 Model 2 

Variabel Koefficienter Srd. error P- värde 

Konstant -0,00259 0,00133 0,051 

Arbetsmarknadssituatio

nen 

0,01112 0,00538 0,039 

Import & Export 0,00391 0,00548 0,475 

PPI 0,00852 0,00659 0,196 

KPI 0,00169 0,00558 0,762 

AR(1) -0,06284 0,02818 0,026 

ARCH(ω) (konstant) -0,00024 0,00032 0,459 

ARCH(1) 0,18416 0,02774 0,000 

GARCH(1) 0,86272 0,08999 0,000 
    

Antal obs 2323 

Distribution Gaussian (Normal) 

Log likelihood 3048,983 

Wald chi2(5) 10,75 

Prop>chi2 0,0566 

 

Resultatet av modell 2 visar att det enbart är variabeln ”arbetsmarknadssituationen” som 

uppvisar en signifikant koefficient (0,01112) på en 5-procentig signifikansnivå. Modellen 

påvisar att det finns empiriskt stöd för att den implicita volatiliteten ökar dagen innan 

nyheter om arbetsmarknadssituationen i USA släppts. De övriga variablerna påvisar dock 

inte statistisk signifikanta resultat i att förklara osäkerheten på marknaden dagen innan 

nyheter släppts. Modell uppvisar även signifikanta värden på AR(1), ARCH(1) och 

GARCH(1), vilket tyder på att dessa termer hjälpte till att få bort autokorrelation samt 

ARCH effekter i modellen.   

 

 

 

                                                             
9 En till regression gjordes för att undersöka förändringen på VIX dagen innan nyhetsutsläppen. Dock var AR(p) och 
GARCH(p,q) laggade upp till 4 perioder i denna regressionsmodell. Varken variablernas värde eller signifikans blev 
”bättre” med fler laggar, där av presenteras inte detta resultat i huvuddelen av uppsatsen, utan i bilaga 3.   
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5.	  Slutsats	  	  
Syftet med studien var att undersöka osäkerheten på marknaden runt dagar då nyheter om 

ett antal makroekonomiska indikatorer släppts. Modell 1 visade att nyhetsutsläpp om 

anställningssituationen, PPI och KPI minskade förändringen av det implicita 

volatilitetsindexet VIX dagen då nyheten släppts. Resultatet överensstämmer med de 

förväntningar som skapats innan studien. Förväntningarna om att ny information skulle 

leda till mindre osäkerhet på finansmarknaden skapades utifrån tidigare litteratur. Med 

mindre osäkerhet menas en negativ påverkan på förändringen av VIX. Detta är i linje med 

de resultat som Nikkinen & Sahlström (2004) fick fram i sin studie som förklarats tidigare 

i arbetet. De hade empiriskt stöd för att anställningssituationen påverkade 

marknadsosäkerheten, dock endast att PPI och KPI tillsammans var signifikanta, inte var 

för sig.  

 

Resultatet av studien kan snarare återkopplas till den effektiva marknadshypotesen än till 

teorier om beteendefinans. Skillnaden mellan dessa teorier har förklarats i teoridelen. 

Resultatet visar att marknaden anpassar sig till den nya informationen relativt fort. Detta 

eftersom det är samma dag som nyheten släppts som utgjort underlag för studien.  

 

Den variabel som inte påvisade ett signifikant värde var nyhetsutsläpp angående import- 

och exportprisindex, anledningarna till detta kan vara många. En anledning kan vara att 

det faktiskt inte påverkar den implicita volatiliteten. Vidare skulle variabeln som inte var 

signifikant kunna knytas samman till teorier om beteendefinans som till exempel 

”conservatism bias”. Vilket innebär att investerare är för långsamma med att uppdaterar 

sina förväntningar och i så fall kan detta innebära att reaktionen på VIX kommer senare.  

 

Dock går det att argumentera för att anledningen till att variabeln inte var signifikans inte 

berör beteendefinans. Detta eftersom vi observerat en snabb justering till ny information 

av de övriga variablerna. Varför skulle nyhetsrapporter om en av de fyra 

makroekonomiska indikatorer bidra till en långsam förändring av VIX, medan de tre 

andra påverkade VIX relativt snabbt? Där av påverkas troligtvis inte förändringen i VIX 

av de dagar nyheter om import- och exportprisindex publicerats.  
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De ”svaga” resultaten kan också bero på att studien använt sig av förändringen mellan 

dagliga stängningskurser. Detta kan vara en brist då den effektiva marknadshypotesen 

menar att marknaden anpassas nästintill omgående. På grund av att tidsperioden mellan 

observationerna som används i studien är en hel dag, kan eventuella effekter av 

nyhetsutsläpp försvinna innan nästa värde på VIX observeras. Ett förslag till kommande 

studier inom området är att använda kortare intervall mellan de olika värdena på VIX och 

på så sett kunna observera effekten av nyhetsutsläppen under kortare tidsperioder. 

 

I modell 2 undersöks det hur den implicita volatiliteten förändras dagen innan 

nyhetsutsläppet. Eftersom det är den dag som är längst ifrån föregående nyhetsutsläpp av 

samma slag samt baserat på tidigare studier kunde det förväntas att förändringen i VIX 

skulle vara positiv. Som modell 2 visade hade alla variabler positiva koefficienter men 

enbart en av variablerna var statistisk signifikant på en 5-procentig nivå, vilket var 

arbetsmarknadssituationen. Således kan det inte dras några generella slutsatser om att 

VIX ökar dagen innan rapporter för makroekonomiska indikatorer publiceras. 

 

Att modellen inte uppvisade några signifikanta värden på tre av de undersökta variablerna 

kan vara på grund av att VIX runt dessa dagar påverkats av andra faktorer som eventuellt 

motverkat effekten av de oberoendevariabel som använts i studien. Eller kan orsaken helt 

enkelt vara att marknadsosäkerheten inte påverkas av att det gått en lång period sedan 

föregående nyhetspublicering.  

 

Slutligen kan det konstateras att studien har empiriskt stöd för att nyhetsutsläpp för tre av 

studiens fyra ekonomiska indikatorer resulterar i en negativ förändringen av det implicita 

volatilitetsindexet dagen då dessa nyheter släppts. Vilket också innebär att osäkerheten på 

den amerikanska aktiemarknaden minskat då dessa schemalagda nyheter släppts. 

Ytterligare slutsats som kan dras är att den amerikanska marknadsosäkerheten ökar dagen 

innan rapporter om arbetsmarknadssituationen publicerats.  
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Bilaga	  1	  
 
Den generaliserade formeln för uträkningen av VIX ges i (CBOE, 2009) och beskrivs som 

följande:” 

 

!! =
2
!

Δ!!
!!!

!!"
!

! !! −
1
!

!
!!
− 1

!

 

 
σ = VIX/100 

T = Tid till utgångsdatum 

F = Framtida indexnivå härlett från priser på indexoptioner  

K0 = Första lösenpriset under den framtida indexnivån, F 

Ki = Lösenpriset på out-of-the-money option nr:i ; en köpoption om Ki>K0 och en 

säljoption om Ki<K0 ; både köp- och sälj- option om Ki=K0 

ΔKi = Intervall mellan lösenpriserna – halva skillnaden mellan lösenpriserna på båda sidor 

av Ki: 

Δ!! =   
!!!!!!!!

2  

R = Riskfri ränta till utgångsdatum 

Q(Ki) = Mittenpunkten av ”bid-ask spread” för varje option med lösenpris Ki.” 
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Tabell 6: Resultat av modell 1:2 som använder 3 laggar på AR(p), ARCH(p) och 

GARCH(p,q) för att undersöka förändringen av VIX de dagar som nyhetsutsläppen 

publiceras.  
 Modell 1:2 

Variabel Koefficienter Srd. error P- värde 

Konstant 0.00138 0.00123      0,259 

Arbetsmarknadssituationen -0.01835    0.00594 0.002     

Import & Export -0.00012    0.00568 0.984     

PPI -0.01688    0.00536 0.002     

KPI -0.01130    0.00562 0.044     

AR(1) -0.07723     0.02702    0.004     

AR(2) -0.07106    0.02961  0.016     

AR(3) -0.09336    0.02944  0.002     

ARCH(ω) (konstant) -0.0016    0.00024 0.000     

ARCH(1)  0.15376    0.02079  0.000       

ARCH(2) 0.08618     0.02487 0.001      

ARCH(3) 0.03325     0.01721 0.053     

GARCH(1) 0.34817    0.05169 0.000      

GARCH(2) 0.01382 0.08629      0.873      

GARCH(3) 0.72502    0.05000  0.000      
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Tabell 7: Resultat av modell 2:2 som använder 4 laggar på AR(p), ARCH(p) och 

GARCH(p,q) för att undersöka förändringen av VIX dagen innan nyhetsutsläppen 

publiceras.  
 Modell 2:2 

Variabel Koefficienter Srd. error P- värde 

Konstant -0.00126 0.00118     0.287     

Arbetsmarknadssituationen  0.00967  0.00486      0.047     

Import & Export -0.00314  0.00587     0.593     

PPI 0.00768 0.00569 0.177      

KPI 0.00024  0.00528      0.963     

AR(1) -0.08116 0.02753    0.003     

AR(2) -0.06644  0.03023  0.028     

AR(3) -0.10265  0.02839 0.000     

AR(4) -0.12424  0.02919  0.000     

ARCH(ω) (konstant) -0.00180  0.00026    0.000     

ARCH(1) 0.16404  0.02718  0.000      

ARCH(2) 0.12138  0.02879 0.000      

ARCH(3) 0.02251  0.01907     0.238     

ARCH(4) 0.01893  0.01947    0.331     

GARCH(1) 0.06477  0.10425    0.534     

GARCH(2) 0.19570   0.09385 0,037 

GARCH(3) 0.64536    0.06130 0,000 

GARCH(4) 0.16887  0.07267    0.020        
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Nedan följer några termer som förknippas med optioner. 
 

Derivat är ett finansiellt instrument som får sitt värde utifrån den underliggande 

tillgångens värde, som exempelvis värdet på index, aktier och andra handelsvaror, det har 

inget egenvärde. Vidare så förändras också värdet av derivatet när priset av den 

underliggande tillgången ändras. De mest använda derivaten är swappar, terminer och 

optioner, där swappar och terminer är ganska lika varandra så många hävdar att det 

faktiskt bara finns två huvudgrupper av derivat: Optioner och terminer. (Dubofsky och 

Miller, 2003, S.3)  

 

En köpoption är ett kontrakt som ger innehavaren rätten att lösa in optionen på eller innan 

slutdagen men är inte tvungen till att göra det. Utfärdaren av köpoptionen är dock bunden 

till att leverera den underliggande tillgången. Således har innehavaren valet att genomföra 

kontraktet medan utfärdaren är bunden till att genomföra det. När optionen enbart kan 

utfärdas på slutdagen kallas det för en europeisk option och när innehavaren har rätten att 

lösa in den innan slutdagen så kallas det för en amerikansk option. (Dubofsky och Miller, 

2003, S.14) 

 

En säljoption är ett kontrakt som ger ägaren rätten att sälja den underliggande tillgången 

till lösenpriset (det fasta pris som innehavaren kan säja den underliggande tillgången för) 

och utfärdaren av säljoptionen är bunden till att köpa den underliggande tillgången till det 

förutbestämda lösenpriset. Men utfärdaren av säljoptionen kommer enbart behöva köpa 

den underliggande tillgången om optionsägaren väljer att sälja. (Dubofsky och Miller, 

2003, S.14) 

 

Att en option är in the money (ITM), vilket betyder att spotpriset på den underliggande 

tillgången är högre än lösenpriset för optionen (S>K). Om en köpoption avslutas på 

slutdagen och befinner sig ”in the money” betyder detta att optionen har ett positivt värde 

på slutdagen och ägaren av köpoptionen kommer att välja att köpa den underliggande 

tillgången för det lägre lösenpriset (K). Ägaren kommer således att köpa den 

underliggande tillgången för ett pris som är lägre än det faktiska värdet(S). 
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At the money (ATM), ger att S≈K vilket innebär att lösenpriset och spotpriset är ungefär 

detsamma, således har optionen inget direkt värde på slutdagen.  

Out of the money (OTM), ger att S<K, detta betyder att lösenpriset är högre än spotpriset. 

Om vi tar fallet med en köpoption igen så innebär detta att ägaren av köpoptionen kan 

köpa den underliggande tillgången billigare på marknaden jämfört med att köpa den till 

lösenpriset som bestämts tidigare. Således kommer optionen inte att ha något värde och 

kommer inte heller att genomföras. (Dubofsky och Miller, 2003, S.14-15) 

 


