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ABSTRACT 

Studien syftar till att undersöka huruvida det finns ett signifikant 

samband mellan den svenska reporäntan och prisbildningen av aktier 

inkluderade i indexet OMXS30. Datamaterialet täcker perioden 2004 

till 2012 och hämtas direkt från NASDAQ OMX Nordic. Genom en 

eventstudie och med hjälp av Marknadsmodellen estimeras en 

abnormal avkastning för händelseperioderna. För att ta hänsyn till de 

estimeringsproblem som finns associerade med finansiell 

tidsseriedata och dess varians används en EGARCH-modell. 

Resultatet tyder på en signifikant negativ korrelation mellan 

reporäntan och marknadspriserna på Stockholmsbörsen. Det finns 

även indikationer på att en asymmetri existerar vad gäller negativa 

och positiva nyheters inverkan på variansen.  

NYCKELORD: Eventstudie, EGARCH, marknadsmodellen, reporäntan, 

aktiemarknaden. 
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KAPITEL 1 

1. INLEDNING 

”Money makes money. And the money that 

 makes money makes more money”1  

— Benjamin Franklin 

Benjamin Franklins enkla förklaring för principen bakom ränta-på-ränta gör det 

lätt att förstå vikten av ränta-på-ränta-effekten för värdet av en investerares 

tillgångar. Det är även lätt att förstå att räntan som skapar pengarna som skapar 

mer pengar har stor betydelse för finansmarknaden och dess aktörer. Räntenivån 

är dock inte enbart viktig för finansmarknaden och dess aktörer såsom banker 

och investmentbolag. Även hushåll, företag och enskilda individer påverkas i stor 

utsträckning av räntan och dess nivå. Exempelvis påverkas hushåll av dyrare 

bostadslån, enskilda individer genom både direkt ägande av aktier och indirekt 

ägande genom exempelvis pensionsfonder. Företag påverkas genom bl.a. högre 

räntekostnader för investeringar och lägre konsumtion i samhället. Det är 

således inte konstigt att olika räntenivåer intresserar de flesta människor, 

oavsett om de är skuldsatta eller inte, har tillgångar, eller förvärvsarbetar inom 

finansbranschen. 

Sedan reporäntan blev Riksbankens styrränta i mitten av 1994 har reporäntan 

varit Riksbankens viktigaste penningpolitiska verktyg för att nå inflationsmålet på 

två procent. Denna studie kommer att behandla den del som berör 

finansmarknaden och hur Riksbanken genom ändringar i reporäntan påverkar 

prisbildningen av finansiella tillgångar. Hur mycket påverkas då aktiekurser vid 

centralbankers ändring av sina räntor? En av de vanligaste metoderna för att 

                                                      
1 Citatet är taget från boken Penningmarknaden skriven av Nyberg, Viotti och Wissén.  
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undersöka olika händelsers inverkan på börsnoterade bolags marknadsvärde är 

genom Sharpes (1963) marknadsmodell i samband med en eventstudie. Genom 

marknadsmodellen är det möjligt att undersöka om ändringar i reporäntan har 

någon effekt på marknadsnoterade bolag. Det möjliggörs genom estimerandet 

av en förväntad avkastning med hjälp av marknadsmodellen. Därefter beräknas 

avkastningen som avviker från den förväntade avkastningen vid 

ränteändringstillfället. Genom detta kommer studien försöka besvara 

frågeställningen om Riksbankens annonseringar angående ändringar i 

reporäntan har någon inverkan på Stockholmsbörsens marknadspriser. 

När det gäller marknaders inkorporering av information är aktiemarknaden 

kanske den marknad som studerats flitigast. En frågeställning som kan anses vara 

en av de viktigaste är just hur aktiemarknaden inkorporerar centralbankernas 

ränteändringar. Den frågeställningen har undersökts av ett flertal forskare på 

marknader runt om i världen. Majoriteten av dessa forskare är överens om att 

det existerar en negativ korrelation mellan ränteändringar och aktiekurser. Det 

finns dock ingen studie gjord på den svenska marknaden men resultatet från 

dessa studier kan anses gälla även för den svenska marknaden. Anledningen till 

detta är att finansmarknaderna är globala marknader och kan antas fungerar på 

samma sätt trots att de fysiska marknadsplatserna är lokaliserade i olika länder. 

Den tidigare forskningen som presenteras kan av den anledningen antas vara 

aktuell även för Sverige. 

Lobo (2000) undersökte om det fanns en asymmetrisk effekt av negativa och 

positiva nyheter vid annonseringen av ränteändringar. Han utgick från att 

centralbankens ränteändring påverkar företag genom två kanaler. Den första är 

själva diskonteringsräntan som ett företags kassaflöden diskonteras till och den 

andra är förändringen av framtida kassaflödesförväntningar. Han fann, genom 

att använda en GARCH-modell, ett samband mellan annonseringen av 

ränteändringar och förändringar i aktiekurser på marknaden i USA. Han fann 
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även bevis för att riskaversionen ökar före annonseringen av ändringen och att 

räntehöjningar, negativa nyheter, ger upphov till överreaktioner på börsen vilket 

skulle vara grunden till den asymmetriska effekten. Han menar att detta beror på 

individers riskaversion när det gäller förluster. Individer reagerar snabbare vid 

negativa nyheter för att försöka förhindra förlusterna vilket leder till 

överreaktioner. Lobo (2002) undersökte även i en studie publicerad två år senare 

hur aktiemarknaden i USA reagerade på oväntade ränteändringar. Studien var en 

eventstudie modifierad för GARCH-effekter där han använde sig av en EGARCH-

modell för att ta hänsyn till den s.k. leverage-effekten (leverage effect). Han 

fastställde hur stor del av den annonserade ändringen som var oväntad genom 

intervjuer och resultatet i hans studie visade på att vid oväntade ränteändringar 

fanns det en signifikant negativ korrelation. Lobo fann även i denna studie bevis 

på att negativa och positiva nyheter har en asymmetrisk effekt på aktiekurser. 

Precis som i föregående studie argumenterar han för att detta beror på att 

individer är riskaverta. 

Mullineux, McDonald och Sensarma (2011) försöker i sin studie finna svar på två 

frågor; 1) fungerar konsumtions- och förmögenhetskanalerna; 2) kan dessa 

kanaler förklara den negativa korrelationen som kan uppstår vid ränteändringar? 

De fann i sin studie en signifikant negativa korrelation mellan reporänteändringar 

och konsumtion samt förmögenhet. Denna negativa korrelation kan enligt dem 

bero på hur ränteändringen påverkar hushållens förmögenhet och 

konsumtionsmöjligheter. Exempelvis ger en lägre ränta högre bostadspriser 

vilket gynnar husägaren genom möjligheten att sälja huset till ett högre pris eller 

att belåna huset för konsumtion. Dessa resultat bör indirekt kunna kopplas till 

aktiemarknaden och således visar resultatet i deras studie på att ränteändringar 

verkligen påverkar aktiemarknaden som förväntat.  

En studie där forskarna direkt tittar på hur centralbankens ändringar av räntan 

påverkar avkastningen på aktiemarknaden är den av Chen m.fl. (1999). Deras 
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resultat visar bl.a. på en signifikant negativ korrelation mellan ändringar i räntan 

och aktiekurser vid oväntade ränteändringar. Ytterligare en studie som visar på 

en negativ korrelation är den av Dinenis och Staikouras (1998). Deras studie är 

gjord på den brittiska marknaden och resultatet tyder även på att det finns en 

skillnad mellan finansiella firmor och icke-finansiella firmor. De finansiella 

företagen påverkas mer av ränteändringar än icke-finansiella företag. Dock kan 

de inte svara på varför ränteändringar direkt påverkar aktier. De ger heller inget 

argument eller drar några slutsatser för vad det kan bero på.  

Studier som behandlar ämnet ränteändringar och aktiemarknaden med samma 

resultat som i studierna ovan är det ingen brist på. Thorbecke (1997) fann även 

han en signifikant negativ korrelation mellan ändringar i räntan och aktiekurser. 

Även Waud (1970), Pearce och Roley (1984) samt Bernanke och Kuttner (2005) 

har funnit stöd för att det finns en negativ korrelation mellan ändringar i räntan 

och förändringar i aktiekurser.  

Med dessa studier som utgångspunkt är det lätt att dra slutsatsen att även denna 

studie kommer uppvisa ett resultat i linje med resultaten som presenterats i 

artiklarna ovan. Det finns även anledning till att misstänka att resultatet kommer 

uppvisa asymmetri vad gäller höjningar och sänkningar av reporäntan då flertalet 

tidigare studier påvisat just detta. Någon exakt förklaring till den egentliga 

orsaken av förändringarna i aktiernas marknadspriser är inte ämnad i denna 

studie och kommer heller inte att uppnås med utgångspunkt från det som 

framkommit i den tidigare forskningen. 

1.1 SYFTE 

När aktier värderas är en viktig del vid värderingen diskonteringsräntan då 

diskonteringsräntan används för att bestämma nuvärdet av de framtida 

intäkterna. Då reporäntan är en del av diskonteringsräntan blir reporäntan och 

dess nivå en viktig del vid värderingen av aktier. Av denna anledning syftar denna 

studie till att undersöka om det existerar en signifikant negativ korrelation 
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mellan ändringar i den svenska reporäntan och förändringar i aktiekurser för 

börsnoterade bolag. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Studien är begränsad till att enbart innefatta svenska aktier inkluderade i indexet 

OMXS30 då detta index innehåller de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. Genom att enbart studera de mest omsatta aktierna minskar 

risken att prissättningen vid Riksbankens reporänteändringar inte bli så effektiv 

som möjligt. Detta resulterar i att marknadens inkorporering av ränteändringar 

med större sannolikhet återspeglas på ett korrekt sätt. Dock kommer Nokia att 

utelämnas från studien trots att bolagets aktie är inkluderad i OMXS30 då 

studien behandlar händelser under perioden 2004 till 2012 och Nokia 

inkluderades i indexet först 2007.  

Studien kommer enbart att behandla annonseringen av reporänteändringar och 

inte själva ändringen av reporäntan. Anledningen till detta är att effekten av 

ändringar i reporäntan borde, enligt den effektiva marknadshypotesen, 

inkorporeras vid Riksbankens pressmeddelande och inte själva ändringen 

eftersom reporänteändringen inte är oförväntad. Dock kan reporänteändringen 

till en viss del redan vara inkorporerad av marknaden. Detta då det finns 

förväntningar på marknaden om Riksbanken kommer att sänka eller höja 

reporäntan och hur stor ändringen kommer att vara. Dock är det inget som 

majoriteten av den tidigare forskningen tar hänsyn till på grund av komplexiteten 

av att avgöra hur stor del av den annonserade ändringen som är förväntad eller 

oförväntad. Denna studie kommer av denna anledning inte heller att ta hänsyn 

till om en viss del av den annonserade ändringen redan är förväntad eller ej.  

I nästa avsnitt presenteras en kortare bakgrund samt studiens teoretiska 

referensram. Kapitel tre presenterar den metod som används vid estimeringen 

av reporäntans effekt på aktiemarknaden samt modellen för beräkning av 

variansen. Slutligen presenteras studiens resultat samt en avslutande diskussion.  
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KAPITEL 2 

2. BAKGRUND OCH TEORI 

För att få förståelse för reporäntan och hur förändringar i reporäntan påverkar 

aktiers värde presenteras i detta kapitel en kortare bakgrund angående 

reporäntan och dess existens samt den teoretiska referensramen. Genom den 

teoretiska referensramen erhålls även studiens förväntade resultat. 

2.1 BAKGRUND 

2.1.1 REPORÄNTAN2 

Riksbanken är Sveriges centralbank och har till uppgift att ansvara för landets 

penningpolitik samt säkerheten och effektiviteten i betalningssystemet. För att 

erhålla ett stabilt penningvärde i samhället har Riksbanken som mål att landets 

inflation skall ligga på två procent per år, plus eller minus toleransnivån på en 

procent. För att uppnå detta mål har Riksbanken reporäntan som sitt 

penningpolitiska verktyg. Genom ändringar i reporäntan har Riksbanken 

möjlighet att påverka samhällets efterfråga på kapital och kan på så sätt både ge 

en avkylande effekt på samhällsekonomin samt öka investeringarna och 

konsumtionen i samhället. Reporäntans nivå bestäms åtta gånger per år av 

riksbanksdirektionen som är Riksbankens ledning och består av sex personer.  

Riksbanken kan ses som bankernas bank där reporäntan är räntan för de medel 

som lånas av Riksbanken. De aktörer som har rätt att låna av Riksbanken är vissa 

banker, clearingorganisationer och Riksgälden. Riksbankens betalningssystem, 

där samtliga aktörer som har rätt att låna pengar av riksbanken har ett konto, 

benämns RIX. Genom RIX-kontona kan deltagarna i RIX låna monetär bas av 

                                                      
2 Informationen angående reporäntan, Riksbanken och dess delar är hämtad från Riksbankens 
Internetsida 
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Riksbanken i utbyte mot statspapper. Dessa låneavtal är de s.k. reporna som 

löper en vecka åt gången, onsdag till onsdag, och reporäntan är räntan som 

bankerna betalar för dessa korta lån. 

Om en RIX-deltagare har ett negativt saldo på sitt RIX-konto vid dagens slut 

måste deltagaren betala en förutbestämd utlåningsränta som är 0,75 % plus 

reporäntan. Skulle en deltagare istället ha ett positivt saldo erhåller deltagaren 

en förutbestämd inlåningsränta som är den aktuella reporäntan minus 0,75 %. 

Detta blir den s.k. räntekorridoren där takräntan är 0,75 % plus reporäntan och 

golvräntan är reporäntan minus 0,75 %. Genom detta förfarande skapar 

Riksbanken ett incitament för deltagarna att göra upp sinsemellan. Detta då en 

bank med ett positivt saldo kommer få en högre inlåningsränta och en bank med 

ett negativt saldo får en lägre utlåningsränta om räntenivån mellan bankerna 

motsvarar reporäntan eller ligger i spannet mellan golv- och takräntan. Dessa 

transaktioner sker på den s.k. dagslånemarknaden och räntan som etableras där 

benämns dagslåneräntan. 

Det är genom detta system Riksbankens öppna marknadsoperationer påverkar 

konsumtionsbenägenheten och investeringsviljan i samhället. Vid en högre 

reporänta kommer bankerna vara tvungna att höja räntorna som deras kunder 

lånar till, vilket minskar investeringsviljan i samhället på grund av högre 

kapitalkostnader. Konsumtionen i samhället blir även lägre av högre räntor då 

det blir mer gynnsamt att spara samtidigt som belånade individer får högre 

räntekostnader, vilket leder till mindre pengar att lägga på konsumtion. På detta 

sätt kyls ekonomin ner i samhället vilket bör avspeglas i marknadspriserna på 

aktiemarknaden. Samma resonemang gäller för sänkt reporänta. Det blir billigare 

att låna kapital för investeringar samtidigt som konsumtionen i samhället ökar 

vilket ger företagen ökade intäkter som sedan bör avspeglas i högre 

marknadspriser. Det bör således finnas en negativ korrelation mellan 

reporänteändringar och börsnoterade bolags marknadspriser. 
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En intressant synvinkel är även marknadens förväntningar på framtiden. Det bör 

vara rimligt att anta att marknaden inkorporerar Riksbankens annonsering 

angående reporänteändringar utifrån deras prognos för inflation och BNP-

tillväxt. Dessa prognoser bör ha en inverkan på marknadspriserna då en ökning i 

reporäntan tillsammans med bättre ekonomiska prognoser kan ses som en signal 

på tillväxt i samhället vilket bör ge företagen högre lönsamhet. Samma gäller för 

sänkt reporänta. När Riksbanken annonserar om en sänkt reporänta är det 

möjligt att marknaden tolkar det som sämre framtidsutsikter för bolagen vilket 

bör resultera i lägre marknadspriser. Det är således rimligt att sänkt (höjd) 

reporänta inte resulterar i högre (lägre) marknadspriser då effekten från 

marknadens tolkning av framtidsutsikterna för bolagen kan vara större än 

effekten från en längre (högre) ränta. 

2.2 TEORI 

Räntor har en central roll vid värderingen av finansiella tillgångar då de används 

vid diskonteringen av de framtida pengaflödena. I detta avsnitt kommer olika 

aktievärderingsmetoder att behandlas och hur reporäntan påverkar aktiers värde 

genom räntan som de framtida pengaflödena diskonteras med.  

2.2.1 AKTIEVÄRDERINGSMETODER 

För att beräkna en akties nuvärde finns olika värderingsmetoder, både 

sofistikerade och enkla. Om vi tittar närmre på två metoder som kan anses vara 

bland de vanligaste och flitigast använda, de s.k. utdelningstillväxtmodellen 

(Discounted Dividend Model) och kassaflödesmetoden (Free Cash Flow Model), 

får vi en djupare förståelse för tillvägagångssättet vid värdepappers prissättning. 

Något dessa värderingsmetoder har gemensamt när en akties nuvärde ska 

beräknas är bl.a. diskonteringsräntan. Genom att titta närmare på dessa metoder 

får vi en bredare bild av hur reporäntan påverkar de börsnoterade bolagens 

marknadsvärde genom denna diskonteringsränta.  
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2.2.2 UTDELNINGSTILLVÄXTMODELLEN 

För att erhålla en framtida betalnings värde i dagens penningvärde är det möjligt 

att diskontera den framtida summan med den förväntade inflationen för 

perioden. På så sätt är det möjligt att erhålla nuvärdet av det framtida beloppet. 

Samma princip används för att värdera en aktie med utdelningstillväxtmodellen, 

som presenterades av Gordon och Shapiro (1956). Utdelningstillväxtmodellen är 

en modell som baseras på antagandet att värdet av ett företag är företagets 

diskonterade framtida utdelningar. Formeln ser i sitt grundutförande ut enligt 

följande; 

 

𝑃0 = ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=1

 (1)  

där 𝑘 är avkastningskravet (diskonteringsräntan) som de framtida utdelningarna 

𝐷𝑡 diskonteras med. Avkastningskravet kan beräknas på ett flertal olika sätt bl.a. 

genom CAPM3; 

 

𝐸(𝑅𝑗) = 𝑅 + [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅]𝛽𝑗 (2)  

där 𝐸(𝑅𝑗) = 𝑘, 𝐸(𝑅𝑀) är marknadsavkastningen och 𝑅 är den s.k. riskfria räntan 

som är den ränta som kan erhållas genom investeringar i statligt utgivna 

finansiella instrument. Det är i denna riskfria ränta som reporäntan ingår. Den 

sista termen 𝛽𝑗 är företag j:s systematiska risk. Med systematisk risk menas 

risken som inte är företagsspecifikt. Storleken på 𝛽𝑗 avgör således hur mycket 

den enskilda aktiens volatilitet korrelerar med marknadens. 

I formeln (1) blir det tydligt att det är väldigt mödosamt att beräkna nuvärdet av 

en oändlig ström av utdelningar och det var just detta problem som Gordon och 

Shapiro behandlade i sin artikel. De utgick ifrån antagandet att ett företag 

                                                      
3 Stapleton och Subrahmanyam (1983) 
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återinvesterar en del av sina inkomster efter skatt och att de har en viss konstant 

avkastning på sitt egna kapital. Utifrån dessa antaganden var det möjligt för 

Gordon och Shapiro att härleda ett uttryck för en konstant tillväxtmodell som 

sedan dess har benämnts Gordon Growth Model, ekvationen ser ut enligt 

följande; 

 
𝑃0 =  

𝐷0

𝑘 − g
 (3)  

där 𝑃0 är nuvärdet av aktien, 𝐷0 är utdelningen vid tiden 0, g är den årliga 

konstanta utdelningstillväxten och 𝑘 är som tidigare avkastningskravet för den 

enskilda aktien. Vi ser att om räntan 𝑘 i formel (1) och (3) höjs (sänks) kommer 

priset 𝑃0 att sjunka (öka). Utifrån denna värderingsmetod kommer således det 

förväntade resultat i studien visa på en negativ korrelation mellan 

reporänteändringar och aktiekurser.  

Det är även möjligt att manipulera ekvation (3) och lösa ut 𝑘 för att beräkna en 

akties avkastning. Vi får då; 

 
𝑘 =  

𝐷0

𝑃0
+ 𝑔 (4)  

Vi kan nu se att en akties avkastning är samma som en akties utdelning idag 

dividerat med dagens aktiekurs plus den förväntade konstanta 

utdelningstillväxten. På detta sätt är det lättare att förstå att räntan är en 

investerares alternativkostnad. Så länge aktiepositionen ger mer i avkastning än 

avkastningskravet är det rationellt att investera i aktien. Skulle 𝑃0 öka till en nivå 

som gör att 𝑘 blir lägre än avkastningskravet är det inte längre rationellt att 

investera i aktien då det är möjligt att ta en position som ger högre riskjusterad 

avkastning.  
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2.2.3 MODIGLIANI-MILLER-TEOREMET 

En av Gordon och Shapiros modells större brister är att vissa företag inte har 

någon utdelning. Ett tillvägagångssätt för att komma runt problemet är att 

använda Modigliani-Mille-Teoremet. Modigliani och Miller (1958) menar att 

prissättningen av en aktie inte borde styras av ett företags utdelningspolicy då 

kapitalet som inte delas ut till ägarna återinvesteras i företaget. Det korrekta 

borde av den anledningen vara att se till ett företags vinster vid prissättningen av 

ett företags aktier då utdelningens roll enligt Modigliani och Miller istället blir en 

”proxy” för de framtida intäktsförväntningarna. Även de framtida förväntade 

vinsterna måste diskonteras till ett nuvärde för att det ska vara möjligt att göra 

en bedömning av ett företags värde, precis som i värderingsmetoden där 

utdelningen är det centrala. Utifrån Modigliani-Miller-Teoremet kommer således 

även det förväntade resultatet i studien att vara en negativ korrelation mellan 

reporäntan och aktiekurser oavsett bolagets utdelningspolicy. 

Dock tar ingen av de ovan presenterade värderingsmetoderna hänsyn till ett 

företags egentliga lönsamhet då enbart utdelning och bokförd vinst i 

resultaträkningen används vid värderingen.   

2.2.4 KASSAFLÖDESMETODEN 

Kassaflödesmetoden kan anses vara en av de mer rättvisande och moderna 

metoderna vid bolagsvärdering då metoden tar hänsyn till bokföringstekniska 

aspekter. Ett företag som gör nollresultat kan i själva verket vara lönsamt då de 

exempelvis kanske vill minska sina skatteutbetalningar och av den anledningen 

genom bokföringstekniska åtgärder vill minimerar den bokförda vinsten i 

resultaträkningen. Det är inte heller omöjligt att företag tack vare 

bokföringstekniska åtgärder redovisar ett positivt resultat trots att förtaget i 

själva verket inte är speciellt lönsamt. Ett bolag med hög skuldsättningsgrad bör 

även ge en högre avkastning till investerarna då företaget kommer att ha en 

högre risk. Genom att diskontera det förväntade framtida kassaflödet med 
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företagets viktade kapitalkostnad (WACC) kommer även hänsyn tas till den 

aspekten. 

Fernandez (2007) sammanställde de tio vanligaste värderingsmetoderna där 

kassaflöden diskonteras vid värderingen och visade att samtliga tio 

värderingsmetoder resulterar i samma företagsvärde. I en av dessa metoder 

används WACC som diskonteringsränta och kan utifrån Fernandez resultat antas 

vara lika lämplig som övriga värderingsmetoder där framtida kassaflöden 

används. Han definierar WACC till följande; 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶 =  

𝐸𝑡−1𝐾𝑒𝑡 + 𝐷𝑡−1𝐾𝑑𝑡(1 − 𝑇)

𝐸𝑡−1 + 𝐷𝑡−1
 (5)  

där 𝐾𝑒 är avkastningskravet på det egna kapitalet, 𝐾𝑑 är den genomsnittliga 

räntekostnaden, 𝑇 är bolagsskatten, 𝐸 är marknadsvärdet på eget kapital och 𝐷 

är marknadsvärdet på bolagets skulder. WACC blir då det totala 

avkastningskravet på hela företaget; den ersättning bolagets långivare och 

aktieägare tillsammans förväntar sig från bolaget. För att erhålla marknadsvärdet 

av bolagets utstående aktier diskonteras de förväntade framtida kassaflödena 

med WACC. Beräkningen av kassaflödet i detalj är inte av större intresse för 

denna studie och kommer av den orsaken att utelämnas. Dock kan nämnas att 

samtliga kostnader som inte är direkta utbetalningar återförs till den bokförda 

vinsten i resultaträkningen. Samma gäller för utbetalningar som bokförs som en 

kostnad under flera år. För den intresserade läsaren finns ett bra exempel i 

Fernandez (2007) studie där författaren presenterar tillvägagångssättet för 

beräkningen av det fria kassaflödet.  

Efter att de framtida kassaflödena är estimerade och WACC är beräknad 

diskonteras kassaflödet till ett nuvärde precis som i utdelningstillväxtmodellen 

och företagets värde erhålls. Därefter kan aktiernas marknadspris beräknas 

genom att dividera det totala marknadsvärdet med antalet utstående aktier. 
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Formeln för nuvärdesberäkningen kan hittas i bl.a. Pierrus och Babusiauxs (2010) 

artikel och ser ut enligt följande; 

 
𝑉 = ∑

𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑡=𝑘

𝑘=1

  (6)  

där 𝑉 är företagets marknadsvärde och 𝐹𝑡 är företagets kassaflöde för tiden t. 

Det är nu enkelt att se även här hur ränteändringar påverkar ett företags 

marknadsvärde. Om vi ser till formel (4) så kommer en ökning (sänkning) av 

räntan att påverka WACC genom att höja (sänka) den genomsnittliga 

räntekostnaden. Men även avkastningskravet för aktieägarna ändras då den 

riskfria räntan förändras vid reporänteändringar vilket även påverkar WACC.4 

Utifrån detta kan vi nu dra slutsatser om vad som händer med marknadsvärdet 𝑉 

vid en ändring av reporäntan. Höjer (sänker) Riksbanken reporäntan kommer det 

leda till höjda (sänkta) avkastningskrav hos aktieägarna. Det resulterar även i att 

företags upplåningskostnader höjs (sänks). Detta leder till att WACC blir högre 

(lägre) som i sin tur ger ett lägre (högre) marknadsvärde då 𝑉 sjunker (ökar). 

Således blir även med kassaflödesmetoden det förväntade värdet en negativ 

korrelation mellan aktiekurser och reporäntan.  

Med utgångspunkt från de teoretiska modeller och metoder som presenterats 

och diskuterats ovan, och med förutsättning att marknaden fungerar effektivt, är 

det möjligt att dra starka slutsatser att resultatet kommer visa på en negativ 

korrelation. Med utgångspunkten att marknaden är effektiv kommer resultatet 

även svara på om marknaden verkligen är effektiv. Skulle resultatet visa på en 

positiv korrelation eller ett ickesignifikant resultat skulle detta kunna innebära 

att marknaden inte är effektiv. Informationen skulle exempelvis kunnat ha läckt 

ut till större aktörer på marknaden innan Riksbankens pressmeddelande når 

marknaden. En möjlighet är även att en så pass stor del av reporänteändingen 

                                                      
4 För beräkning av avkastningskrav se CAPM som presenterades i ekvation (2) 
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redan är inkorporerad i marknadspriserna att annonseringen inte ger någon 

effekt. Ändringen är således inte oväntad vilket skulle innebära att marknaden är 

effektiv även om resultatet skulle tyda på en ineffektiv marknad. 

2.2.5 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Som nämnts ovan är det möjligt att dra starka slutsatser angående det 

förväntade resultatet med förutsättning att marknaden fungerar effektivt. 

Marknaden måste även vara effektiv för att reporänteändringens effekt 

omedelbart ska inkorporeras i marknadspriserna. Det är således viktigt att få 

förståelse för vad marknadseffektivitet egentligen innebär. Fama (1970) 

beskriver en marknad som effektiv när dess priser tillfullo reflekterar all 

tillgänglig information. I sin studie undersöker Fama marknadseffektivitetens 

styrka genom att testa tre olika styrkenivåer. Först testas en svag form av 

marknadseffektivitet där enbart historisk information är inkorporerad i 

marknadspriserna. Därefter den andra formen av effektivitet, den semieffektiva, 

där Fama undersöker om priserna även effektivt justeras till all offentlig 

information som finns tillgänglig. Den sista är den starkt effektiva formen av 

marknaseffektivitet där samtlig information, även information som inte är 

offentlig, det vill säga insiderinformation, är inkorporerad i marknadspriserna.  

Enligt Fama finns det tre kriterier som är tillräckliga för ett en marknad ska vara 

effektiv; 

1. Inga transaktionskostnader existerar 

2. All tillgänglig information finns att tillgå kostnadsfritt för 

samtliga marknadsaktörer 

3. Alla aktörer på marknaden är överens om informationens 

inverkan på marknadspriserna 

Det är rimligt att anta att dessa kriterier inte är uppfyllda på finansmarknaden 

vilket bör föranleda att marknaden inte är effektiv. Dock argumenterar Fama för 
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att dessa kriterier inte behöver vara uppfyllda för att prissättningen skall vara 

effektiv. Enligt honom är kriterierna ”sufficient for market efficiency, but not 

necessary”. Han argumenterar vidare att så länge det finns aktörer på 

marknaden som tar hänsyn till all information som finns tillgänglig finns det inget 

som antyder att när väl transaktionerna äger rum kommer priserna inte att 

reflektera den tillgängliga informationen även om transaktionskostnaderna är 

höga. Fama menar också att marknaden bör vara effektiv om det finns ett 

tillräckligt stort antal investerare som har kostnadsfri tillgång till informationen. 

Att samtliga investerare måste vara överens om informationens inverkan på 

priserna avfärdar han också då oenigheter i sig själv inte innebär 

marknadsineffektivitet så länge det inte finns aktörer som konstant gör bättre 

värderingar av den tillgängliga informationen.  

Genom Famas argument är det möjligt att dra slutsatsen att den finansiella 

marknaden kan vara effektiv även om samtliga kriterier inte är uppfyllda. Famas 

resultat tyder på att den effektiva marknadshypotesen står sig väl, dock är frågan 

hur väl? Enligt honom finns det starka bevis för att marknaden inkorporerar 

historisk information och all offentlig information som blir tillgänglig på ett 

effektivt sätt. Men att marknaden är starkt effektiv avfärdar Fama och menar att 

den formen av effektivitet främst kan används som en form av benchmark för att 

undersöka avvikelser från den bästa formen av marknadseffektivitet. 

I linje med Famas resultat har denna studie som utgångspunkt att den svenska 

aktiemarknaden kan ha den semi-effektiva formen av marknadseffektivitet. 

Detta trots att Famas studie inte var baserad på den svenska aktiemarknaden.  

Det kan ses som befogat att anta att de finansiella marknaderna inte skiljer sig 

väsentligt mycket åt i världen då dessa är globala marknader. Därav bör aktiers 

prissättning och marknadernas effektivitet vara snarlika på samtliga 

marknadsplatser. Detta innebär att all ny information som blir tillgänglig för den 

svenska marknaden bör inkorporeras omgående i priserna. Det är av den orsaken 
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viktigt att skilja på förutsedd och oförutsedd information då information som är 

väntad inte kan ses som ny information och på grund av detta bör denna 

information inte ha någon inverkan på marknadspriserna.  

2.2.6 LEVERAGE EFFECT 

När nyheter når finansmarknaden har det visat sig att informationen har en 

asymmetrisk effekt på variansen beroende på om informationen är positiv eller 

negativ. När det talas om asymmetrisk påverkan av positiva och negativa nyheter 

kommer ofta benämningen leverage-effekten (leverage effect) upp. Den 

klassiska orsaken till denna asymmetri är enligt Bandi och Renò (2012) att 

information som påverkar ett företags intäkter negativt ökar ett företags risk. 

Anledningen till den ökade risken är att företagens tillgångar minskar i värde till 

följd av lägre intäkter samt att skuldsättningsgraden ökar vilket gör aktien mer 

volatil på grund av den ökade hävstången, därav leverage-effekten. Christie 

(1982) undersökte fenomenet och fann bevis på att information som tolkas som 

negativ av marknaden har större effekt på variansen än vad positiv information 

har. Även Ang och Chen (2002) fann bevis på att aktiers volatilitet ökar mer vid 

negativa nyheter än positiva nyheter vilket resulterar i högre avkastningskrav hos 

investerarna med lägre aktiekurser som följd. Dock har bl.a. Hens och Steude 

(2009) ställt sig kritiska till om leverage-effekten verkligen beror på företags 

skuldsättningsgrad.  

2.2.7 PROSPECT THEORY 

Hens och Steude (2009) fann bevis på att leverage-effekten inte nödvändigtvis 

kommer från ett företags skuldsättning. De menar att det även är möjligt att 

koppla hävstångseffekten till Kahnemans och Tverskys (1979) Prospect Theory. 

Enligt Hens och Steude är det möjligt att investerare ändrar sitt beteende när 

marknaden nås av negativa chocker, att det finns en möjlighet att investerare går 

från att vara riskaverta till att blir riskbenägna för att nå break-even. Det skulle av 

den anledningen kunna leda till att marknaden blir mer volatil vid negativa 
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nyheter vilket kan resultera i att effekten på marknaden av en reporäntehöjning 

blir större än vid en reporäntesänkning. 

Kahneman och Tversky (1979) tog fram Prospect Theory som ett alternativ till 

den vanliga Expected Utility Theory där individers beslut antas baseras helt på 

väntevärdet av nyttan av en möjlig vinst5. Detta då det hade visat sig att 

människor är mer komplexa i sitt beslutsfattande och av den anledningen inte 

alltid agerar efter vad som kan anses vara rationellt. Kahneman och Tversky 

presenterar i sin artikel ett enkelt och pedagogiskt experiment där personer 

ställdes inför två val och kunde välja mellan två alternativ: 

Val 1.   

A: 50 % chans att vinna 1000 B: 500 som säker vinst 

 50 % chans att inte vinna något  

Val 2.   

A: 50 % chans att förlora 1000 B: 500 som säker förlust 

 50 % chans att inte förlora något  

I val 1 får individen 1000 valutaenheter och i val 2 får individen 2000 

valutaenheter oavsett individens nuvarande förmögenhet. Resultatet visade på 

att ett signifikant antal personer valde B i val 1 och A i val 2. Detta är enligt 

författarna bevis på att individer uppvisar riskaversion för positiva utsikter och 

risktagande för negativa utsikter. Enligt dem har individernas nuvarande 

förmögenhet inte någon betydelse för deras beteende vid vinster och förluster 

vilket även visas i experimentet. Ett flertal snarlika frågor presenterades för 

studenter med samma resultat. Utifrån detta kom författarna fram till en ny 

nyttofunktion som 1) utgår ifrån avvikelser från den nuvarande förmögenheten; 

2) generellt är konkav för vinster och konvex för förluster; 3) brantare för 

                                                      
5 Matematiskt presenterar Kahneman och Tversky (1979) Expected Utility Theory med följande 
formel; 𝐸(𝑈) = 𝑝1𝑢(𝑥1) + 𝑝2𝑢(𝑥2) där 𝐸(𝑈) är den förväntade nyttan av vinstutfallen 𝑥1,2 där 

utfallen har sannolikheten 𝑝1,2, 𝑢 är en individs nyttofunktion.  
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förluster än vinster. Funktionen får den kända s-formade kurvan som visas i figur 

1.  

Figur 1 

 

Källa: Bodie, Z. Kane, A. och Marcus, A.J. Investments (2011) 

Zhang och Semmler (2009) försöker i sin studie empiriskt testa Prospect Theory 

för finansmarknaden. De argumenterar för att investerarnas beteende kan bero 

på deras vinster och förluster från föregående period. Har en individ gjort vinster 

i föregående period kan de vara villiga att ta högre risk i nästa period. Har de 

gjort förlust i föregående period är det mer komplicerat enligt dem. Författarna 

menar att individer både kan bli mer riskaverta i nästa period men även ta högre 

risker för att uppnå break-even. Detta skulle innebära att effekten av en 

reporänteändring beror på föregående periods avkastning då individer antingen 

blir mer benägna att ta risker eller mer riskaverta. För att förtydliga, om trenden 

på börsen har varit uppåtgående innan annonseringen av en höjning av 

reporäntan bör investerare utifrån Zhangs och Semmlers argument vara villiga 

att ta mer risk. Vilket skulle kunna göra börsen mer volatil och till följd av det ge 

lägre marknadspriser. Har perioden innan annonseringen istället varit 

nedåtgående finns det en möjlighet enligt Zhang och Semmler att risktagandet 

både kan öka och minska i nästa period. Risktagandet kommer då öka för 

investerare som vill nå break-even och förmodligen minska för investerare som 

inte försöker nå break-even.  
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Med utgångspunkt från det som presenterats och diskuterat i detta avsnitt är det 

uppenbart att forskare är överens om att det finns en asymmetri vad gäller 

negativa och positiva nyheter på finansmarknaden. Dock är det svårt att dra 

någon slutsats om den egentliga orsaken. Det kan antas som troligt att det är 

flera olika faktorer som ger uppkomst till detta fenomen men det går ändå att 

dra slutsatsen att resultatet i denna studie mest troligt kommer visa på att en 

asymmetri existerar. Detta innebär att Riksbankens beslut att höja reporäntan 

ger en större effekt på aktiekurserna än ett beslut att sänka reporäntan. 
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KAPITEL 3 

3. DATA OCH METOD 

3.1 DATAINSAMLING 

Aktiekursdata som används i studien består av aktiers dagliga stängningskurser 

och är inhämtad från NASDAQ OMX Nordic för tiden 2004 till 2012. De indexdata 

som används är även den hämtad från NASDAQ OMX Nordic och består av 

dagliga stängningskurser för OMXS30. Datumen för ränteändringarna är 

hämtade från Riksbanken och utgörs av Riksbankens pressmeddelanden 

angående ränteändringar och inte själva ändringen av reporäntan. Anledningen 

till detta är det som nämndes i avsnittet för den Effektiva Marknadshypotesen 

att ränteändringen redan bör vara inkorporerad i marknadspriserna när själva 

ändringen sker. Därav följer att enbart annonseringarna av reporänteändringar 

bör vara det intressanta att studera i denna studie. 

3.2 EVENTSTUDIE 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att undersöka en händelses påverkan på ett 

företags värde är genom en eventstudie. Eventstudier har sitt ursprung i Famas 

m.fl. (1969) studie angående hur aktiepriser påverkas av ny information. 

Författarna undersöker om bolag som genomför en aktiesplit ger överavkastning 

till följd av att det historiskt har visat sig att en split ofta är associerad med 

utdelningsökningar. Investerarna bör av den orsaken enligt dem ta till sig 

informationen angående en split och justera priset på aktien till följd av att 

utdelningsförväntningarna ökar. Metodologin som användes i studien för att 

beräkna avvikelsen från den förväntade avkastningen är möjlig att applicera på 

ett flertal olika händelser som kan påverka ett företags marknadsvärde. 

Exempelvis använde Jong m.fl. (1992) samma metod för att undersöka den s.k. 
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Weekend Effect och Option-Expiration Effect. Även Chan m.fl. (1996) använde sig 

av en traditionell eventstudie när de undersökte hur avkastningen påverkas när 

företag introducerar återinvesteringsplaner med rabatterade priser. Det råder 

ingen brist på studier som är baserad på Famas m.fl. (1969) studie. Allt från de 

som nämnts ovan till hur annonseringar om förvärv6 och återkallandet av 

kontaminerad mat7 påverkar aktiekurser. Tidigare studier som undersöker hur 

ränteändringar påverkar aktiepriser, som kan ses som mer relevant för denna 

studie, är exempelvis den av Seiler m.fl. (1998) samt Thorbecke (1997). Dessa 

ämnar undersöka hur aktiemarknaden reagerar på annonseringar av ändringar i 

räntan genom användandet av en eventstudie, vilket även denna studie har som 

syfte.  

Denna studie kommer att följa metodologin som MacKinlay (1997) redogör för i 

sin artikel angående eventstudier. Han menar att en eventstudie är väl lämpad 

för studier där syftet är att mäta specifika händelsers inverkan på företags 

värden. Anledningen till detta är tack vare antagandet att marknaden är effektiv 

och att investerarna är rationella vilket leder till att effekten av en händelse 

kommer reflekteras omedelbart i marknadspriserna.  Det är även tack vare detta 

möjligt att använda aktieprisobservationer från en kortare period. 

Det finns enligt MacKinlay (1997) inget unikt accepterat tillvägagångssätt vid 

genomförandet av en eventstudie men grovt sett är tillvägagångssättet att en 

normal avkastning estimeras. Därefter beräknas en abnormal avkastningen 

genom att subtrahera den faktiska avkastningen med den förväntade under 

händelsen. Den abnormala avkastningen (AR) definieras som; 

 𝐴𝑅𝑖𝜏 = 𝑅𝑖𝜏 − 𝐸(𝑅𝑖𝜏|𝑋𝜏) (7)  

där 𝐴𝑅𝑖𝜏 är den abnormala avkastningen (abnormal return) för företag 𝑖 under 

period 𝜏, 𝑅𝑖𝜏 är den faktiska avkastningen som observeras på marknaden för 
                                                      
6 Sehgal, Banerjee och Deisting (2012) 
7 Wang, Salin, Hooker och Leatham (2002) 
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företag 𝑖 under period 𝜏. Den sista termen 𝐸(𝑅𝑖𝜏|𝑋𝜏) är den förväntade normala 

avkastningen givet informationen 𝑋 vilket är delen i denna studie som kommer 

att estimeras med hjälp av marknadsmodellen.   

Enligt MacKinlay delas vanligtvis en eventstudies tillvägagångssätt in i sju delar. 

 Händelsedefinition  

 Urvalskriterier 

 Estimering av normal och abnormal avkastning 

 Estimeringsprocedur 

 Testprocedur 

 Resultat 

 Slutsats och diskussion 

3.3 HÄNDELSEDEFINITION  

Första steget i en eventstudie är att definiera vilken händelse som är av intresse 

och den s.k. händelseperioden (event window) under vilket aktiens pris skall 

undersökas. I denna studie är händelsen Riksbankens annonsering av en ändring 

i reporäntan. Dessa uppgår under tidsperioden till 20 stycken räntehöjningar och 

12 stycken räntesänkningar vilket kommer att resultera i totalt 928 händelser 

som ska undersökas då studien, som nämnts tidigare, innefattar 29 bolag. Vad 

gäller antalet dagar för händelseperioden finns det ingen generell regel för vad 

som är lämpligt. Denna studie kommer att följa Lobos (2002) studie och enbart 

använda en händelseperiod på två dagar, samma dag som annonseringen och en 

dag innan. Enligt honom har tidigare studier visat att marknaden inkorporerar 

annonseringen om ränteändringar väldigt fort. Det är av den orsaken enligt 

honom inte nödvändigt att använda en längre period än så samt att en kort 

händelseperiod ger fördelen att det maximerar möjligheten att fånga hela 

effekten från ränteändringen. Resultatet kommer även indikera om marknaden 

är effektiv när det gäller inkorporering av nyheter som gäller ränteändringar med 
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en kortare händelseperiod.  Anledningen till att inte enbart använda 

annonseringsdagen är att det finns en möjlighet att information angående 

ränteändringen läcker ut till aktörer på marknaden dagen innan annonseringen. 

Genom att även inkludera en dag innan annonseringen tas hänsyn till detta vilket 

kan resulterar i ett mer signifikant resultat. 

Anledningen till att enbart Riksbankens annonsering angående ändringar i 

reporäntan undersöks är att själva ändringen i reporäntan redan bör vara 

inkorporerad i priserna då den inte blir oväntad. Sedan finns problemet med att 

marknaden även har förväntningar på hur stor reporänteändring Riksbanken 

kommer att annonsera. Till följd av det kan även hela eller en viss del av den 

annonserade ändringen redan vara inkorporerad i marknadspriserna. Här väljer 

dock flertalet forskare att inte skilja på om den annonserade ändringen är väntad 

eller oväntad på grund av komplexiteten av att avgöra detta. Dock har försök 

gjorts, bland annat av Lobo (2002), där han använder sig av intervjuer för att 

avgöra om den annonserade ändringen var förväntad eller ej. Av praktiska och 

tidsmässiga skäl är det dock inte möjligt att använda intervjubaserad data i 

denna studie och med anledning av detta skiljs det inte på om den annonserade 

ändringen är väntad eller oväntad vilket är i linje med majoriteten av de studier 

som finns inom området. Det är dock rimligt att anta att hela effekten av 

reporänteändringen kommer att inkorporeras i marknadspriserna vid 

Riksbankens annonsering. Av den anledningen bör inte själva ändringarna av 

reporäntan ha någon som helst effekt på marknadspriserna. Därav undersöks 

enbart annonseringens effekt på aktiemarknaden i denna studie. 

3.4 URVALSKRITERIER 

Andra steget är att ta fram urvalskriterier för vilka bolag som ska inkluderas i 

studien. I denna studie kommer enbart börsnoterade bolag med hög omsättning 

att inkluderas. Med fördel används således indexet OMXS30. Indexet OMXS30 

innefattar Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier vilket resulterar i att 
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prissättningen av aktierna blir så effektiv som möjligt vid ränteändringarna. 

Inkorporeringen av den nya informationen kommer tack vare detta att blir så 

korrekt som möjligt och återspegla marknadens värdering av informationen på 

ett rättvisande sätt. Dock kommer Nokia att utelämnas på grund av att bolaget 

inkluderades i indexet långt efter övriga bolag och att aktiedata saknas innan 

dess.  

3.5 NORMAL OCH ABNORMAL AVKASTNING 

Precis som diskuterats tidigare används en eventstudie för att beräkna en 

händelses inverkan på ett bolags värde. För att kunna göra detta måste en 

förväntad avkastning på något sätt estimeras. Därefter undersöks om det 

förekommer en avvikelse från den estimerade förväntade avkastningen och om 

denna avvikelse är signifikant. Modellerna för att mäta den normala 

avkastningen delar MacKinlay in i två kategorier, ekonomiska och statistiska. 

Exempel på ekonomiska modeller för beräkningen av den normala avkastningen 

är CAPM (Capital Asset Pricing Model) och APT (Arbitrage Pricing Theory). Vanliga 

statistiska modeller enligt honom är Constant Mean Return Model samt Market 

Model (Marknadsmodellen). I denna studie används en statistisk modell då enligt 

MacKinlay varken hänsyn behöver tas eller antaganden göras angående 

ekonomiska aspekter såsom en investerares beteende m.m. när en statistisk 

modell används. Marknadsmodellen är enligt honom en förbättring av Constant 

Mean Return Model och avlägsnar den del av avkastningen som relaterar till 

variation i marknadens avkastning. Det kan således anses som fördelaktigt att 

använda Marknadsmodellen framför Constant Mean Return Model då det leder 

till ökade möjligheter att hitta effekter av Riksbankens annonsering angående 

ändringar i reporäntan. 
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3.5.1 MARKNADSMODELLEN 

Marknadsmodellen går i stort ut på att estimera ett linjärt samband mellan en 

enskild akties avkastning och ett index avkastning. Detta görs vanligtvis med 

hjälp av OLS (Ordinary Least Squares) vilket ger den ekonometriska modellen; 

 𝑅𝑖,𝜏 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝜏 + 𝜀𝑖𝜏 (8)  

 𝐸(𝜀𝑖𝜏) = 0          𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖𝜏) = 𝜎𝜏𝑖

2  (9)  

där 𝑅𝑖,𝜏 är den enskilda aktiens avkastning under period 𝜏, 𝑅𝑚,𝜏 är indexets 

avkastning under samma period. Termen 𝛼𝑖 är interceptet och 𝛽𝑖 är måttet på 

den systematiska risken då den visar storleken av det linjära sambandet mellan 

den enskilda aktiens avkastning och marknadens avkastning. Den systematiska 

delen i modellen blir således 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝜏. Avvikelser från den estimerade linjen 

kommer av den anledningen att bli en företagsspecifik händelse som i modellen 

är störningstermen 𝜀𝑖𝜏. Detta förtydligas i figur 2 nedan. 

Figur 2 

 

Källa: Valdez och Molyneux. An Intriduction to Global Financial Markets (2013) 
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Ekvation (8) kan med fördel skrivas om i matris- och vektorform för att förenkla 

beskrivningar senare i studien: 

 𝑅𝑖 = 𝑋𝑖𝜃 + 𝜀𝑖 (10)  

Skillnaden blir att 𝑋𝑖 är en matris med två kolumner där den första kolumnen 

består av ettor och den andra av indexobservationer 𝑅𝑚, och 𝜃 består av två 

element vars transponat är [𝛼𝑖 , 𝛽𝑖]′.  

3.5.2 GARCH(p,q)-MODELLEN 

En linjär regressions ”Best Linear Unbiased Estimator” (BLUE) är OLS när vissa 

generella antaganden är uppfyllda.8 Ett av dessa antaganden är att 

störningstermen har samma varians och är okorrelerad med alla andra 

störningstermer: 

 𝑉𝑎𝑟[𝜀𝑖|𝑋] = 𝜎2 ∀𝑖 (11)  

  𝐶𝑜𝑣[𝜀𝑖, 𝜀𝑗|𝑋] = 0 (12)  

Om antagandena för OLS är uppfyllda blir den abnormala avkastningen 

störningstermen; 

 �̂�𝑖
∗(𝐴�̂�) = 𝑅𝑖𝜏 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝜏 (13)  

Dock är de starka antagandena oftast inte uppfyllda när det gäller finansiell 

tidsseriedata vilket leder till estimeringsproblem. I synnerhet gäller dessa 

problem vad som benämns heteroskedasticitet. Detta innebär att antagandet 

som presenterades ovan inte längre gäller. För att komma runt detta 

estimeringsproblem är det möjligt att använda någon form av GARCH-modell 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) för att estimera 

variansen. Exempelvis använder Lobo (2002) en EGARCH(1,1)-modell för att även 

                                                      
8 Se exempelvis Greene, Econometric Analysis, (2012) 
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ta hänsyn till den s.k. leverage-effekten som diskuterats i ett tidigare avsnitt. I 

linje med Lobos studie används även i denna studie en EGARCH(1,1)-modell för 

estimeringen av variansen. 

För att förstå GARCH-modellen är det nödvändigt att först få förståelse för Engels 

(1982) ARCH-modell då GARCH-modellen härstammar från denna modell. Engels 

variansmodell tar hänsyn till om variansen inte är oberoende mellan perioder 

genom att göra variansen beroende av residualens storlek från föregående 

period. Han beskriver en ARCH(1)-modell, en variansmodell som är laggad en 

period, enligt följande; 

 𝜀𝑡 = 𝜖𝑡𝜎𝑡 (14)  

 𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2  (15)  

där 𝜀𝑡 är residualen,  𝜖𝑡 en slumpterm, även benämnt ”white noise”, och 𝜎 är 

standardavvikelsen. Formel (15) är modellen för variansen där 𝜔 är en konstant 

som kan tolkas som variansens medelvärde, 𝛼1 den föregående residualen i 

kvadrats (𝜀𝑡−1
2 ) vikt. Generaliserat blir följaktligen en ARCH(p)-modell; 

 
𝜎𝑡

2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

 
(16)  

Enligt Engel (2001) är ARCH/GARCH-modellen designad för att ta hänsyn till vad 

som benämns volatilitetsklustring (volatility clustering). Fenomen existerar på 

den finansiella marknaden och innebär att det uppstår perioder med högre 

volatilitet på finansmarknaderna. Detta innebär att om variansen är hög en 

handelsdag är det större chans att volatiliteten även är stor kommande 

handelsdag. Problemet medför att antagandet tidigare att störningstermerna har 

samma varians och är okorrelerade över tiden inte längre håller. 

GARCH-modellen kan ses som en oändlig ARCH-modell och använder precis som 

ARCH-modellen ett viktat genomsnitt av de tidigare störningstermerna i kvadrat 
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men även ett viktat genomsnitt av de tidigare varianserna. Matematisk beskriver 

Engel GARCH-modellen enligt följande; 

 𝜎𝑡+1
2 = 𝜔 + 𝛼(𝑅𝑡 − �̂�𝑡)2 + 𝛽𝜎𝑡 (17)  

där 

𝜔 > 0, 𝛼 > 0, 𝛽 > 0 och 𝛼+ 𝛽 < 1 

I modell (17) är 𝜎2 variansen precis som tidigare, 𝜔 är en konstant precis som i 

ekvation (15), (𝑅𝑡 − �̂�𝑡)2 är störningstermen i kvadrat, vilket håller parametern 

positiv, där �̂�𝑡 motsvarar estimeringen från modell (8) och 𝑅𝑡 motsvarar de 

faktiska observationerna. Termen 𝛼 härstammar från ARCH-modellen och 

benämns ARCH-termen, och följaktligen benämns 𝛽 som GARCH-termen då den 

termen har tillförts i modellen. Modellen som beskrivs ovan benämns ofta som 

GARCH(1,1). Den första ettan är antalet laggar av residualen i kvadrat, ARCH-

termen, och den andra ettan är antalet laggar av variansen, GARCH-termer. 

Modellen kan generaliseras genom att benämna antalet ARCH-termer med 𝑝 och 

antalet GARCH-termer med 𝑞. Ekvation (17) kan då skrivas om till följande; 

 
𝜎𝑡+1

2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

𝜀𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2

𝑞

𝑗=1

 
(18)  

vilket ger GARCH(p,q) där 𝜔 > 0, 𝛼𝑖 > 0, 𝛽𝑗 > 0  och ∑ 𝛼𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞
𝑗=1  < 1 och där 

𝜀~𝑁(0, 𝜎2). 

3.5.3 EGARCH(m,s)-MODELLEN 

Som diskuterats tidigare visar mycket av den tidigare forskningen tecken på 

asymmetri vad gäller positiva och negativa chocker på marknaden. GARCH-

modellen tar inte hänsyn till detta och på grund av detta utvecklades GARCH-

modellen av Nelson (1991) till den s.k. EGARCH-modellen (The Exponential 

GARCH Model). Det unika med EGARCH-modellen är att den är modellerad så att 

resultatet blir den logaritmerade variansen vilket gör att variansen fortsätter att 
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vara positiv även om parametrarna är negativa. Han introducerade även en 

leverage-term i GARCH-modellen som tar hänsyn till den asymmetriska effekten 

genom att öka eller minska effekten av störningstermen. Ezzat (2012) 

presenterar en EGARCH(1,1)-modell som; 

 𝑙𝑛(𝜎𝑡
2) = 𝜔 + 𝛽ln (𝜎𝑡−1

2 ) + α|
𝜀𝑡−1

𝜎𝑡−1
| + γ

𝜀𝑡−1

𝜎𝑡−1
 (19)  

där 𝜔 som tidigare motsvarar en konstant, 𝛽 är även här GARCH-termen dock 

med skillnaden att variansen är logaritmerad, α är ARCH-termen som inte längre 

måste vara positiv. Den mer intressanta delen i modell (19) är termen γ som är 

den s.k. leverage-termen. Om γ är signifikant och avviker från noll existerar en 

asymmetri under estimeringsperioden. Termen 𝜎 är standardavvikelsen precis 

som i tidigare modeller. Residualen 𝜀 motsvarar som tidigare (𝑅𝑡 − �̂�𝑡) där �̂�𝑡 

estimeras med exempelvis marknadsmodellen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att i motsats till ARCH/GARCH-modellen tillåts 

negativa och positiva residualer att påverka variansen olika i EGARCH-modellen 

samt att större chocker på finansmarknaden tillåts ha en större inverkan. 

Modellen kommer tack vare detta att ta hänsyn till både volatilitetsklustring och 

leverage-effekten.  

3.5.4 KUMULATIV ABNORMAL AVKASTNING 

När den normala avkastningen är estimerad med hjälp av marknadsmodellen 

måste den abnormala avkastningen under den specificerade händelseperioden 

aggregeras. MacKinlay (1997) definierar denna aggregerade abnormala 

avkastning som; 

 𝐶𝐴𝑅�̂�(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴�̂�𝑖𝜏

𝜏2

𝜏=𝜏1

 (20)  

där 𝜏2 − 𝜏1 = 2 i denna studie.  
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Även här är det fördelaktigt att skriva om modellen i matris- och vektorform för 

att förenkla uttrycket. Vi får då; 

 
𝐶𝐴𝑅�̂�(𝜏1, 𝜏2) = 𝛾′�̂�𝑖

∗ (21)  

där 𝐶𝐴𝑅𝑖 står för kumulativ abnormal avkastning (Cumulative Abnormal Return) 

och 𝛾′ är en vektor med siffran 1 för 𝜏1 till 𝜏2 och annars 0. Se ekvation (13) för 

termen �̂�𝑖
∗. Genom modellen aggregeras företag 𝑖:s abnormala avkastning under 

period 𝜏1 till 𝜏2.  

Eftersom Riksbanken annonserat om ränteändringar ett flertal gånger under 

tidsperioden är det nödvändigt att beräkna ett genomsnitt för ett företags 

samtliga händelseperioder. Givet N händelser erhålls uttrycket;  

 �̅�𝑖
∗ =

1

𝑁 
 ∑ �̂�𝑖

∗

𝑁

𝑖=1

 (22)  

Det är nu möjligt att beräkna den kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen för hela marknaden. Detta är nödvändigt då studien har som syfte 

att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan annonseringar av en 

ändring i reporäntan och hela aktiemarknaden. 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  (𝜏1, 𝜏2) definieras som den 

kumulativa genomsnittliga avkastningen för studiens totala period och beräknas 

på samma sätt som för enskilda bolag i ekvation (21). Den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen för samtliga företag under 

studieperioden blir då; 

 
𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) = 𝛾′�̅�𝑖

∗ (23)  

När den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen är beräknad är det 

möjligt att testa signifikansen genom ett vanligt t-test. Detaljerna för detta ges i 

avsnitt 3.7. 
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3.6 ESTIMERINGSPROCEDUR 

När modellen är specificerad är det dags att estimera parametrarna. Först måste 

en estimeringsperiod (estimation window) bestämmas under vilket den normala 

avkastningen skall estimeras. Inte heller här finns det någon generell regel för 

hur många dagar estimeringen bör baseras på förutom att estimeringsperioden 

inte bör inkludera själva händelseperioden. I linje med Lobo (2002) används en 

estimeringsperiod på 60 dagar i denna studie. På så sätt riskeras inte att tidigare 

ränteändringar inkluderas i nästa ränteändrings estimeringsperiod. 

Estimeringsperioden och händelseperioden som diskuterats i avsnitt 3.3 

illustreras i figur 3.  

              Figur 3 

 

3.7 TESTPROCEDUR 

3.7.1 HYPOTESTEST9 

När parametrarna är estimerade och den abnormala avkastningen är beräknad 

är det möjligt att avgöra om avvikelsen från den normala avkastningen är en 

slump eller ej. En signifikansnivå på 5 % används för att testa riktigheten i 

resultatet och två hypoteser definieras. En för räntesänkningar och en för 

räntehöjningar. Hypoteserna som ställs upp är; 

1. Den abnormala avkastningen kan inte skiljas från noll vid en räntehöjning 

2. Den abnormala avkastningen kan inte skiljas från noll vid en 

räntesänkning 

                                                      
9 Se exempelvis Using Econometrics a Practical Guide 
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𝐻0: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0 

𝐻1: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 0 
(24)  

Beslutsregeln blir att förkasta 𝐻0 om |𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜| > 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 eller p-värdet<0.05. Detta 

innebär att värdet är statistiskt signifikant från noll och med en signifikansnivå på 

5 % är det endast 5 % chans att avvikelsen från den normala avkastningen är en 

slump. Formeln för beräknandet av 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 är följande; 

 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)

𝑆𝐸(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2))
 (25)  

där 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) kommer från uttryck (23) och 𝑆𝐸(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)) är 

standardavvikelsen som erhålls från EGARCH-modellen. Vikten av att estimera en 

korrekt varians blir uppenbart i formel (25) då det har stor betydelse för 

beräkningen av t-värdet. Vid en felaktigt beräknad varians kan t-värdet bli 

missvisande och likaså resultatet. Det kritiska t-värdet hämtas från en tabell och 

vid en signifikansnivå på 5 % uppgår värdet till 1.96. Detta innebär att om 

𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 > 1.96 förkastas 𝐻0. Således förkastas inte 𝐻0 om 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 < 1.96 vilket 

innebär att resultatet inte kan sägas vara statistiskt avvikande från noll. 

3.7.2 BERÄKNING AV ABNORMAL AVKASTNING 

Innan det är möjligt att estimera en normal avkastning med de data som är 

hämtad från Nasdaq OMX Nordic måste vissa justeringar göras. Eftersom de data 

som används i studien består av dagliga stängningskurser är det nödvändigt att 

beräkna avkastningen från föregående handelsdag. Ett vanligt och enkelt 

tillvägagångssätt är att beräkna den s.k. ”log return”. Detta görs enkelt med 

följande formel; 

 𝑟𝑡 = 𝑙𝑛
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
= 𝑙𝑛 (𝑃𝑡) − 𝑙𝑛(𝑃𝑡−1) (26)  

där 𝑃𝑡 är det observerade priset och 𝑟𝑡 är den exponentiella avkastningen. 

Således är 𝑟𝑡 avkastningen från föregående handelsdags stängningskurs till 

efterkommande handelsdags stängningskurs i procent. 
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När ”log return” är beräknad är det sedan möjligt att importera observationerna 

i ett statistikprogram för att estimera modellen. I denna studie används STATA10 

för estimeringen av parametrarna. Det kommer vara nödvändigt att estimera 

modell (8) och (19) för samtliga händelser och företag för att kunna beräkna 

effekten annonseringen av ändringar i reporäntan har på hela marknaden. Detta 

leder till totalt 928 regressioner som grupperas i höjningar och sänkningar för att 

särskilja resultaten. 

När samtliga regressionsmodellerna är estimerade är det sedan möjligt att 

beräkna den abnormala avkastningen genom att beräkna skillnaden mellan den 

faktiska avkastningen och den förväntade. Därefter återstår att beräkna den 

kumulativa abnormala avkastningen som beskrivits i avsnitt 3.8. När detta är 

slutfört genomförs hypotestestet.  

                                                      
10 Se appendix för de kommandon som används. 
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KAPITEL 4 

4. RESULTAT 

4.1 RÄNTESÄNKNINGAR 

Utifrån den definierade hypotesen; 

 
𝐻0: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0 → 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝å𝑣𝑒𝑘𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑠ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

𝐻1: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 0 → 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝å𝑣𝑒𝑘𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑠ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 
 

samt beslutsregeln att förkasta 𝐻0 om |𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜| > 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 förkastas nollhypotesen 

då; |3.67|>1.96. Resultatet visar således på att det finns ett signifikant samband 

mellan sänkningar i reporäntan och aktiemarknaden. 

Tabell 1. Räntesänkningar 

 Mean t-value P-value 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  .0036494 3.67 0.000 

Som visas i tabell 1 är resultatet starkt signifikant. Resultatet tyder på att det 

med minst 95 % säkerhet existerar en abnormal avkastning i 

händelseperioderna. Som visas i tabellen ökar priserna på marknaden med i snitt 

0.00365 (0.365 %) när Riksbanken annonserar om en sänkning i reporäntan. Det 

går således att konstatera att resultatet vad gäller sänkningar av räntan är i linje 

med den tidigare forskningen samt de teorier som presenterats.   

4.2 RÄNTEHÖJNINGAR 

Utifrån den definierade hypotesen; 

 
𝐻0: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0 → 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝å𝑣𝑒𝑘𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣 𝑟ä𝑛𝑡𝑒ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

𝐻1: 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 0 → 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝å𝑣𝑒𝑘𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑟ä𝑛𝑡𝑒ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 
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samt beslutsregeln att förkasta 𝐻0 om |𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜| > 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 förkastas nollhypotesen 

då; | − 5.05| > 1.96. Resultatet visar således på att det finns ett signifikant 

samband mellan höjningar i reporäntan och aktiemarknaden. 

Tabell 2. Räntehöjningar 

 Mean t-value P-value 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  -.0146094 -5.05 0.000 

Även vad gäller annonseringar av höjningar i reporäntan är resultatet starkt 

signifikant och tyder på att det med minst 95 % säkerhet går att säga att 

resultatet inte är en slump. I tabell 2 visas även här att det i linje med tidigare 

forskning och teorier existerar en negativ korrelation mellan höjningar av räntan 

och aktiekurser. Det intressanta är även att resultatet visar på att den 

asymmetriska effekten mest troligt existerar precis som den tidigare forskningen 

uppvisat. Vid Riksbankens annonseringar angående räntehöjningar sjunker 

aktiekurserna med i snitt 0.0146 (1.46 %). Detta är betydligt mer än vid 

räntesänkningarna. Det bör även beaktas att räntehöjningarna i snitt är lägre än 

räntesänkningarna, närmare bestämt höjs räntan med i snitt 0.25 % och sänkt 

med i snitt 0.54 %. Resultatet tyder även på att det finns en effektivitet i 

marknaden då den Effektiva Markandshypotesen säger att ny information 

kommer att inkorporeras omgående.   

4.3 SLUTSATS OCH DISKUSSION  

Studien har som syfte att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan 

annonseringar av reporänteändringar och marknadspriserna på aktier 

inkluderade i indexet OMXS30. En traditionell eventstudie används där aktiernas 

förväntade avkastning estimeras med hjälp av marknadsmodellen och variansen 

estimeras med en EGARCH(1,1)-modell. Resultatet visar i linje med tidigare 

forskning att det finns en negativ korrelation mellan ändringar i reporäntan och 

marknadspriserna samt att en asymmetri mest troligt existerar. 
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Händelseperioden under vilket effekten av ränteändringen undersöktes antogs 

vara samma dag som pressmeddelandet når marknaden samt dagen innan. Detta 

för att inkludera eventuellt läckage av information som kan nå aktörer på 

marknaden. Waud (1970) hittade även bevis på att spekulation förekom dagen 

innan annonseringen av ränteändringar. Detta kan medföra att det finns 

spekulation inkluderad i resultatet då händelsefönstret inte enbart är samma dag 

som annonseringen. Fördelaktigt bör av den anledningen vara att enbart studera 

dagen Riksbankens pressmeddelande når marknaden eller använda en dummy-

variabel för att utesluta att spekulation angående reporäntan inkluderas i 

resultatet. Marknadens effektivitet skulle även kunna uppmätas på ett mer 

rättvisande sätt genom att enbart studera annonseringsdagen.  

Att det finns en effekt är uppenbart men vad som inte framkommer är varför 

effekten egentligen existerar. Detta gäller även asymmetrin som uppstår på 

grund av leverage-effekten. Det finns ett flertal teorier och spekulationer 

angående detta men få bevis på varför den egentliga effekten uppstår. Grunden 

till problemet att precisera och bevisa den exakta orsaken är kopplad till räntans 

breda inverkan på samhället och de olika värderingsmetoder som finns 

tillgängliga. Det kan således ses som rimligt att anta att effekten som uppvisats i 

studien beror på ett flertal kanaler och av den anledningen är en aggregerad 

effekt. Reporäntans inverkan på aktiers marknadspris bör således komma från 

både förändrade kassaflödesutsikter för företagen och förändrade 

avkastningskrav m.m. Intressant vore av den anledningen att utforma en studie 

som undersöker hur stor del av ändringens effekt som hör till de olika kanalerna. 

Det finns även mycket spekulation angående leverage-effekten och vad den 

egentligen beror på. Om det är på grund av företags finansieringsstruktur eller på 

grund av investerarnas beteende är debatterat. En trolig anledning till 

uppkomsten av asymmetrin är att negativa chocker känns mer för en investerare 

än vad positiva chocker gör. Resonemanget grundar sig i grundläggande teori 
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angående riskaverta investerare. Eftersom att nyttofunktionen är avtagande11 

kommer en vinst på exempelvis 1000 SEK att ge en lägre förändring i nytta än 

vad en förlust på 1000 SEK ger. Således bör negativa chocker påverka marknaden 

i större utsträckning än vad positiva chocker gör. Anledningen till det kan vara att 

en investerare kommer kräva högre avkastning när negativ information når 

marknaden för att kompensera för nyttobortfallet. Men även att rädslan för 

större förluster medför att investerare snabbare stänger sina positioner vilket 

ökar volatiliteten på marknaden. Studier inom området är att rekommendera. 

Exempelvis skulle en intressant studie vara att ta hänsyn till marknadstrenden 

före annonseringen av ändringar i räntan för att se om Zhang och Semmler 

(2009) hypotes angående investerares riskaversion som nämndes i teoriavsnittet 

stämmer. Detta skulle även kunna ge mer förståelse för den bakomliggande 

orsaken till leverage-effekten.  

Vad gäller estimeringen av variansmodellen (EGARCH) sker den genom iteration 

då den är ickelinjär vilket resulterar i en extremt långsam process. I denna studie 

gjordes 928 estimeringar och rekommendationen till framtida studier är att 

använda färre händelser då det inte är nödvändigt att använda ett så stort antal. 

Det skulle exempelvis vara möjligt att enbart studera den senaste höjningen och 

sänkningen. Vilket även skulle leda till att variansmodellen kan studeras mer i 

detalj. Exempelvis hade det varit möjligt att utläsa om det existerar en signifikant 

asymmetri under estimeringsperioden genom att studera γ-termen i modell (19). 

Detta är inte praktiskt möjligt i denna studie på grund av omfattningen av antalet 

estimeringar. Det skulle även vara möjligt att enbart studera ränteändringar efter 

finanskriser då det finns en möjlighet att beteendet på marknaden har förändrat. 

Ett intressant ämne till vidare forskning vore även att jämföra 

reporänteändringens effekt före och efter finanskrisen för att se om effekten på 

marknaden förändrat. Studien skulle även kännas mer rättvisande för effekten 

                                                      
11 Se delen av kurvan till höger om origo i Figur 1 
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ränteändringar har på dagens finansmarknader om händelserna var mer aktuella 

då mycket förändas i och med teknisk utveckling, lagar m.m. Intressant vore även 

att använda ett flertal olika GARCH-modeller för att se om någon annan modell 

är mer lämpad än EGARCH-modellen.  

Vad gäller metodvalet skulle det även där vara intressant med en studie som 

inkluderar ett flertal metoder vid estimeringen av den normala avkastningen för 

att undersöka vilken metod som är mest lämpad när ränteeffekten undersöks. 

Det skulle även vara möjligt att utforma en studie där metoden inkluderar de s.k. 

RIBA-terminerna för att avgöra hur stor del av Riksbankens annonsering som är 

förväntad. Detta skulle kunna ge ett mer rättvisande resultat då det finns en 

möjlighet att exempelvis räntesänkningar har en mycket större effekt än vad som 

framkommer i studien. Anledningen till detta kan vara att en så pass stor del av 

räntesänkningen redan är inkorporerad i priset på grund av marknadens 

förväntningar. Ett viktat resultat som tar hänsyn till terminskontrakten på 

Riksbankens reporänta är av den anledningen att föredra.  
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APPENDIX 

 

Tabell 3. Räntesänkningar 

 

Tabell 4. Räntehöjningar 

 

Kommandon i STATA. 

use eventdates, clear 

sort company_id 

by company_id: gen eventcount=_N 

by company_id: keep if _n==1 

sort company_id 

keep company_id eventcoun 

save eventcount 

use stockdata, clear 

sort company_id 

merge company_id using eventcount 

tab _merge 

keep if _merge==3 

drop _merge 

expand eventcount 

drop eventcount 

sort company_id date 

    

Nr of obs= 580 

cumulative~n Coef. Std. Err. t  P>|t| [95% Conf. Interval] 

_cons  -.0146094 .0028941 -5.05 0.000 -.0203015  -.0089173 

        Obs Mean Min Max 

 cumulative~n 580 -.0146094 -.2644893 .162123 

 

    

Nr of obs= 348 

cumulative~n Coef. Std. Err. t  P>|t| [95% Conf. Interval] 

_cons  .0036494 .0009937 3.67 0.000 .0016977    .005601 

        Obs Mean Min Max 

 cumulative~n 348 .0036494 -.0748123 .1533845 
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by company_id date: gen set=_n 

sort company_id set 

save stockdata2 

use eventdates, clear 

sort company_id 

by company_id: gen set=_n 

sort company_id set 

save eventdates2 

use stockdata2, clear 

merge company_id set using eventdates2 

tab _merge 

keep if _merge==3 

drop _merge 

egen group_id = group(company_id set) 

 

sort group_id date 

by group_id: gen datenum=_n 

by group_id: gen target=datenum if date==event_date 

egen td=min(target), by(group_id) 

drop target 

gen dif=datenum-td 

by group_id: gen event_window=1 if dif>=-1 & dif<=0 

egen count_event_obs=count(event_window), by(group_id) 

by group_id: gen estimation_window=1 if dif<-1 & dif>=-61 

egen count_est_obs=count(estimation_window), by(group_id) 

replace event_window=0 if event_window==. 

replace estimation_window=0 if estimation_window==. 

drop if count_event_obs < 2 

drop if count_est_obs < 60 

 

set more off 

gen predicted_return=. 

egen id=group(group_id) 

 

xtset id date 

 

forvalues i=1(1)580 { 

l id group_id if id==`i' & dif==0 

arch ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1, earch(1) egarch(1) 

gtolerance(999) difficult iterate(100) 

predict p if id==`i' 

replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1 

drop p 

} 

 

sort id date 

gen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 

by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) 

sort id date 

by id: egen ar_sd = sd(abnormal_return) 

gen test =(1/sqrt(2)) * ( cumulative_abnormal_return /ar_sd) 

reg cumulative_abnormal_return if dif==0, robust 

sum cumulative_abnormal_return if dif==0 

translate @Results resultat.txt 

 
 

 

 

 

 

 
  

 


