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Sammanfattning 

Denna studie undersöker huruvida ledande indikatorer kan användas för att prediktera 

kursrörelser på den svenska aktiemarknaden. I syftet ingår att undersöka om det finns 

skillnader i vilka indikatorer som kan användas beroende på vilken sektor som undersöks. 

För att undersöka vilka ledande indikatorer som kan användas för att förutspå 

aktieprisrörelser används tidsserieanalys. Regressionsekvationer estimeras där de beroende 

variablerna är sektorindex prisutveckling och de oberoende variablerna är olika ledande 

indikatorer, till exempel inflation, bygglov, fastighetspriser och aktieprisförändring.  

Resultaten visar att en investerare som har en kort investeringshorisont bör fokusera på vad 

den amerikanska och svenska aktiemarknaden haft för prisutveckling de senaste dagarna. En 

investerare med en lite längre investeringshorisont bör lägga fokus på förändringar i 

räntespreaden, vilket är skillnaden mellan en lång och kort ränta. Vidare visar resultatet att 

förändringar i råvarupriser och inflation inte har någon större effekt på den framtida svenska 

börsutvecklingen.  

Att fatta bra investeringsbeslut enbart utifrån informationen hos ledande indikatorer är 

svårt. En investeringsstrategi som enbart utgår ifrån ledande indikatorer visar sig få ungefär 

samma utveckling som OMXS. Anledningen att utvecklingen inte blir bättre är att många 

externa variabler utanför modellerna påverkar sektorindexen. Nackdelen med denna 

investeringsstrategi är inte utvecklingen, utan den höga risk den innebär. Den får en hög risk 

eftersom denna strategi i stor utsträckning väljer volatila sektorer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det ställs allt högre krav på privatpersoner när det gäller deras ekonomiska situation. Idag är 

till exempel individer i stor utsträckning själva ansvariga för sin framtida pension, i form av 

de olika valmöjligheter som bland annat finns i premiepensionen. Investeringsmöjligheterna 

är i dagsläget väldigt många för privatpersoner. Dessa investeringar kan vara allt ifrån de 

traditionella alternativen aktier, fonder och räntepapper till numera lättillgängliga 

värdepapper inom råvaror och fastigheter. De stora valmöjligheterna medför att en aktiv 

förvaltning kan vara att föredra framför en passiv men att den även kräver mer tid och 

kunnande. En privatperson har ofta svårt att få en överblick över de förväntade 

avkastningarna, samt hur stora riskerna är, i olika typer av finansiella tillgångar. Även för 

professionella, till exempel fondförvaltare, ställs höga krav då konsumenter lätt kan jämföra 

olika fondbolag för att se vilken avkastning de haft och vilken risk de tagit. 

För att hämta information till investeringsbeslut använder privatpersoner ofta media, medan 

de professionella hämtar informationen direkt från de olika instituten, grundkällan för 

informationen. Problemet är att det är svårt att sortera ut relevant information. Exempel på 

information som ofta presenteras är stigande arbetslöshet, bostadsläget i USA och 

oljeprisförändringar. Vilken information är relevant för investeringsbeslut? Finns det 

skillnader i vilken information som är relevant beroende på om investeringen är på kort eller 

lång sikt? Har den sektor företaget är verksamt inom någon betydelse för vilken information 

som är relevant?  

Skillnader mellan företag, beroende på vilken sektor de är aktiva inom, medför att det kan 

finnas skillnader i vilken information en investerare bör beakta. Detta beror på i vilken grad 

företagen är exponerade mot olika risker. Som ett exempel använder industrisektorn i större 

utsträckning transporter än IT-sektorn och är därför mer utsatta för oljeprisrisk1. Eftersom 

de är exponerade mot olika risker kan det finnas skillnader i den information som är 

relevant. Enligt GICS (Global Industry Classification Standard) delas företag in i tio 

övergripande sektorer; dagligvaror, energi, finans, hälsovård, industri, IT, kraftförsörjning, 

material, sällanköpsvaror och telekomoperatörer. 

I Figur 1 nedan visas sektorerna sällanköpsvaror och dagligvaror och deras värdeutveckling 

under 2000-talet. De har liknande rörelser men skiljer sig till viss del, främst i storleken på 

rörelserna. 

                                                           
1
 Lahiri, K., Transportation Indicators and Business Cycles, (Emerald Group Publishing, 2010), s. 59. 

http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Kajal+Lahiri%22
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Figur 1. Jämförelse mellan utvecklingen av OMXS30 och två sektorindex. Basår 2000 = 100.  

Information som skulle kunna förklara dessa rörelser är den som i dagsläget används av 

myndigheter och centralbanker för att prediktera riktningen på ekonomin. De använder 

informationen från olika makrovariabler som kallas ledande indikatorer. En ledande 

indikator är en variabel vars viktigaste egenskap är, att den är känslig för marknadens 

förväntningar och därmed ändras innan ekonomin i stort ändras2. Anledningen till att dessa 

indikatorer används är baserat på observationen att ekonomin har ett cykliskt mönster. 

Dessa cykler varar oftast mellan två och tio år.3 En ledande indikator brukar däremot vara på 

medellång till lång sikt, vilket definieras som sex till tio månader4, vilket visar den tid det tar 

innan en ledande indikator påverkar ekonomin.  

Anledningen till att det är viktigt för centralbanker med sådana prognoser är bland annat att 

de används för att bestämma reporäntan och prediktera räntebanan. En av de största inom 

dessa prognoser är OECD, Organisation for Economic Co-operated Developement, som är en 

internationell organisation vars uppgift är att hjälpa olika myndigheter i ekonomiska frågor. 

En stor del av OECDs arbete är, att med hjälp av ledande indikatorer, skapa prognoser för att 

bedöma riktningen på ekonomin. De fokuserar inte på hur mycket ekonomin kommer att 

förändras, utan bara i vilken riktning den förändras. 

Aktiemarknaden är också något som till viss del enligt flera tidigare studier går att förutspå 

med hjälp av ledande indikatorer. Dessa studier visar att det i stort sett är samma 

indikatorer som kan användas för att förutspå utvecklingen på ekonomin i stort som det är 

för aktiemarknadens prisutveckling. Problemet med att förutspå aktieprisrörelser med 

ledande indikatorer kan vara att aktiepriser i sig själv används som en ledande indikator för 

                                                           
2
 Granger, C. W., Forecasting in business and economics, (Academic Press, 1980), s. 139-140. 

3
 Lahiri, K.; Moore, G. H., Leading economic indicators: new approaches and forecasting records, (Cambridge 

University Press, 1992), s. 1. 
4
 Segers, R., Advances in monitoring the economy, (Rozenberg Publishers, 2009), s. 7-8. 
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ekonomin i stort. I likhet med ekonomin i stort visar det sig svårt att förutspå hur mycket 

marknaden kommer ändras utan bara om den kommer att gå upp eller ner5.  

1.2 Tidigare forskning 

Ledande indikatorer är ett område där det bedrivs mycket forskning. Många studier har 

gjorts där ledande indikatorer studerats för att undersöka deras prediktiva förmåga på 

utvecklingen i ekonomin men även för aktiemarknader. Aktiemarknadens rörelser i sig, 

tillsammans med andra makrovariabler, är ledande indikatorer till ekonomin i stort, 

samtidigt som flera variabler till viss del även fungerar som indikatorer till aktiemarknaden. 

Estrella och Mishkin (1996) har undersökt om det med hjälp av ledande indikatorer går att 

prediktera lågkonjunkturer i USA. I studien används bland annat aktiepriser, konsumenters 

förväntningar, leverantörers prestation, inflation, räntespread, industriproduktion och 

bygglov. Resultatet visar att aktiepriserna och räntespreaden är de bästa indikatorerna för 

att förutspå lågkonjunkturer men att fler makrovariabler kan användas som komplement på 

tidshorisonter mellan ett till tre kvartal. Resultatet visar dock att prediktionerna konvergerar 

mot att endast använda räntespreaden för tidshorisonter längre än ett kvartal.6 

När det gäller aktiepriser så bestäms dessa oftast av vilka förväntningar individer har om 

företagens framtida vinster, men dessa förväntningar är dock inte mätbara. Individers 

förväntningar har ett starkt samband med, och baseras ofta på, ekonomiska makrovariabler. 

I en effektiv marknad prisas informationen från makrovariablerna in direkt när den 

offentliggörs och är därför svåra att agera efter. Däremot kan det finnas ett cykliskt mönster 

i makrovariabler som individer känner igen och därigenom agerar efter.7  

I en studie av Poterba och Summers (1988) fann de en stark negativ autokorrelation i 

aktiepriser på den amerikanska marknaden vilket indikerar ett så kallat mean reversion-

beteende, mätt under längre tidshorisonter8. Mean reversion är ett fenomen som innebär 

att en tillgångs upp- och nedgångar är tillfälliga och att priset över tid konvergerar mot en 

jämviktsnivå. Detta betyder att priset på tillgången tenderar att röra sig kring denna nivå, 

och ju starkare mean reversion-effekten är desto snabbare konvergerar priset mot 

jämviktsnivån9.  

En studie gjord av Hong och Chung (2003) visar att riktningen på aktiepriser, och även 

storleken på avkastningarna, till viss del kan predikteras av aktiers historiska avkastningar. 

Även volatilitet, kurtosis och skevhet används i denna studie för att prediktera 

                                                           
5
 Nyberg, H., ”Forecasting the direction of the US stock market with dynamic binary probit model”, 

International Journal of Forecasting, vol. 27, utgåva 2, (april 2011), s. 561. 
6
 Estrella, A.; Mishkin, F., ”Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators”, Federal Reserve 

Bank of New York, forskningsartikel nr. 9609, (maj 1996), s. 1-31. 
7
 Umstead, D. A., “Forecasting stock market prices”, The Journal of Finance, vol. 17, utgåva 2, (maj 1977), s. 

427-441. 
8
 Poterba, J.A.; Summers, L.M., “Mean reversion in stock prices: Evidence and implications”, Journal of Financial 

Economics, vol. 22, utgåva 1, (oktober 1988), s. 53. 
9
 Pilipovid, D., Energy risk: valuing and managing energy derivatives, (McGraw-Hill Professional, 2007), s. 61. 
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avkastningarna. Högst förklaringsgrad fick de när avkastningarna var höga. Författarna 

menar att en investeringsstrategi baserad på prediktioner från historiska avkastningar kan ge 

en signifikant högre riskjusterad avkastning. Resultatet visar även att aktiemarknaden inte är 

effektiv då det i en effektiv marknad inte går att använda information från tidigare 

perioder.10 

Rajgopal m.fl. (2003) har också undersökt om aktiemarknaden är effektiv. I deras studie 

undersöks om ledande indikatorer kan användas för att förutspå företags framtida vinster, 

och om aktiemarknaden inkluderar denna information korrekt när det gäller aktiepriser. 

Makrovariabler används inte i deras undersökning som ledande indikatorer utan de 

använder istället företagsspecifika indikatorer som kassaflöde och kundnöjdhet. Resultatet 

visar att aktiemarknaden inte är effektiv och att informationen från ledande indikatorer om 

företagens framtida vinster ofta övervärderas.11 

Det finns även studier som visar att makrovariabler kan användas som indikatorer för 

aktiemarknaden. En av dessa är gjord av Chen (2009)12 som visar att makrovariabler är bättre 

att använda för att prediktera kraftiga börsnedgångar än mindre prisförändringar i 

aktiemarknaden. De variabler i studien som visar sig ha bäst prediktiv förmåga på tio 

procents signifikansnivå är inflation och räntespread. Här visas att en negativ räntespread 

associeras med en framtida börsnedgång13. 

Jämfört med ovan nämnda, tidigare studier, skiljer sig denna studie då fokus ligger på 

sektorindex, och skillnader mellan olika sektorer. Den undersöker även om det kan vara 

fördelaktigt för en investerare att omfördela sin existerande portfölj med hjälp av prognoser 

baserade på olika ledande indikatorer. 

1.3 Syfte  

Huvudsyftet med denna studie är att studera huruvida ledande indikatorer kan användas för 

att prediktera aktieprisrörelser på den svenska aktiemarknaden. Det första delsyftet är att 

studera om vilken sektorer inom aktiemarknaden som undersöks har betydelse när det 

gäller vilka ledande indikatorer som kan användas. Det andra delsyftet är att undersöka om 

de ledande indikatorerna bör vara svenska eller amerikanska. Detta är av intresse för att 

studera vilken betydelse internationell information har på den svenska aktiemarknaden. Det 

sista delsyftet är att undersöka om en investerare kan nyttja denna information i en 

investeringsstrategi genom att göra prognoser för vilken sektor som förväntas prestera bäst 

och sedan investera i denna.  

                                                           
10

 Hong, Y.; Chung, J., “Are the Directions of Stock Price Changes Predictable?: Statistical Theory and Evidence”, 
Cornell University, (april 2003), s. 1-28. 
11

 Rajgopal, S., m.fl., ”Does the Stock Market Fully Appreciate the Implications of Leading Indicators for Future 
Earnings? Evidence from Order Backlogg”, Review of accounting studies, vol. 8, utgåva 4, (december 2003), s. 
461-492. 
12

 Chen, S., “Predicting the Bear Stock Market: Macroeconomic Variables as Leading Indicators”, Journal of 
Banking & Finance, vol. 39, nr. 3, (februari 2009), s. 211-223. 
13

 Ibid, s. 216.  
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1.4 Avgränsningar och antaganden 

De avgränsningar som görs har först och främst med antalet prediktorer att göra, det vill 

säga hur många indikatorer som används för att förutspå aktieprisrörelser. När det gäller 

aktieindex används endast index från den svenska och amerikanska aktiemarknaden. Den 

svenska marknaden representeras av OMXS och OMXS30. Anledningen att både OMXS och 

OMXS30 finns med beror på att det kan finnas skillnader mellan dessa som förklaras av olika 

ledande indikatorer. Dessa skillnader kan vara att de största företagen, OMXS30, inte är lika 

känsliga mot vissa risker. Den amerikanska marknaden representeras av NASDAQ 100, 

NASDAQ Composite, Dow Jones 65 och Dow Jones Total.  

Det finns olika sätt att dela in aktiemarknaden. I denna undersökning delas den in enligt 

GICS, vilket är en allmänt accepterad indelning och består av tio övergripande sektorer;14 

dagligvaror, energi, finans, hälsovård, industri, IT, kraftförsörjning, material, sällanköpsvaror 

och telekomoperatörer. Studien undersöker nio av dessa sektorer. Den sektor som inte 

undersöks är kraftförsörjningssektorn då data för denna sektor inte finns tillgängligt senare 

än 2004. 1995 skedde indelningen av de olika sektorerna vilket innebär att tidsperioder 

innan detta inte undersöks. De marknader som inkluderas för dessa sektorer i 

undersökningen är den svenska, amerikanska och europeiska. 

När det gäller ledande indikatorer finns det 43 stycken bara på den amerikanska 

marknaden15. Många av dessa är makrovariabler såsom arbetslöshet och inflation men även 

antal sålda nya bilar och nya hus används som ledande indikatorer. På grund av tidsskäl 

begränsas de ledande indikatorerna till de som OECD använder sig av, det vill säga; 

räntespread, arbetslöshet, fastighetspriser, bygglov, orderingång, förväntad orderingång, 

industriproduktion, leverantörsprestation, förväntningar på konsumenters ekonomiska 

förtroende samt inflation. Det har i tidigare forskning visats att flera indikatorer som 

fungerar på ekonomin i stort även fungerar för aktiemarknaden16, vilket gör att de som 

OECD använder sig av inkluderas i undersökningen.  

Råvaror representeras av olja och guld. Anledningen att dessa väljs är att de är två av de 

största råvarorna där olja är den mest handlade och guld ses som en säker investering. De 

diskuteras även frekvent i media vilket indikerar att de kan ha en stor påverkan på 

aktiemarknaden. 

En annan avgränsning är antalet tidshorisonter och laggar i modellen. De olika 

tidshorisonterna är dags- och månadsbasis. Dessa representerar en kortsiktig och en 

medellångsiktig investering. Anledningen till att inte längre tidshorisonter väljs är att tidigare 

forskning visat att ju längre tidshorisont desto större vikt får räntespreaden och att längre 
                                                           
14

 Brooks, R. D., m.fl., ”Asymmetry and time variation in exchange rate exposure: An investigation of Australian 
stocks returns”, International Journal of Commerce and Management, vol. 20, utgåva 4, (2010), s. 282. 
15

 Baumohl, B., The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment 
Opportunities, (Wharton School Publishing, 2008), s. 7. 
16 Chen, S., “Predicting the Bear Stock Market: Macroeconomic Variables as Leading Indicators”, Journal of 

Banking & Finance, vol. 39, nr. 3, (februari 2009), s. 211. 



9 
 

horisonter än ett kvartal endast består av räntespread17. Antalet laggar i modellen begränsas 

till fyra tidsperioder, det vill säga att på månadsbasis presenteras information som är mellan 

en och fyra månader gammal.  

Antagandet är att inga transaktionskostnader eller skatter förekommer vid handel med 

värdepapper vilket påverkar resultaten av investeringsstrategin.  

1.5 Disposition 

Efter detta avsnitt följer ett kapitel där en kort beskrivning av marknaden och vilka effekter 

de olika ledande indikatorerna får på ekonomin i stort presenteras. 

Kapitel 3 fokuserar på de grundläggande teorierna inom tidsserieanalys och även problemen 

som kan uppstå. Senare i kapitlet presenteras tillvägagångssättet som används i samband 

med regressionsanalyserna. Efter de grundläggande teoretiska delarna och 

tillvägagångssättet presenteras datat. Här beskrivs hur datahanteringen sker och även 

deskriptiv statistik om sektorerna och de ledande indikatorerna presenteras.  

I kapitel 4 presenteras resultaten, det vill säga regressionsekvationerna för aktieindexen och 

sektorerna. I början av kapitlet visas resultaten för en kortsiktig investerare och sedan 

resultaten för en investerare med lite längre investeringshorisont. Varje resultat diskuteras 

separat och det viktiga ur regressionsekvationerna lyfts fram för att ge en bättre bild av vad 

som skiljer sektorerna åt. En investeringsstrategi baserad på de ledande indikatorerna 

presenteras i kapitel 5 och visar hur en investerare skulle kunna använda informationen i 

ledande indikatorer för sina investeringsbeslut.  

I det avslutande kapitel 6 diskuteras de slutsatser som kan dras.  

                                                           
17

 Estrella, A.; Mischkin, F., ”Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators”, Federal 
Reserve Bank of New York, forskningsartikel nr. 9609, (maj 1996), s. 23. 
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2. Kapitalmarknaden och ledande indikatorer 

Som tidigare nämnts innebär en effektiv kapitalmarknad att all information omedelbart 

prisas in i finansiella tillgångars priser18. Detta innebär att en investerare inte kan få en högre 

avkastning genom att söka ny information och att det är en förutsättning för att nytt kapital 

ska fördelas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Några arbitrage-möjligheter finns 

således inte om kapitalmarknaden är effektiv. Dock visar tidigare forskning att denna 

marknad inte är fullt effektiv eftersom den funnit att det går att prediktera aktiemarknaden i 

viss mån med hjälp av ledande indikatorer19. 

En ledande indikator har egenskapen att den ändras innan den variabeln som predikteras 

ändras20.  Att använda ledande indikatorer för att prognostisera framtiden har en lång 

historia. Redan för 60 år sedan bildades ett index bestående av flera olika ledande 

indikatorer för att veta var i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig.21 Detta användes då, 

precis som idag, för att förutspå den framtida BNP-tillväxten. Däremot har ledande 

indikatorerna fler syften idag, till exempel att förutspå arbetsmarknaden och 

aktiemarknaden. 

I denna undersökning definieras en ledande indikator som en variabel vars värde ändras 

innan aktiepriser ändras. De flesta indikatorerna offentliggörs vanligtvis på månadsbasis 

eftersom det i praktiken är svårt att visa förändringar av exempelvis arbetslöshet och 

inflation under kortare tidshorisonter än så. En viktig egenskap hos en ledande indikator är 

att den information som presenteras rörande denna indikator är ny22. Med detta menas att 

det till exempel inte dröjer sex månader innan arbetslösheten för juni månad presenteras. 

Däremot kan det skilja i hur lång tid det tar innan de olika indikatorerna påverkar ekonomin.  

2.1 Ledande indikatorers påverkan på ekonomin 

Nedan presenteras kort de makrovariabler23 som används i denna studie och vilken påverkan 

de har på ekonomin. Anledningen att makrovariablernas påverkan på ekonomin presenteras 

är att en ekonomi som befinner sig i en högkonjunktur, respektive lågkonjunktur, brukar 

spegla företags vinster vilket i sin tur påverkar aktiepriser. Makrovariablerna används av 

OECD för att skapa prognoser för ekonomin. Estrella och Mishkin (1996) använde sig även av 

                                                           
18

 Elton, E. m.fl., Modern portfolio theory and investment analysis, (John Wiley & Sons, 2007), s. 400. 
19

 Nyberg, H., ”Forecasting the direction of the US stock market with dynamic binary probit model”, 
International Journal of Forecasting, vol. 27, utgåva 2, (april 2011), s. 561. 
20

 Granger, C. W., Forecasting in business and economics, (Academic Press, 1980), s. 139-140. 
21

 Clements, M. P.; Hendry, D. F., Forecasting economic time series, (Cambridge University Press, 1998), s. 13. 
22

 Baumohl, B., The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment 
Opportunities, (Wharton School Publishing, 2008), s. 11.  
23

 Se Appendix A för fullständiga namn på samtliga ledande indikatorer. 

http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+P.+Clements%22
http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+F.+Hendry%22
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dessa i sin studie24. Chen (2009) visade att flera av dessa makrovariabler till viss del även kan 

prediktera aktiemarknaden25.  

Räntespread definieras som skillnaden mellan en kort och en lång ränta, i detta fall en 30-

dagars statsskuldväxel26 respektive en 10-årig statsobligation. Nivån på räntespreaden 

bestäms av den finansiella marknadens förväntningar på den korta räntan och tidigare 

studier visar att det finns ett högt prediktivt värde i räntespread för att förutspå BNP-

tillväxt.27 En studie gjord av Schrimpf och Wang (2010) visar dock att dess prediktiva förmåga 

har försvagats på senare år28. En ökande räntespread, det vill säga att den långa räntan ökar 

i förhållande till den korta, indikerar på en bättre ekonomi. I det motsatta fallet, då den 

långa räntan sjunker i förhållande till den korta, är detta ett tecken på att ekonomin i stort 

kommer försämras. 

En annan vanligt använd indikator vid makroanalys är arbetslöshet. En hög arbetslöshet 

innebär en låg industriproduktion och ett ineffektivt utnyttjande av industrier och 

arbetskraft29. En ökning av arbetslösheten innebär att fler människor går utan arbete, och 

därmed har mindre pengar att leva av. Staten tappar även skatteintäkter när arbetslösheten 

är hög.  

Fastighetspriser är en indikator som ger information om prisutvecklingen på sålda hyreshus, 

småhus, industrifastigheter samt lantbruk. Även omsättning på fastighetsmarknaden 

inräknas i denna indikator. Om fastighetspriserna stiger kan det ge en indikation att 

ekonomin är på väg uppåt, att företag expanderar och att konsumenter har en starkare 

köpkraft.  

Under indikatorn bygglov innefattas alla byggnadsprojekt med bygglov eller bygganmälan. 

Den visar antal bygglov och bruttoarea för nybyggnad av lokaler, fritidshus och bostäder30. 

Indikatorns syfte är att komplettera andra variabler såsom orderingång och sysselsättning. 

Bygglov brukar ha ett stort samband med konjunkturläget. Ett högt värde innebär att det 

planeras och byggs mycket, vilket tyder på en kommande högkonjunktur. En låg siffra 

innebär att det är, och planeras, få nybyggnationer vilket tyder på en lågkonjunktur där 

företag och individer inte har råd, eller känner samma trygghet att bygga. 

                                                           
24

 Estrella, A.; Mischkin, F., ”Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators”, Federal 
Reserve Bank of New York, forskningsartikel nr. 9609, (maj 1996), s. 1-31. 
25

 Chen, S., “Predicting the Bear Stock Market: Macroeconomic Variables as Leading Indicators”, Journal of 
Banking & Finance, vol. 39, nr. 3, (februari 2009), s. 211-223. 
26

 För USA används en 3-månaders statsskuldväxel. 
27

 Hamilton, J. D., “A Reexamination of the Predictability of Economic Activity Using the Yield Spread”, Journal 
of money, credit and banking, vol. 34, nr. 2, (maj 2002), s. 340. 
28

 Schrimpf, A.; Wang, Q., “A reappraisal of the leading indicator properties of the yield curve under structural 
instability”, International Journal of Forecasting, vol. 26, utgåva 4, (oktober 2010), s. 836.  
29

 Janoski, T., The Political economy of unemployment: active labor market policy in West Germany and the 
United States, (University of California Press, 1990), s.1. 
30

 Baumohl, B., The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment 
Opportunities, (Wharton School Publishing, 2008), s. 178. 

http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Thomas+Janoski%22
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Statistik rörande produktionen inom industrisektorn kallas för industriproduktion och 

innefattar uppgifter om värdet och volymen på den totala inhemska produktionen. Denna 

indikator har en positiv påverkan på ekonomin eftersom en ökning innebär att företagen 

producerar och säljer mer än i tidigare period. Industriproduktionen brukar ses som en 

effektiv proxyvariabel för BNP, då vändpunkter i industriproduktionen har överensstämt 

med ekonomin i övrigt historiskt sett. Den ses även som praktiskt användbar eftersom data 

presenteras varje månad, jämfört med BNP som presenteras en gång i kvartalet31. 

Orderingång för industrisektorn är en viktig indikator eftersom den ger en god bild för 

företags framtida kassaflöden inom industrisektorn. Syftet med indikatorn är att belysa 

industrisektorns totala orderläge. Om orderingången ökar jämfört med perioden innan 

innebär det att företagen kommer att producera mer och detta gynnar ekonomin i ett 

senare skede genom en ökad försäljning. 

Vidare finns det en indikator som visar förväntningarna på företagens orderläge som kallas 

förväntad orderingång för industrisektorn. Förväntningarna brukar jämföras med det faktiska 

orderläget som presenteras perioden efter. Om det faktiska läget är högre än det förväntade 

innebär det att efterfrågan på varor är större än förväntat och det ger i sin tur en positiv 

signal till ekonomin. 

Förväntningar på konsumenternas ekonomiska förtroende är en indikator som visar 

förväntningarna av konsumenternas optimism inför ekonomin i stort och deras egna 

finansiella situation. Anledningen att förändringar i denna indikator är av stor betydelse är 

att den påverkar konsumenters konsumtionsbeslut, vilket påverkar ekonomin i stor 

utsträckning.32 

För att beskriva den tid det tar för industriföretagen att erhålla sina leveranser används 

indikatorn leverantörers prestation. En ökning i indikatorn innebär längre leveranstider och 

detta ses som ett gott tecken, eftersom det tyder på ökad efterfrågan hos leverantörerna.33  

Inflation mäts ofta i form av konsumentprisindex (KPI) och beskriver konsumentprisernas 

genomsnittliga utveckling i den inhemska konsumtionen. Inflationsmålet i Sverige, sedan 

1995, är att den ska vara två procent, med en procentenhets differens.34 Inflationen regleras 

av Riksbanken med hjälp av reporäntan. En hög inflation brukar innebära att ekonomin går 

för högtryck, att det går bra för företag, att konsumenter har mer pengar att leva av. Detta 

ökar efterfrågan vilket i sin tur leder till att priserna stiger. Det finns dock tidsperioder där en 

hög inflation inte medfört en hög ekonomisk tillväxt, utan snarare det omvända.  

                                                           
31

 Baumohl, B., The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment 
Opportunities, (Wharton School Publishing, 2008), s. 354. 
32

 Folsom, W. D.; Boulware, R., Encyclopedia of American Business, (Infobase Publishing, 2004), s. 238. 
33

 Lahiri, K.; Moore, G. H., Leading economic indicators: new approaches and forecasting records, (Cambridge 
University Press, 1992), s. 417.  
34

 Sveriges Riksbank, Riksbanken anger målet för penningpolitiken, pressmeddelande nr. 5, 1993-01-15. 

http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Kajal+Lahiri%22
http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Geoffrey+H.+Moore%22
http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Geoffrey+H.+Moore%22
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3. Empirisk modell och data 

I detta kapitel förklaras de teorier och modeller som ligger till grund för undersökningen. En 

kort beskrivning av regressions- och tidsserieanalys inleder kapitlet och sedan förklaras de 

problem som kan uppstå vid tidsserieanalys. Efter detta presenteras huvudmodellen för 

denna undersökning och även tillvägagångssättet för regressionsanalyserna. Sist i kapitlet 

beskrivs hur datahanteringen sker och även deskriptiv statistik om sektorerna och de 

ledande indikatorerna. 

3.1 Tidsserieanalys 

Tidsserieanalys är en del av statistiken som analyserar och utvecklar verktyg för analys av 

tidsserier. Målet med tidsserieanalys är att erhålla information i syfte att göra prognoser för 

framtida utveckling. I termer av prediktiv förmåga har det visat sig att en enkel modell som 

beskriver beteendet i en variabel i termer av historiska data mycket väl kan vara tillräcklig. 

Forskare har visat att stora makroekonomiska modeller som grundades på 1960-talet ofta 

har en sämre prediktiv förmåga än en enkel tidsseriemodell med bara några få parametrar.35  

Den enklaste varianten vid undersökning av samband mellan variabler över tid är en enkel 

linjär regression. Grundmodellen för en sådan kan skrivas: 

         

där Y är den beroende variabeln,   och   är parametrar och   är en slumpterm. 

Slumptermen innehåller den förändring i Y som inte kan förklaras av det linjära sambandet 

mellan   och Y.36 En mer avancerade modell där två eller fler oberoende variabler testas 

kallas för en multipel linjär regression där modellen skrivs:37 

                         

eller    

         

 

   

   

Tidsserier i finansiell ekonomi brukar skilja sig mot andra tidsserier, då både finansiell teori 

och data innehåller en grad av ovisshet38. Rent generellt kännetecknas tidsserier av fyra olika 

egenskaper39: 

1. Trender 

2. Inflytelserika datapunkter  

                                                           
35

 Green, W., Econometric analysis, (Prentice Hall, 2008), s. 715. 
36

 Anderson, D.R. m.fl., Statistics for business and economics, (Thomson, 2007), s. 496. 
37

 Ibid, s. 560. 
38

 Tsay, R. S., Analysis of financial time series, (John Wiley and Sons, 2005), s. 1. 
39

 Franses, P. H., Time series models for business and economic forecasting, (Cambridge University Press, 1998), 
s. 8. 

http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Ruey+S.+Tsay%22
http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Philip+Hans+Franses%22
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3. Varians som förändras på grund av historisk data (heteroskedasticitet)  

4. Säsongsvariation (cykliskt mönster) 

En trend (1) i en tidsserie definieras som data som visar gradvisa skiftningar eller rörelser 

mot relativt höga eller låga värden under en längre tid. Dessa trender är ofta resultatet av 

långsiktiga faktorer som till exempel teknologisk utveckling.40 Kortsiktiga faktorer, oväntade 

händelser eller engångshändelser brukar påverka slumptermen till extrema värden i 

tidsserien under en kort period. Dessa värden kallas för inflytelserika datapunkter (2) och är 

omöjliga att prediktera41. Heteroskedasticitet (3) infinner sig då variansen för slumptermen 

inte är konstant. Detta kan exempelvis bero på de tidigare nämnda inflytelserika 

datapunkterna, speciellt i små stickprov får en stor påverkan42.  

I tidsserieanalys definieras säsongsvariationer (4) som en del av serien som, i någon form, 

återupprepas med liten variation på ett regelbundet sätt43. Ekonomin i stort följer vanligtvis 

ett cykliskt mönster som kallas konjunkturcykler. Eftersom den finansiella marknaden till stor 

del följer den övriga ekonomin uppträder detta mönster även där. Normalt innehåller 

finansiella tidsseriedata ofta upp till tre stycken av dessa egenskaper.44  

När finansiella tidsseriedata analyseras kan det uppstå problem som till viss del kan kopplas 

till den säsongsvariation som ofta existerar i dessa data. Två vanliga problem är då det 

existerar ett beroende i variabler mellan olika tidsperioder, och även starka korrelationer 

mellan olika variabler i en multivariabelmodell. Dessa problem är kända som autokorrelation 

respektive multikolinjäritet. 

3.1.1 Autokorrelation och multikolinjäritet 

Definitionen av autokorrelation är att slumptermen    är beroende av slumptermen i 

föregående tidsperiod,     . Detta definieras som första ordningens autokorrelation. När 

autokorrelation förekommer innebär det att grundantagandet om att slumptermen är 

oberoende inte är uppfyllt. Ett test som ofta används för att upptäcka autokorrelation är 

Durbin-Watson-testet.45 I tidsserier för ekonomisk data förekommer ofta positiv 

autokorrelation av första ordningen. Teststatistikan för Durbin-Watson-testet ges av46: 

            
 

 

   

   
 

 

   

  

                                                           
40

 Anderson, D.R. m.fl., Statistics for business and economics, (Thomson, 2007), s. 679. 
41

 Ibid, s. 681. 
42

 Yan, X. M.fl., Linear regression analysis: Theory and computing, (World Scientific Publishing Co., 2009), s. 197-
198. 
43

 Granger, C. W., Forecasting in business and economics, (Academic Press, (1980), s. 93. 
44

 Franses, P. H., Time series models for business and economic forecasting, (Cambridge University Press, 1998), 
s. 8. 
45

 Anderson, D.R. m.fl., Statistics for business and economics, (Thomson, 2007), s. 537. 
46

 Ibid, s. 538. 

http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Philip+Hans+Franses%22


15 
 

Teststatistikan testas mot en övre och en undre gräns för att avgöra om det existerar 

autokorrelation. 

Multikolinjäritet innebär att två eller flera förklarande variabler är starkt korrelerade. Det 

kan uppstå problem vid analys av en modell om den innehåller multikolinjäritet, bland annat 

kan parameterskattningarna få felaktiga värden där koefficienten skiftar tecken. Ett annat 

problem är att variabler som ses som ”självklara” i prognosen inte blir signifikanta och 

därmed inte blir av någon betydelse i modellen.47 Ett sätt att testa om det föreligger 

multikolinjäritet i modeller är med hjälp av Variance Inflation Factor (VIF). Denna mäter 

effekten av korrelationen med andra variabler genom en ökning av standardfelet på en 

regressionskoefficient.48  

    
 

    
  

Multikolinjäritet indikeras när VIF-värdet överstiger tio, variabler med VIF-värde över tio bör 

tas bort från modellen.49  

3.1.2 Autoregressiv process  

En av de enklare formerna av tidsseriemodeller är när värdet i perioden t av en variabel 

bestäms av tidigare värden av samma variabel. Den enklaste formen för detta är då    

bestäms av variabelns värde i tidsperioden innan,     , plus en slumpterm   . 

            

Processen ovan kallas för en autoregressiv process av första ordningen och förkortas AR(1). 

En mer generell autoregressiv process, som förkortas AR(p), kan uttryckas som:50 

                              

eller    

         

 

   

    

där slumptermen är normalfördelad med noll i medelvärde och konstant varians,   
 , vilket 

betecknas som          
  . p är antalet perioder som variabeln är laggad. Denna process är 

av intresse då aktieprisförändringar predikteras med hjälp av historiska förändringar i 

aktiepriser. 

                                                           
47

 Green, W., Econometric analysis, (Prentice Hall, 2008), s. 59. 
48

 Maindonald, J.; Braun W.J., Data analysis and graphics using R: an example-based approach, (Cambridge 
University Press, 2010), s. 201. 
49

 Stagliano, A. A., Rath & Strong’s Six Sigma Advanced Tools Pocket Guide, (McGraw-Hill Professional, 2004), s. 
140. 
50

 Green, W., Econometric analysis, (Prentice Hall, 2008), s. 632-633. 
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3.1.3 Granger kausalitet 

Kausalitet är nära relaterad till de klassiska termerna orsak och verkan och inom 

tidsserieanalys innebär kausalitet att laggade värden av    kan förklara   51. En modell 

bestående av kausala variabler kan kompletteras med en autoregressiv process där laggade 

värden av    inkluderas. Den mest använda metoden för att utveckla sådana kausala 

metoder är regressionsanalys. Konceptet i Granger kausalitet är att om    påverkar    

innebär det att förändringar i    skedde först, följt av förändringar i    . Detta skulle därför 

betyda att två villkor för kausalitet är uppfyllda; det ena är att    kan hjälpa att prediktera    

(regressionen har en hög förklaringsgrad) och det andra villkoret är att    inte kan hjälpa att 

prediktera   . Ett hypotestest för att hitta kausala variabler utförs där modellen är:52 

        

 

   

        

 

   

        

och med hypotesen: 

                   

Därefter utförs ett F-test och om    förkastas innebär det att    är kausal till variabeln   .53 

Med detta menas att    har en prediktiv förmåga av    och bör därför inkluderas i modellen. 

3.2 Modell och utförande 

I denna studie används en multipel linjär regression med en autoregressiv process av fjärde 

ordningen. Den ena anledningen till att en sådan modell används är att testa om den 

beroende variabeln kan beskrivas med hjälp av förändringar av samma variabel i tidigare 

tidsperioder. Den andra anledningen är att undersöka om tidigare värden av oberoende 

variabler, ledande indikatorer, kan beskriva rörelserna. En sådan modell använde bland 

annat Nyberg (2011)54 vid prediktion av den amerikanska aktiemarknaden.  

Modellen i denna studie tar följande generella form: 

        

 

   

        

 

   

        

där    är avkastningen.   är en konstant,      är den historiska avkastningen laggad i   

tidsperioder.    och    är koefficienter och      är historiska avkastningar för de oberoende 

variablerna laggade i   tidsperioder.    är en normalfördelad slumpterm.  

                                                           
51

 Alexander, C., Market Risk Analysis: Practical financial econometrics, (John Wiley and Sons, 2008), s. 426. 
52

 Ibid, s. 246. 
53

 Carol, A., Market Risk Analysis: Practical financial econometrics, (John Wiley and Sons, 2008), s. 246. 
54

 Nyberg, H., ”Forecasting the direction of the US stock market with dynamic binary probit model”, 
International Journal of Forecasting, vol. 27, utgåva 2, (april 2011), s. 563. 
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Det som predikteras med hjälp av modellen är den förväntade avkastningen. Anledningen till 

att avkastningen väljs är att en investeringsstrategi utformas med hjälp av de ledande 

indikatorerna, en strategi som är baserad på att investera i den sektor som förväntas ge den 

högsta avkastningen. Viss tidigare forskning visar dock att det endast går att förutspå 

riktningen på aktiemarknaden, däremot visar resultatet i Hong och Chung’s (2003) studie att 

det även går att förutspå storleken på avkastningen55. 

En regressionsmodell skattas för varje sektor och aktieindex. Vid genomförandet av 

regressionsanalyserna på dagsnivå används de historiska avkastningarna på aktieindex, 

sektorindex, råvarupriser och de ledande indikatorerna räntespread och fastighetspriser. 

Anledningen att de ledande indikatorer som presenteras i kapitel 2 inte inkluderas är att 

dessa inte uppdateras på dagsbasis utan vanligtvis månads- eller kvartalsbasis. I varje 

regressionsmodell används endast ett index för OMXS, NASDAQ och Dow Jones. 

Anledningen till detta är att två index som beskriver samma aktiemarknad, till exempel 

OMXS och OMXS30, har en hög korrelation56, vilket kan skapa problem med multikolinjäritet 

i modellerna.  

När avkastningen på aktieindex predikteras utesluts samtliga sektorindex ur modellen. När 

avkastningen på en sektor predikteras utesluts övriga sektorers historiska avkastningar. 

Detta innebär att om avkastningen på den svenska energisektorn predikteras, inkluderas 

endast de svenska, amerikanska och europeiska energisektorernas historiska avkastningar. 

Anledningen till att dessa exkluderas är för att begränsa antalet variabler i modellerna. 

Regressionsmodellen innehåller ursprungligen historiska värden för aktieindexen, 

sektorerna, råvarorna samt de ledande indikatorerna, samtliga med fyra laggar. Därefter 

utesluts den variabel med det lägsta absoluta t-värdet ur modellen, då den inte är statistiskt 

signifikant, och en ny regressionsmodell skapas. Detta steg upprepas tills modellen endast 

innehåller signifikanta variabler57. Signifikansnivån sätts till 2 procent. Att 2 procent används 

istället för 5 procent, vilket är den vanligaste i tidigare forskning, är för att minska antalet 

parametrar. Detta medför att det blir lättare att applicera regressionsmodellerna i 

verkligheten men framförallt att tidigare forskning har visat att enklare modeller kan vara att 

föredra framför mer avancerade modeller vid prediktion58. Nackdelen med detta är att det 

kan resultera i lägre förklaringsgrader59. 

Ett Durbin-Watson-test60 och ett så kallat VIF-test61 utförs för att testa för autokorrelation 

och multikolinjäritet. Värdena på Durbin-Watson teststatistikan jämförs med de kritiska 

                                                           
55

 Hong, Y.; Chung, J., “Are the Directions of Stock Price Changes Predictable?: Statistical Theory and Evidence”, 
Cornell University, (april 2003), s. 1-28. 
56

 Se Appendix C för korrelationsmatriser vilka inkluderar de olika aktieindexen. 
57

 Se Appendix D för t-värden. 
58

 Green, W., Econometric analysis, (Prentice Hall, 2008), s. 715. 
59

 Se skillnaden mellan Tabell 5 och Appendix E. 
60

 Se Appendix C för värden på Durbin-Watson teststatistika. 
61

 Se Appendix D för värden på VIF. 
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värdena för autokorrelation. Om värdet tyder på autokorrelation måste det undersökas om 

det saknas någon oberoende variabel i modellerna62. I de fall VIF-värdet överskrider tio, 

vilket indikerar multikolinjäritet, utesluts den variabel med högst VIF-värde tills dess att 

modellen bara innehåller signifikanta och oberoende variabler.  

Samma process används för att utvärdera de olika sektorerna på månadsbasis. Den skillnad 

som finns här kontra dagsbasis är att fler ledande indikatorer används. Det som gör att fler 

indikatorer används här är att de flesta indikatormått uppdateras månadsvis. De som 

används här är de som inkluderades på dagsbasis och även de som presenterats i kapitel 263. 

3.3 Data 

Datainsamlingen sker från databasen Datastream. Utvecklingen för sektor- och aktieindex 

undersöks med hjälp av den avkastning de ger64. I tabell 1 nedan visas att vissa sektorer haft 

en betydligt högre risk än andra. Det finns även stora skillnader i vilken genomsnittlig 

avkastning de haft. 

Tabell 1: Genomsnittlig årsavkastning och risken, uttryckt i standardavvikelse, för 
aktieindexen och de svenska sektorerna, under perioden 1995-2010. 

 Genomsnittlig årsavkastning (%) Standardavvikelse (%) 

OMXS 9,23 21,53 
OMXS30 8,67 22,59 
Dagligvaror 12,83 16,00 

Energi 19,28 46,42 
Finans 10,31 23,59 

Hälsovård 6,84 19,90 
Industri 11,37 22,94 

IT 3,44 46,54 
Material 7,76 22,50 
Sällanköpsvaror 15,95 22,95 

Telekomoperatörer 15,35 33,89 
 

De ledande indikatorerna hanteras på två olika sätt innan regressionsanalysen utförs. För de 

flesta indikatorer undersöks den procentuella förändringen. Anledningen till detta är att en 

ökning i en ledande indikator från till exempel tre till fyra procent borde påverka 

aktiemarknaden mer än en ökning från åtta till nio procent. Den enda indikator som inte 

hanteras som en procentuell förändring är räntor. 

När det gäller räntor undersöks räntespreaden, vilket är skillnaden mellan den korta65 och 

långa räntan66. Anledningen till att inte en procentuell förändring används i räntespreaden är 

                                                           
62

 Anderson, D.R. m.fl., Statistics for business and economics, (Thomson, 2007), s. 539. 
63

 Se Appendix A för fullständiga namn på samtliga tillgångar och ledande indikatorer. 
64

 Avkastning = (Pt – Pt-1)/ Pt-1 
65

 Den korta räntan representeras av en 30-dagars statsskuldväxel för Sverige och 3-månaders statsskuldväxel 
för USA. 
66

 Den långa räntan representeras av en 10-årig statsobligation för Sverige och USA. 



19 
 

att den i vissa historiska tidsperioder är omöjlig att beräkna. Detta beror på att 

räntespreaden varit noll, en förändring från noll är omöjlig att beräkna då den är oändlig. 

Nackdelen med räntespreaden är att det ofta finns en stark korrelation mellan 

räntespreadar i olika tidsperioder vilket skapar problem i modeller, multikolinjäritet. 

I studien används fler amerikanska ledande indikatorer än svenska. Orsaken är att de 

amerikanska indikatorerna snabbare offentliggörs på marknaden än de svenska. Till exempel 

bygglov presenteras i USA med en månads fördröjning medan den i Sverige presenteras med 

tre månaders fördröjning. En annan orsak är att den amerikanska marknaden är så stor att 

den ofta är central i de svenska affärsrapporterna.  

Det är svårt att jämföra amerikanska och svenska medelvärdena för de ledande 

indikatorerna eftersom dessa har olika startvärden och inte är identiska i sättet de beräknas. 

Det intressanta är däremot standardavvikelsen för förändringen, vilket säger hur stor 

variation det finns i de olika ledande indikatorerna. Tabell 2 nedan visar att de amerikanska 

indikatorerna generellt sett är stabilare än de svenska. 

Tabell 2: Ledande indikatorers årliga medelvärde och standardavvikelse för förändringen, 
Sverige och USA, under perioden 1995-2010.  

        Medelvärde       

Sverige             USA  

   Standardavvikelse (%)     

…Sverige                   USA 
Arbetslöshet 7,0 % 5,8 % 17,4  9,6 
Bygglov 67,8 107,8 151,3  47,2 

Fastighetspriser 251,2 1 199,6 25,0  25,7 

Förväntad orderingång, industri - 16,6 - 122,1 

Förväntningar på konsumenters 
ekonomiska förtroende 

- 82,5 - 21,5 

Industriproduktion 83,6 96,2 52,8  3,0 
Inflation 

 

1,2 % 2,1 % 323,0 204,0 

Leverantörers prestation - 53,3 - 12,4 
Nya ordar 85,5 

(203 20

2,3) 

203 202,3 33,9 13,1 

Räntespread 1,6 % 1,7 % 3,0 4,2 
 

Förutom de amerikanska och svenska ledande indikatorerna inkluderas en europeisk 

indikator, nämligen arbetslöshet (ej med i tabell 2). Anledningen till att den europeiska 

arbetslösheten inkluderas är för att undersöka om, och hur mycket, de övriga europeiska 

ländernas arbetslöshet påverkar den svenska aktiemarknaden. De europeiska 

arbetslöshetssiffrorna jämförs ofta med de svenska och är därför en intressant indikator att 

undersöka. 
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4. Resultat 

Resultaten visar att det finns stora skillnader i regressionsekvationerna beroende på om 

investeringshorisonten är på dagsbasis eller månadsbasis. Därför presenteras 

regressionsekvationerna för aktiemarknadsindexen och sektorindexen först på dagsbasis och 

sedan på månadsbasis. 

Samtliga regressionsekvationer är testade för autokorrelation och multikolinjäritet. 

Autokorrelation är inte ett problem i regressionsmodellerna. Det är endast på månadsbasis i 

sällanköpsvaror det inte går att på 1 procents signifikansnivå säga att ingen autokorrelation 

finns67. Här går det dock inte heller att visa att autokorrelation finns då testet är 

ofullständigt. Eftersom inga slutsatser kan dras angående autokorrelation i 

sällanköpsvarusektorn åtgärdas detta inte. 

Något som däremot har varit ett problem i modellerna är multikolinjäritet. Anledning till 

detta är att modellerna ofta innehållit räntespreadar med olika tidslaggar som ledande 

indikatorer. En räntespread är ofta högt korrelerad med räntespreadar i andra tidsperioder, 

vilket orsakat problem med multikolinjäritet. Det är dock inte bara räntespreaden som 

skapat problem med multikolinjäritet utan det har även existerat i andra variabler. Detta har 

åtgärdats i samtliga regressionsekvationer genom att variabler med VIF-värden över tio 

plockats bort ur modellen68.  

Samtliga variabler som presenteras i tabellerna i detta kapitel har en signifikansnivå på 2 

procent.     är modellens justerade förklaringsgrad. 

4.1 Dagsbasis 

Nedan visas vilka faktorer som kan prediktera rörelsen för de svenska generella 

aktiemarknadsindexen, OMXS och OMXS30.  

Tabell 3: Regressionsekvation över aktieindexen på dagsnivå. Första termen är en konstant.  
OMXS              

OMXSt = 0,00026 + 0,285 Dow Jones USA totalt-1 + 0,111 NASDAQ 100t-1 + 0,031 NASDAQ 100t-2  

+ 0,031 NASDAQ 100t-3 - 0,127 OMXSt-1 - 0,056 OMXSt-2  

OMXS30 (            

OMXS30t = 0,00031 + 0,272 Dow Jones USA totalt-1 + 0,029 Fastigheter, USAt-2  

+ 0,129 NASDAQ 100t-1 + 0,041 NASDAQ 100t-2 + 0,043 NASDAQ 100t-3 - 0,135 OMXS30t-1  

- 0,061 OMXS30t-2 - 0,039 OMXS30t-3 

 

Resultatet visar att OMXS och OMXS30 är snarlika varandra. Om den svenska 

aktiemarknaden hade en nedgång igår, är det en större sannolikhet att det blir en uppgång 

idag. Vidare kan det utläsas att om den amerikanska aktiemarknaden hade en uppgång igår, 

kommer den svenska aktiemarknaden med större sannolikhet gå upp idag. Dow Jones har en 
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 Se Appendix C för samtliga värden för Durbin-Watson. 
68

 Se Appendix D för VIF-värden på samtliga regressionsekvationer. 
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större inverkan än NASDAQ 100 på den svenska aktiemarknaden. Den justerade 

förklaringsgraden i regressionsanalyserna är dock låg, cirka tio procent, vilket innebär att 

övriga 90 procent är information som finns i de tusentals faktorer som påverkar 

förväntningar om företagets framtida vinster69. Detta indikerar att det kan finnas viktiga 

variabler som utelämnats ur modellerna.  

Att nyare information har störst betydelse framgår tydligt i regressionsekvationerna där 

variabler i tidsperiod t-1 har större koefficienter i absoluttal än variabler med äldre 

information.  

De indikatorer som visar sig svaga i sin prediktionsförmåga och därmed inte finns med i 

regressionsekvationerna för den svenska aktiemarknaden är fastighetsindex för Sverige, 

samt råvarorna guld och olja. Detta kan ha två förklaringar. De kan påverka aktiepriserna 

direkt, det vill säga att marknaden är effektiv och informationen prisas in direkt i 

aktiepriserna, eller att de helt enkelt inte har någon inverkan alls på dagsbasis. 

Räntespreaden är även det en indikator som inte inkluderas i modellerna, detta följer 

tidigare forskning som visar att ju kortare tidshorisont desto mindre vikt får räntespreaden70.  

I tabell 4 visas hur regressionsekvationerna för de olika sektorerna ser ut. Det finns likheter 
mellan de olika sektorernas ekvationer men det finns även vissa skillnader dem emellan.  
 

  

                                                           
69

 Van Knapp, D. P., Sensible Stock Investing: How to Pick, Value, and Manage Stocks, (Sensible Stock Investing, 
2006), s. 41. 
70

 Estrella, A.; Mischkin, F., ”Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators”, Federal 
Reserve Bank of New York, forskningsartikel nr. 9609, (maj 1996), s. 23. 

http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22David+P.+Van+Knapp%22
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Tabell 4: Regressionsekvation över sektorerna på dagsnivå. Första termen är en konstant.  
Dagligvaror (           

Dagligvaror, Sveriget = 0,000496 + 0,0877 Dagligvaror, Europat-1 - 0,0804 Dagligvaror, Sveriget-1  

+ 0,199 Dagligvaror, USAt-1  

Energi (           

Energi, Sveriget = 0,000865 + 0,292 Energi, USAt-1 + 0,161 NASDAQ Compositet-1  

+ 0,118 NASDAQ Compositet-2  - 0,220 OMXSt-1 

Finans (            

Finans, Sveriget = 0,000401 + 0,340 Dow Jones USA totalt-1 - 0,153 Finans, Europat-1  

- 0,118 Finans, Europat-2 - 0,0452 Finans, Sveriget-3 + 0,136 Finans, USAt-1 + 0,105 Finans, USAt-2  

+ 0,0592 Finans, USAt-3 + 0,0372 NASDAQ 100t-2 - 0,0908 OMXSt-1                 

Hälsovård (           

Hälsovård, Sveriget = 0,000293 + 0,326 Hälsovård, USAt-1 - 0,125 OMXSt-1 

Industri (           

Industri, Sveriget = 0,000416 + 0,187 Dow Jones Compositet-1 + 0,0678 Fastigheter, USAt-1  

+ 0,0579 Fastigheter, USAt-2 - 0,195 Industri, Europat-1 + 0,187 Industri, USAt-1  

IT (           

IT, Sveriget = 0,000369 + 0,385 NASDAQ 100t-1 - 0,168 OMXS30t-1 

Material (           

Material, Sveriget = 0,000295 + 0,252 Dow Jones Compositet-1 - 0,0761 Dow Jones Compositet-2  

- 0,0450 Fastigheter, USAt-3 - 0,166 Material, Europat-1 + 0,176 Material, USAt-1  

+ 0,0903 Material, USAt-2 + 0,0564 Material, USAt-3  

Sällanköpsvaror (           

Sällanköpsvaror, Sveriget = 0,000626 - 0,100 Fastigheter, Sveriget-1  + 0,327 Sällanköpsvaror, USAt-1 

Telekomoperatörer (           

Telekomoperatörer, Sveriget = 0,000739 - 0,155 Dow Jones Compositet-2 + 0,0790 Fastigheter, USAt-2  

+ 0,329 NASDAQ Compositet-1 - 0,303 OMXSt-1 + 0,0928 Telekomoperatörer, Europat-1  

+ 0,0716 Telekomoperatörer, Europat-4 + 0,0770 Telekomoperatörer, Sveriget-1  

- 0,0563 Telekomoperatörer, Sveriget-2 - 0,0599 Telekomoperatörer, Sveriget-4  

+ 0,121 Telekomoperatörer, USAt-2  

 

Resultatet visar att den amerikanska marknaden är en viktig del i regressionsmodellerna för 

samtliga sektorer. Har en amerikansk sektor presterat bra indikerar det att motsvarande 

svenska sektor också kommer göra det. Detta gäller för samtliga sektorer förutom IT-sektorn 

där NASDAQ 100, istället för den amerikanska IT-sektorn, används för att prediktera den 

svenska IT-sektorn. Europeiska sektorindex inkluderas i några av sektorerna, men med olika 

tecken framför koefficienten, vilket gör att det är svårt att dra någon generell slutsats kring 

dessas prediktiva förmåga. Precis som i prediktionen av aktieindex är nyare informationen av 

större betydelse än äldre information, vilket framgår av större koefficienter.   
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I flera regressionsekvationer finns tecken på att om den svenska aktiemarknaden presterade 

bra i tidsperioden innan, kommer sektorn prestera dåligt i denna tidsperiod. Detta visas då 

svenska aktiemarknads- och sektorvariabler i tidsperiod t-1 ofta har en negativ koefficient.  

Precis som för aktieindexen är räntespreaden, guld och olja de indikatorer som inte finns 

med i någon regressionsmodell. De är därför inte intressanta för en investerare på dagsbasis. 

I någon enstaka sektor nämns indikatorn fastigheter men har endast en större påverkan på 

sällanköpsvaror, där en ökning i fastighetsindikatorn ger en negativ effekt. 

Det bör dock understrykas att det finns flera externa variabler utanför modellerna som 

påverkar de olika sektorindexen. Detta framgår tydligt då de justerade förklaringsgraderna 

är låga, fem till tio procent, vilket innebär att cirka 90 till 95 procent av rörelserna förklaras 

av faktorer utanför modellen. 

Sammanfattas alla sektorer på dagsbasis visar resultatet på två saker. Det ena är om den 

svenska aktiemarknaden gick ner igår, påverkar det prediktionerna positivt. Den andra delen 

som påverkar prediktionerna positivt är om motsvarande sektorn på den amerikanska 

marknaden gick upp igår.  

4.2 Månadsbasis 

Resultaten på månadsbasis visar att det finns många olika indikatorer som tillsammans kan 

användas för att prediktera både aktiemarknaden i stort och sektorernas utveckling. 

Regressionsekvationerna är långa och därför stundtals svåra att tolka i det avseendet att 

mycket information behövs för att göra prognoserna. Detta medför att aktieindexen och 

sektorerna kommenteras separat efter att de presenterats. Samtliga indikatorer som ingår i 

prediktionerna kommenteras inte utan endast det som urskiljer just den sektorn, samt om 

det finns någon typ av ”tumregel” som kan nyttjas.  

Tabell 5: Regressionsekvation över aktieindex på månadsbasis. Första termen är en konstant.  
OMXS (            

OMXSt = - 0,0106 - 0,467 Arbetslöshet, USAt-2 + 0,0284 Bygglov, Sveriget-3  

+ 0,0265 Bygglov, Sveriget-4 - 0,0304 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-1  

- 0,0130 Inflation, Sveriget-1 - 0,0296 Inflation, USAt-3 + ,5,26 Räntespread, Sveriget-3  

- 4,07 Räntespread, Sveriget-4   

OMXS30 (            

OMXS30t = - 0,0320 - 0,525 Arbetslöshet, USAt-2 + 0,0377 Bygglov, Sveriget-3  

+ 0,0392 Bygglov, Sveriget-4 + 0,114 Bygglov, USAt-1 - 0,205 Fastighetspriser, Sveriget-1  

- 0,199 Fastighetspriser, Sveriget-4 - 0,170 Fastighetspriser, USAt-1 - 0,0108 Inflation, Sveriget-1  

+ 0,0385 Inflation, USAt-4 - 0,324 Leverantörers prestation, USAt-4 + 0,136 NASDAQ 100t-1 

 - 0,143 Oljat-4 + 0,109 Orderingång för industrisektorn, Sveriget-2 + 7,19 Räntespread, Sveriget-3  

- 4,82 Räntespread, Sveriget-4  

 

Tabell 5 ovan visar på likheter och olikheter mellan indexen. De flesta av variablerna som kan 

användas för att prognostisera OMXS kan även användas för OMXS30 på liknande sätt. Den 
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stora skillnaden är att fler variabler används för OMXS30. Det som har störst effekt är en 

förändring i den svenska räntespreaden. Förändringar i denna kan användas som en bra 

indikator. Om räntespreaden ökar, det vill säga att de långa räntorna ökar eller att de korta 

sjunker, allt annat lika, indikerar detta att aktiemarknaden kommer få en långsiktig positiv 

utveckling. Att den är långsiktig framgår då vi använder laggarna i t-3 och t-4, det vill säga tre 

och fyra månader tillbaka. 

Till skillnad mot dagsbasis är inte alltid nyare information bättre än äldre. Detta kan förklaras 

av att det tar olika lång tid innan informationen i de ledande indikatorerna prisas in på 

aktiemarknaden.  

I tabell 6 visas samtliga sektorers regressionsekvationer och efter det en kort förklaring vilka 

indikatorer en investerare bör fokusera på beroende på vilken sektor denne valt. 
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Tabell 6: Regressionsekvation över sektorerna på månadsbasis. Första termen är en 
konstant.  

Dagligvaror (            

Dagligvaror, Sveriget = 0,0127 - 0,0289 Bygglov, Sveriget-4 - 0,285 Dagligvaror, USAt-3  

+ 0,195 Dow Jones Compositet-1 + 0,201 Fastighetspriser, USAt-3  

+ 0,101 Industriproduktion, Sveriget-4 - 1,30 Industriproduktion, USAt-4 + 0,0219 Inflation, USAt-4  

Energi (           

Energi, Sveriget = - 0,0028 + 0,0715 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-3 

+ 7,42 Räntespread, Sveriget-1 - 6,23 Räntespread, Sveriget-4 

Finans (            

Finans, Sveriget = - 0,0307 - 0,149 Oljat-4 + 2,69 Räntespread, Sveriget-3  

Hälsovård (            

Hälsovård, Sveriget = - 0,0123 + 0,269 Arbetslöshet, Sveriget-3 + 0,0879 Bygglov, USAt-1   

- 0,158 Fastighetspriser, Sveriget-3 + 0,0136 Inflation, Sveriget-4 + 1,21 Räntespread, Sveriget-3 

Industri (            

Industri, Sveriget = - 0,00886 - 1,60 Arbetslöshet, Europat-1 + 1,44 Arbetslöshet, Europat-3 

+ 0,187 Fastighetspriser, USAt-4 - 0,0419 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-1 

- 0,0512 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-2 + 0,300 Guldt-3 - 0,425 Industri, Sveriget-1  

- 0,160 Oljat-4 + 0,401 OMXSt-1 + 1,40 Räntespread, Sveriget-1 

IT (           

IT, Sveriget = - 0,0032 + 0,0885 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-3  

+ 0,0705 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-4 

Material (            

Material, Sveriget = - 0,0118 - 1,25 Arbetslöshet, Europat-2 + 0,501 Arbetslöshet, USAt-3   

- 0,0448 Bygglov, Sveriget-2 - 0,0392 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-1  

+ 0,318 Guldt-3 + 0,122 Industriproduktion, Sveriget-2 - 1,43 Industriproduktion, USAt-4   

- 0,0446 Inflation, USAt-3 + 6,70 Räntespread, Sveriget-3  - 5,20 Räntespread, Sveriget-4  

Sällanköpsvaror (            

Sällanköpsvaror, Sveriget = - 0,00806 - 1,94 Arbetslöshet, Europat-2 + 1,60 Arbetslöshet, Europat-3  

+ 0,420 Dow Jones Compositet-1 + 0,192 Fastighetspriser, Sveriget-2  

- 0,0375 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-1 - 1,36 Industriproduktion, USAt-1  

- 0,0121 Inflation, Sveriget-3 - 0,0326 Inflation, USAt-3 + 0,232 NASDAQ 100t-1 - 0,187 Oljat-4  

- 0,126 Orderingång för industrisektorn, Sveriget-3 - 0,299 Orderingång för industrisektorn, USAt-3  

+ 1,68 Räntespread, Sveriget-3 - 0,440 Sällanköpsvaror, Europat-1 - 0,257 Sällanköpsvaror, Europat-2 

+ 0,180 Sällanköpsvaror, Sveriget-3  

Telekomoperatörer (           

Telekomoperatörer, Sveriget = 0,0143 - 0,257 Orderingång för industrisektorn, Sveriget-3  

+ 0,211 Telekomoperatörer, Sveriget-1  

 

Generellt visar resultaten att räntespreaden är en viktig indikator att ta hänsyn till för en 

investerare. Vändningspunkter för variabler är ofta av stort intresse, eftersom 
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regressionerna ofta innehåller samma variabel från två olika tidsperioder. Med detta menas 

att till exempel en ökande arbetslöshet inte behöver vara negativt så länge den ökar mindre 

än i en tidigare tidsperiod. Resultatet visar även att de justerade förklaringsgraderna på 

månadsbasis generellt är högre än på dagsbasis.  

Resultaten visar att det är svårt för en investerare att veta vilken information som har 

betydelse beroende på vilken sektor som väljs att investera i. Nedan sammanfattas därför 

samtliga sektorer kort, och några delar ur regressionsmodellen lyfts fram.  

I sektorn dagligvaror är den amerikanska industriproduktionen den viktigaste delen i 

regressionsmodellen. Däremot har indikatorn en negativ koefficient vilket betyder att en 

ökande industriproduktion fyra tidsperioder bakåt påverkar negativt.  

Energi är den sektor som har en av de lägsta justerade förklaringsgraderna på månadsbasis 

vilket indikerar att den är svår att skapa en prediktion för, och att mycket av rörelserna 

förklaras av variabler utanför modellen. Anledningen till att den är svår att förklara med de 

ledande indikatorer som används kan vara den extrema utveckling och volatilitet denna 

sektor haft under denna tidsperiod71. Den enda indikator som kan användas för att ge en 

prognos är räntespreaden.  

Hälsovård och finans är två sektorer där räntespreaden kan användas av en investerare för 

att skapa en bild över framtiden. Här är det räntespreaden tre månader tillbaka som 

används. 

En sektor som påverkas av förändringar i arbetslösheten inom Europa är industri. Det 

innebär att det inte är viktigt hur stor arbetslösheten är i Europa utan om det finns tecken på 

att arbetslösheten ökar eller minskar. 

IT sektorn är den sektor som har lägst justerad förklaringsgrad. De enda variablerna som 

används i modellen är olika laggar av den förväntade orderingången för industrisektorn i 

USA. 

Material är även det en sektor där förändringar i räntespreaden har en stor påverkan. 

Investeraren kan även komplettera med information om den europiska arbetslösheten och 

industriproduktionen i USA. En ökande arbetslöshet i Europa påverkar utvecklingen på 

materialsektorn negativt två perioder senare medan en ökande industriproduktion påverkar 

utvecklingen negativt fyra perioder senare, likt sektorn dagligvaror.  

Sällanköpsvaror är den sektor som har högst justerad förklaringsgrad, 32,2 procent, men 

även den sektor där flest antalet variabler är signifikanta. Den är även lik materialsektorn 

vilket betyder att räntespread, arbetslöshet och industriproduktion är lämpliga för att ge en 

uppskattning om hur framtiden kan se ut.  

                                                           
71

 Se tabell 1. 
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Telekomoperatörer är en sektor med en låg justerad förklaringsgrad, dock kan en ungefärlig 

prediktion göras genom att bara observera hur samma sektor presterade föregående 

månad.  

De stora skillnaderna på månadsbasis i jämfört med dagsbasis är att motsvarande sektor på 

den amerikanska marknaden inte längre är av stor vikt men att räntespreaden får en väldigt 

stor betydelse för en investerare med lite längre investeringshorisont. Resultat visar dock att 

det finns problem med att ha flera räntespreadar under olika tidsperioder i samma modell 

eftersom de har en hög korrelation. Likheten mellan de två olika tidshorisonterna är 

däremot att råvaruprisers förändringar inte är av någon större vikt för en investerare. 
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5. Investeringsstrategi 

För att undersöka om en investerare kan dra nytta av olika ledande indikatorer utvecklas en 

investeringsstrategi baserad på regressionsmodellerna. Strategin är av typen All-in vilket 

innebär att hela portföljen investeras i samma sektor. Detta medför en större risk, vilket 

passar en riskneutral investerare. Den aktiespecifika risken är däremot till stor del 

bortdiversifierad i ett index, men återstår gör den sektorspecifika risken i strategin. Denna 

skulle kunna diversifieras bort i en strategi med två eller fler sektorindex. Anledningen att en 

all-in strategi väljs är att det tydligare framgår hur en investeringsstrategi baserat på ledande 

indikatorer fungerar. 

Först testas denna strategi under orealistiska förhållanden, där investeraren vetat hur 

regressionsmodellerna kommer se ut år 1996. Att dessa förhållanden är orealistiska är på 

grund av att en investerare omöjligt kunnat veta regressionsmodellernas utseende under de 

efterföljande 15 åren. Anledningen till att detta görs är dels för att visa vilken potentiell 

värdeutveckling strategin har, men framförallt för att visa de justerade förklaringsgradernas 

betydelse. Denna strategi utvärderas sedan under realistiska förhållanden. 

Värdeutvecklingen av investeringsstrategin under de orealistiska förhållandena visas i Figur 

2. Investeraren gör en ny prognos varje månad för samtliga sektorer och väljer den sektor 

som enligt prognoserna förväntas prestera högst. Anledningen till att endast en 

investeringsstrategi på månadsbasis görs är dels att de justerade förklaringsgraderna är 

högre än på dagsbasis, men även att courtaget blir avsevärt mindre då antalet transaktioner 

minskar72. Figur 2 representerar inte ett verkligt scenario då det är omöjligt att 1996 säga 

exakt hur regressionsekvationerna för sektorerna ser ut men visar ändå vilken 

värdeutveckling denna strategi gett under dessa förhållanden. I Figur 2 visas även OMXS 

samt energisektorn, vilket är den sektor som presterat bäst under samma period.  

 

Figur 2. Jämförelse mellan värdeutveckling på investeringsstrategi, OMXS och energisektorn. 

Basår 1996 = 100.  

                                                           
72 Courtaget räknas inte in i investeringsstrategins värdeutveckling, men i verkligheten har det en stor 

betydelse. 
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Figur 2 visar att värdeutvecklingen för investeringsstrategin är betydligt högre än både OMXS 

och samtliga sektorer vilket indikerar att ledande indikatorer kan användas i 

investeringsbeslut. Att detta endast indikerar att ledande indikatorer kan användas beror på, 

som tidigare nämnts, att detta inte är ett verkligt scenario. De låga justerade 

förklaringsgraderna medför att endast cirka 10 till 30 procent av prisrörelserna förklaras. 

Strategin kommer i varje tidsperiod därför inte heller att välja den sektor som ger den högsta 

faktiska avkastningen.  

Väljs däremot en lägre signifikansnivå, 5 procent, på de oberoende variablerna stiger de 

justerade förklaringsgraderna med ungefär 15 till 25 procentenheter för samtliga 

regressioner. Det medför att bättre val görs genom att strategin i större utsträckning väljer 

de som presterar bättre. Värdeutvecklingen i denna strategi med lägre signifikansnivå på de 

oberoende variablerna men med en högre justerad förklaringsgrad visas i Figur 3. 

 

Figur 3. Värdeutveckling av investeringsstrategin. Basår 1996 = 100. 

Den extrema värdeutvecklingen i Figur 3 förklaras till stor del av ränta på ränta effekten men 

visar ändå vilken stor betydelse de justerade förklaringsgraderna har.  

Ett mer intressant resultat är därför att testa denna strategi på ett verkligt scenario där 

regressionsmodellerna testas på framtiden, det vill säga att regressionsmodellerna baseras 

på data mellan 1996-06-01 och 2010-09-01 som testas efter 2010-10-01. Här väljs 

signifikansnivån 5 procent, vilket ger högre justerade förklaringsgrader, eftersom resultatet 

ovan indikerar att förklaringsgraderna har en stor betydelse. I Figur 4 visas hur 

investeringsstrategin, OMXS och den bästa sektorn energi presterat. 
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Figur 4. Värdeutveckling av Investeringsstrategin, OMXS och energisektorn. Basår 2010-10-

01 = 100. 

I figuren framgår att investeringsstrategin haft en liknande värdeutveckling som OMXS. 

Detta kan ha olika förklaringar. En av förklaringarna kan vara att det är en ren slump att den 

inte presterat bättre eller sämre än OMXS. Denna förklaring är rimlig då det finns många 

perioder där investeringsstrategin presterat sämre än OMXS.  Att ekonomin och de olika 

sektorerna hela tiden utvecklas kan vara den andra förklaringen. Detta innebär att 

regressionsmodellerna fungerar dåligt och därför även prognoserna. Ekonomin förändras 

konstant vilket motiverar en kortare tidsperiod som grund för regressionerna, att 

informationen från 1996 inte längre är relevant. Det som talar för att använda en längre 

tidsperiod är dels att datamaterialet blir större men framförallt att ekonomin går i cykler, 

vilket gör att äldre information kan återanvändas.  

Att strategin haft en värdeutveckling liknande OMXS behöver dock inte ses som ett 

misslyckande då det finns många sektorer som haft sämre utveckling. För att testa om 

regressionsmodellerna kan användas för att få en bättre avkastning än OMXS behövs en 

längre testperiod. För att vidare utvärdera denna investeringsstrategi skapas nya 

regressionsmodeller baserade på mindre mängd data73. Regressionsmodellerna grundas på 

data mellan 1996-2005 och testas under en längre tidshorisont, 2005-2010 vilket visas i Figur 

5. 

                                                           
73

 Regressionsekvationerna med data 1996-2005 som grund återfinns i Appendix E. 
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Figur 5. Värdeutveckling av investeringsstrategin, OMXS och energisektorn med 
underliggande data 1996-2005. Basår 2005-10-01 = 100. 
 

Resultat i Figur 5 visar som i Figur 4 att en investeringsstrategi baserad endast på olika 

ledande indikatorer ger en värdeutveckling liknande OMXS. Detta medför att en investerare 

inte bör fatta sina investeringsbeslut enbart baserade på ledande indikatorer, utan dessa bör 

endast användas som komplement till annan information. Noterbart är att denna strategi 

presterade bättre än OMXS under de första 18 månaderna. Detta ger indikationen att nya 

regressionsekvationer bör göras under femårsperioden med till exempel ett års intervall. För 

att utvärdera resultatet måste även risken tas hänsyn till. I utvärderingen av en 

investeringsstrategi är avkastningen bara den ena delen, den andra delen är vilken risk en 

investerare skulle tagit med denna strategi. Därför visas avkastningen och risken i tabell 6 för 

investeringsstrategin, de två aktieindexen och samtliga sektorer. 

Tabell 6: Genomsnittlig årsavkastning och risken, 2005-2010, uttryckt i standardavvikelse, för 
aktieindexen och sektorerna.   

 Genomsnittlig årsavkastning (%) Standardavvikelse (%) 

Investeringsstrategi 2,78 30,16 
OMXS 3,85 20,96 

OMXS30 3,64 20,52 
Dagligvaror 9,36 14,83 

Energi 1,27 41,56 
Finans 2,67 27,37 

Hälsovård 1,98 17,51 

Industri 8,87 27,52 
IT -11,31 28,19 

Material 2,73 27,48 
Sällanköpsvaror 8,01 20,22 

Telekomoperatörer 11,07 25,04 
 

Investeringsstrategin har den näst högsta risken vilket gör att denna strategi inte passar en 
riskaversiv74 investerare.  
                                                           
74

 Med detta menas en individ som inte gillar risk. 
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6. Slutsatser 

Det finns två slutsatser när det gäller vilka ledande indikatorer som kan användas för att göra 

prognoser på dagsbasis. Den första är att om aktiepriserna på den svenska aktiemarknaden 

gick ner igår är det större sannolikhet att de svenska aktie- och sektorindexen kommer få en 

positiv prisutveckling idag. Den andra är påverkan från den amerikanska marknaden. Här 

påverkas sektorerna i samma riktning som utvecklingen på motsvarande amerikanska sektor 

under gårdagen. De justerade förklaringsgraderna är dock väldigt låga vilket indikerar att 

denna information enbart inte är lämplig att utgå från för en investerare på dagsbasis. Detta 

bör istället vara komplement till annan information på marknaden, som till exempel analyser 

från banker.  

Slutsatserna skiljer sig åt på månadsbasis. En stor skillnad är att de justerade 

förklaringsgraderna är betydligt högre på denna tidshorisont. Det skiljer sig åt mellan olika 

sektorer, men en ”tumregel” är att den svenska räntespreaden är den viktigaste indikatorn.  

Räntespreaden är viktig på grund av två egenskaper. Dels för att en förändring i 

räntespreaden får en väldigt stor effekt på prediktionerna om framtiden. Den andra 

egenskapen är att den kan användas för att förutspå hur marknaden kommer prestera under 

en längre tid. Detta följer tidigare forskning, som visat att ju längre tidshorisont desto 

viktigare blir räntespreaden75.  

Råvarorna olja och guld är något som inte inkluderas i modellerna i någon större 

utsträckning, varken på dags- eller månadsbasis. Anledningen till detta kan vara att dessa 

påverkar OMXS och sektorindexen direkt, det vill säga utan tidsfördröjning.  

En annan indikator som visade sig vara en ineffektiv är inflation, trots att tidigare forskning 

visat att den är effektiv76. Anledningen till att den numera inte fungerar som en effektiv 

indikator är på grund av inflationsmålet som infördes 1995. Det finns inga tecken på att de 

amerikanska ledande indikatorerna generellt sett är bättre än svenska. Den skillnad som 

däremot finns är att de amerikanska tenderar att vara mer stabila.  

Att som investerare göra bra investeringsbeslut enbart utifrån informationen i ledande 

indikatorer är svårt. En investeringsstrategi som enbart utgår ifrån ledande indikatorer har 

visat sig få ungefär samma värdeutveckling som OMXS. Nackdelen med strategin är dock inte 

utvecklingen den ger utan den höga risk den innebär. Den får en hög risk eftersom denna 

strategi i stor utsträckning väljer volatila sektorer. Ledande indikatorer bör därför kanske 

framförallt användas för att prediktera riktningen för aktiemarknaden och inte specifika 

prisförändringar.  

                                                           
75

 Estrella, A.; Mischkin, F., ”Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators”, Federal 

Reserve Bank of New York, forskningsartikel nr. 9609, (maj 1996), s. 1. 
76

 Chen, S., “Predicting the Bear Stock Market: Macroeconomic Variables as Leading Indicators”, Journal of 
Banking & Finance, vol. 39, nr. 3, (februari 2009), s. 42-44. 
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Om ledande indikatorer ska användas för en investeringsstrategi på detta sätt kan det vara 

fördelaktigt att använda modeller med färre variabler men med högre signifikansnivå, vilket 

leder till sämre förklaringsgrader. Anledningen är att tidigare forskning visat att enklare 

modeller kan vara att föredra vid prediktion77. Detta undersöks inte i denna uppsats utan 

lämnas till vidare forskning. 

                                                           
77

 Green, W., Econometric analysis, (Prentice Hall, 2008), s. 715. 
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Appendix 

A. Tillgångar och index (fullständiga namn) 
 

Aktieindex 

Tabell A1: Aktieindex fullständiga namn.  

Namn Fullständigt Namn 

Dow Jones Composite 65 Dow Jones Composite 65 stock ave – Price index 
Dow Jones Total DJ US Total stock market – Price index 

NASDAQ 100 NASDAQ 100 – Price index 

NASDAQ Composite NASDAQ Composite – Price index 

OMXS OMX Stockholm (OMXS) – Price index 

OMXS30 OMX Stockholm 30 (OMXS30) – Price index 
 

Branschindex 

Tabell A2: Branschindex fullständiga namn.  

Namn Fullständigt Namn 

Energi, Europa MSCI Europe Energy - Price index 
Material, Europa MSCI Europe Materials - Price index 

Industri, Europa MSCI Europe Industrials - Price index 

Sällanköpsvaror, Europa MSCI Europe Cons discr - Price index 

Dagligvaror, Europa MSCI Europe Cons staples - Price index 

Hälsovård, Europa MSCI Europe Health care - Price index 

Finans, Europa MSCI Europe Financials - Price index 

IT, Europa MSCI Europe IT - Price index 

Telekomoperatörer, Europa MSCI Europe T/CM svs - Price index 

  

Dagligvaror, Sverige OMXS Cons staples - Price index 

 
Energi, Sverige OMXS Energy L1 – Price index 

 
Finans, Sverige OMXS Financials - Price index 

Hälsovård, Sverige OMXS Health care - Price index 

Industri, Sverige OMXS Industrials - Price index 

 
IT, Sverige OMXS Info. Tech - Price index 

Material, Sverige OMXS Materials L1 - Price index 

 
Sällanköpsvaror, Sverige OMXS Cons discr - Price index 

 
Telekomoperatörer, Sverige OMXS T/CM svs L1 - Price index 

  

Dagligvaror, USA DJTM The Americas Consumer svs $ - Price index 

Energi, USA DJTM The Americas Oil & gas $  - Price index 

Finans, USA DJTM The Americas Financials $ - Price index 

Hälsovård, USA DJTM The Americas Health care $ - Price index 

Industri, USA DJTM The Americas Industrials $ - Price index 

IT, USA DJTM The Americas Technology $ - Price index 

Material, USA DJTM The Americas Basic mats $ - Price index 

Sällanköpsvaror, USA DJTM The Americas Consumer gds $ - Price index  

Telekomoperatörer, USA DJTM The Americas Telecom $ - Price index 
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Råvaror 

Tabell A3: Råvarors fullständiga namn.  

Namn Fullständigt Namn 

Guld Gold bullion LBM U$/troy ounce 
Olja London brent crude oil index U$/bbl - Price index 
 

Ledande indikatorer 

Tabell A4: Ledande indikatorers fullständiga namn.  

Namn Fullständigt Namn 

Arbetslöshet, Europa EA Unemployment rate sadj 
  

Arbetslöshet, Sverige SD Unemployment rate as % of labour force sadj 

Bygglov, Sverige SD New residential buildings – Permits index voln 

Fastighetspriser, Sverige Sweden - DS real estate – Price index 

Industriproduktion, Sverige SD Industrial production – Manufacturing voln 

Inflation, Sverige  

 

SD Official rate of inflation nadj 

Nya ordar, Sverige SD Industrial orders – Consumer goods vola 

Statsobligation 10 åriga, Sverige Sweden benchmark bond 10 yr (DS) - Red. yield 

 
Statsskuldväxel 1 mån, Sverige Sweden Treasury bill 30 day – Middle rate 

 
  

Arbetslöshet, USA US Unemployment rate sadj 

Bygglov, USA US Housing authorized voln 

Fastighetspriser, USA US - DS real estate – Price index 

Förväntad orderingång, industri, USA US Philadephia fed survey: Future new orders  

Förväntningar på konsumenters 

ekonomiska förtroende, USA 

US Consume confidence - Expectations sadj 

Industriproduktion, USA US Total ppi manufacturing nadj 

Inflation, USA 

 

US Trimmed mean pce – 1 month inflation (AR) sadj 

Leverantörers prestation, USA US Leading index - Vendor performance 

Nya ordar, USA US Manufacturers new orders, durable goods 

Statsobligation 10 åriga, USA US Treasury constant maturities 10 yr - Middle rate 

 
Statsskuldväxel 3 mån, USA US Treasury bill 2nd market 3 month - Middle rate 
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B. Korrelationsmatriser 
 
Tabell B1: Korrelationsmatris över aktieindexen på dagsnivå.  

 OMXS OMXS30 NASDAQ 100 NASDAQ Dow Jones Dow Jones 65 

OMXS 1,00 0,99 0,33 0,41 0,44 0,41 

OMXS30  1,00 0,34 0,41 0,44 0,41 

NASDAQ 100   1,00 0,97 0,84 0,70 

NASDAQ    1,00 0,90 0,75 

Dow Jones     1,00 0,93 

Dow Jones 65      1,00 

 
Tabell B2: Korrelationsmatris över aktieindexen på månadsnivå.  

 OMXS OMXS30 NASDAQ 100 NASDAQ Dow Jones Dow Jones 65 

OMXS 1,00 0,99 0,67 0,71 0,70 0,60 

OMXS30  1,00 0,67 0,71 0,69 0,60 

NASDAQ 100  1,00 0,97 0,84 0,65 

NASDAQ    1,00 0,88 0,68 

Dow Jones     1,00 0,91 

Dow Jones 65     1,00 

 

C. Durbin-Watson 
 
Tabell C1: Durbin-Watson teststatistika på dagsbasis där antalet observationer i samtliga modeller är 
3920 och k är antalet parametrar i modellen exklusive konstanten. Signifikansnivå = 1 %. 
 k Durbin Watson test statistiska Resultat 

OMXS 7 1,99 Ingen autokorrelation 

OMXS30 7 2,00 
 

Ingen autokorrelation 

Dagligvaror 3 2,00 Ingen autokorrelation 

Energi 4 2,02 Ingen autokorrelation 

Finans 9 2,01 Ingen autokorrelation 

Hälsovård 2 1,99 Ingen autokorrelation 

Industri 5 1,99 Ingen autokorrelation 

IT 4 1,97 Ingen autokorrelation 

Material 7 2,02 Ingen autokorrelation 

Sällanköpsvaror 2 1,99 Ingen autokorrelation 

Telekomoperatörer 10 2,02 Ingen autokorrelation 
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Tabell C2: Durbin Watson teststatistika på månadsbasis där antalet observationer i samtliga modeller 
är 173 och k är antalet parametrar i modellen exklusive konstanten. Signifikansnivå = 1 %. 
 k Durbin Watson test statistiska Resultat 

OMXS 8 1,80 Ingen autokorrelation 

OMXS30 15 1,97 
 

Ingen autokorrelation 

Dagligvaror 7 1,89 Ingen autokorrelation 

Energi 3 1,79 Ingen autokorrelation 

Finans 2 1,91 Ingen autokorrelation 

Hälsovård 5 1,84 Ingen autokorrelation 

Industri 10 2,06 Ingen autokorrelation 

IT 2 1,75 Ingen autokorrelation 

Material 10 1,98 Ingen autokorrelation 

Sällanköpsvaror 16 2,19 Inte övertygande, gråzon 

Telekomoperatör

er 

2 1,96 Ingen autokorrelation 
 

D. Variance Inflation Factor och t-värden 
 

Dagsbasis                     

Tabell D1: OMXS, dagsbasis.                          Tabell D2: OMXS30, dagsbasis. 

OMXS T VIF 

 

OMXS30 T VIF 

Dow Jones USA totalt-1 9,64 3,77 Dow Jones USA totalt-1 8,31 3,74 
Fastigheter, USAt-2 2,43 1,29 NASDAQ 100t-1 6,70 3,43 

NASDAQ 100t-1 6,44 3,43 NASDAQ 100t-2 3,40 1,31 

NASDAQ 100t-2 2,76 1,47 NASDAQ 100t-3 3,67 1,28 

NASDAQ 100t-3 3,15 1,15 OMXS30t-1 -8,93 1,39 

OMXSt-1 -8,33 1,43 OMXS30t-2 -4,19 1,28 

OMXSt-2 -3,82 1,32 OMXS30t-3 -2,86 1,14 

 
Tabell D3: Dagligvaror, dagsbasis.                    Tabell D4: Energi, dagsbasis.                     

Dagligvaror T VIF 

 

Energi T VIF 

Dagligvaror, Europat-1 4,50 1,00 Energi, USAt-1 9,93 1,32 
 Dagligvaror, Sveriget-1 -4,99 1,05 NASDAQ Compositet-1 5,42 1,45 

Dagligvaror, USAt-1 10,11 1,05 NASDAQ Compositet-2 4,48 1,51 

 
  OMXSt-1 -6,13 1,46 

 

Tabell D5: Finans, dagsbasis.                                                 Tabell D6: Hälsovård, dagsbasis. 

Finans T VIF 

 

Hälsovård T VIF 

Dow Jones USA totalt-1 8,52 4,49 Hälsovård, USAt-1 17,86 1,10 

Finans, Europat-1 -5,96 3,13 OMXSt-1 -8,03 1,10 

Finans, Europat-2 -6,13 1,76    

Finans, Sveriget-3 -2,67 1,26    
Finans, USAt-1 4,76 4,41    
Finans, USAt-2 5,05 2,31    
Finans, USAt-3 3,53 1,52    

NASDAQ 100t-2 2,40 1,73    

OMXSt-1 -3,25 2,81    
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Tabell D7: Industri, dagsbasis.                    Tabell D8: IT, dagsbasis.                    

Industri T VIF 

 

IT T VIF 

Dow Jones Compositet-1 3,85 6,51 NASDAQ 100t-1 17,08 1,16 

Fastigheter, USAt-1 4,04 1,88 OMXS30t-1 -5,82 1,16 
Fastigheter, USAt-2 4,40 1,16 

   Industri, Europat-1 -9,15 1,61 
   Industri, USAt-1 4,40 6,79    

 
Tabell D9: Material, dagsbasis.                               Tabell D10: Sällanköpsvaror, dagsbasis. 

Material T VIF 

 

Sällanköpsvaror T VIF 

Dow Jones Compositet-1 8,81 2,35 Fastigheter, Sveriget-1 -5,76 1,09 

Dow Jones Compositet-2 -2,65 2,38 Sällanköpsvaror, USAt-1 17,03 1,09 

Fastigheter, USAt-3 -3,18 1,40 
 

  

Material, Europat-1 -8,45 1,87 
 

  

Material, USAt-1 7,76 2,83    

Material, USAt-2 4,35 2,37    

Material, USAt-3 3,53 1,40    
 

Tabell D11: Telekomoperatörer, dagsbasis. 

Telekomoperatörer T VIF 

 

Dow Jones Compositet-2 -3,23 3,03 
Fastigheter, USAt-2 3,35 1,78 

NASDAQ Compositet-1 15,20 1,32 

OMXSt-1 -8,20 2,67 
Telekomoperatörer, Europat-1 3,04 2,18 
Telekomoperatörer, Europat-4 2,77 1,56 

Telekomoperatörer, Sveriget-1 3,63 1,92 

Telekomoperatörer, Sveriget-2 -3,46 1,13 

Telekomoperatörer, Sveriget-4 -3,15 1,55 
Telekomoperatörer, USAt-2 3,55 2,24 
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Månadsbasis 

Tabell D12: OMXS, månadsbasis.                                       Tabell D13: OMXS30, månadsbasis. 

OMXS T VIF 

 

OMXS30 T VIF 

Arbetslöshet, USAt-2 -2,88 1,1
9 

Arbetslöshet, USAt-2 -3,35 1,2
1 Bygglov, Sveriget-3 2,53 1,2

6 
Bygglov, Sveriget-3 3,47 1,3

0 Bygglov, Sveriget-4 2,34 1,2
7 

Bygglov, Sveriget-4 3,47 1,3
9 Förväntad orderingång, industri, 

USAt-1 

-2,40 1,0 Bygglov, USAt-1 3,11 1,2 

Inflation, Sveriget-1 -2,70 1,0
9 

Fastighetspriser, Sveriget-1 -3,20 1,2
0 Inflation, USAt-3   -2,35 1,1

3 
Fastighetspriser, Sveriget-4 -3,17 1,1

5 Räntespread, Sveriget-3 3,52 9,0
0 

Fastighetspriser, USAt-1 -2,72 1,2
8 Räntespread, Sveriget-4 -2,69 9,2

7 
Inflation, Sveriget-1 -2,34 1,0

9 

 
  Inflation, USAt-4 3,24 1,1

1 

 

  Leverantörers prestation, USAt-4 -2,54 1,1 

 
  NASDAQ 100t-1 2,63 1,1

6 

 
  Oljat-4 -3,29 1,0

9 

 
  Orderingång för industri, 

Sveriget-2 
2,49 1,0

7 

 
  Räntespread, Sveriget-3 4,83 9,7

8 

 
  Räntespread, Sveriget-4 -3,30 9,4

5  
Tabell D14: Dagligvaror, månadsbasis.                            Tabell: D15: Energi, månadsbasis.                    

Dagligvaror T VIF 

 

Energi T VIF 

Bygglov, Sveriget-4 -2,56 2,42 Förväntad orderingång, 
industri, USAt-3 

2,51 1,04 

Dagligvaror, USAt-3 -2,96 1,73 Räntespread, Sveriget-1 3,95 2,83 

Dow Jones Compositet-1 2,79 1,08 Räntespread, Sveriget-4 -3,34 2,80 
Fastighetspriser, USAt-3 3,53 1,81 

 
  

Industriproduktion, Sveriget-4 3,16 2,34 
 

  
Industriproduktion, USAt-4 -3,55 1,07 

 
  

Inflation, USAt-4 2,48 1,08 
 

  
               

 Tabell D16: Finans, månadsbasis.                          Tabell D17: Hälsovård, månadsbasis.                    

Finans T VIF 

 

Hälsovård T VIF 

Oljat-4 -2,99 1,04 Arbetslöshet, Sveriget-3 3,00 1,05 

Räntespread, Sveriget-3 4,70 1,04 Bygglov, USAt-1 2,63 1,05 

 
  Fastighetspriser, Sveriget-3 -2,65 1,08 

 
  Inflation, Sveriget-4 3,05 1,07 

 
  Räntespread, Sveriget-3 2,53 1,04 
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Tabell D18: Industri, månadsbasis.                      Tabell D19: IT, månadsbasis.                     

Industri T VIF 

 

IT T VIF 

Arbetslöshet, Europat-1 -3,24 1,4 Förväntad orderingång, industri, 
USAt-3 

2,90 1,1 

Arbetslöshet, Europat-3 2,93 1,4 Förväntad orderingång, industri, 
USAt-4 

2,35 1,1 

Fastighetspriser, USAt-4 3,07 1,1
2  

  

Förväntad orderingång, industri, 
USAt-1 

-3,21 1,1 

 
  

Förväntad orderingång, industri, 
USAt-2 

-3,83 1,2 

 
  

Guldt-3 3,22 1,0
6 

   

Industri, Sveriget-1 -3,09 4,5
2 

   

Oljat-4 -3,67 1,0
5 

   

OMXSt-1 2,74 4,6
2 

   

Räntespread, Sveriget-1 2,62 1,2
0 

   

 
Tabell D20: Material, månadsbasis.                                  Tabell D21: Sällanköpsvaror, månadsbasis.          

Material T VIF 

 

Sällanköpsvaror T VIF 

Arbetslöshet, Europat-2 -2,70 1,2
0 

Arbetslöshet, Europat-2 -3,84 1,5
2 Arbetslöshet, USAt-3 3,07 1,2

3 
Arbetslöshet, Europat-3 3,30 1,4

1 Bygglov, Sveriget-2 -2,93 2,3
7 

Dow Jones Compositet-1 2,96 2,5
3 Förväntad orderingång, industri, 

USAt-1 

-3,14 1,0 Fastighetspriser, Sveriget-2 2,73 1,4 

Guldt-3 3,44 1,0 Förväntad orderingång, industri, 
USAt-1 

-2,97 1,1 

Industriproduktion, Sveriget-2 2,79 2,3
7 

Industriproduktion, USAt-1 -2,66 1,1
7 Industriproduktion, USAt-4 -2,75 1,1

4 
Inflation, Sveriget-3 -2,53 1,1

6 Inflation, USAt-3 -3,52 1,1
7 

Inflation, USAt-3 -2,79 1,0
5 Räntespread, Sveriget-3 4,47 9,1

9 
NASDAQ 100t-1 2,92 2,7

0 Räntespread, Sveriget-4 -3,45 9,3
4 

Oljat-4 -4,22 1,1
2 

 
  Orderingång, industri, Sveriget-3 -2,82 1,1

0 

 
  Orderingång, industri, USAt-3 -2,45 1,1

9 

 
  Räntespread, Sveriget-3 3,11 1,2

6 

 
  Sällanköpsvaror, Europat-1 -3,46 3,3

8 

 
  Sällanköpsvaror, Europat-2 -3,08 1,4

6 

 
  Sällanköpsvaror, Sveriget-3 2,65 1,1

7  
Tabell D22: Telekomoperatörer, månadsbasis. 

Telekomoperatörer T VIF 

 

Telekomoperatörer, Sveriget-1 2,90 1,02 

Orderingång för industri, Sveriget-3 -3,54 1,02 
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E. Regressionsekvationer med 1996-2005 som underliggande data 
Tabell E: Regressionsekvation över sektorerna på månadsbasis där första termen är en konstant. 
Signifikansnivå 5 procent.  

Dagligvaror (            

Dagligvaror, Sveriget  = 0,0248 + 1,64 Arbetslöshet, Europat-1 + 0,0229 Bygglov, Sveriget-3  
- 0,105 Bygglov, USAt-4 + 0,237 Fastighetspriser, USAt-1 + 0,0761 Industriproduktion, Sveriget-4  
+ 0,280 Leverantörers prestation, USAt-4  - 0,921 Räntespread, USA t-4 

Energi (            
Energi, Sveriget  = 0,0325 - 0,0723 Bygglov, Sveriget-2 - 0,104 Bygglov, Sveriget-3  
+ 0,232 Bygglov, USAt-3 - 0,982 Energi, Europat-1 + 0,256 Energi, Sveriget-1 - 0,288 Energi, Sveriget-2 

 + 0,670 Energi, USAt-1 - 0,682 Fastighetspriser, Sveriget-3 + 0,587 Fastighetspriser, USAt-1  
+ 0,127 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-3 - 0,593 NASDAQ 100t-2  
+ 0,759 Nya order, USAt-2 + 0,946 Nya order, USAt-3 + 0,567 OMXS30t-2  
+ 8,87 Räntespread, Sveriget-1 - 8,22 Räntespread, Sveriget-4 

Finans (            
Finans, Sveriget  =  - 0,0352 - 1,90 Arbetslöshet, Europat-2 + 0,276 Arbetslöshet, Sveriget-1  
+ 0,284 Fastighetspriser, Sveriget-1 - 0,192 Fastighetspriser, Sveriget-4 - 0,303 Finans, Sveriget-1  
- 0,301 Finans, USAt-3 + 0,0360 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-3  

+ 0,472 Förväntningar på konsumenters ekonomiska förtroende, USAt-1 - 0,0164 Inflation, Sveriget-1 
- 0,389 Leverantörers prestation, USAt-1 - 0,451 Leverantörers prestation, USAt-4  
+ 0,177 NASDAQ 100t-4 - 0,133 Oljat-4 + 3,02 Räntespread, Sveriget-4 

Hälsovård (            
 Hälsovård, Sveriget  = 0,0282 - 0,276 Fastighetspriser, Sveriget-2 - 0,293 Fastighetspriser, Sveriget-3  
+ 0,404 Fastighetspriser, USAt-2+ 0,0523 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-3  

- 0,0123 Inflation, Sveriget-1 + 0,0401 Inflation, USAt-3 + 0,180 OMXS30t-4 – 1,17 Räntespread, USAt-4 

Industri (            

Industri, Sveriget  = 0,00018 - 2,48 Arbetslöshet, Europat-2 + 2,04 Arbetslöshet, Europat-3  

+ 0,0400 Bygglov, Sveriget-3 + 0,0967 Bygglov, USAt-1  
+ 0,343 Förväntningar på konsumenters ekonomiska förtroende, USAt-1 

+ 0,105 Industriproduktion, Sveriget-4 - 0,0148 Inflation, Sveriget-1 + 0,0500 Inflation, USAt-1  
+ 0,0368 Inflation, USAt-4 - 0,174 Nya order, Sveriget-1 

IT (            

IT, Sveriget  = 0,0132 - 7,01 Arbetslöshet, Europat-1 + 4,27 Arbetslöshet, Europat-3 

 + 0,600 Arbetslöshet, Sveriget-4 - 1,07 Arbetslöshet, USAt-2 + 0,0688 Bygglov, Sveriget-1  
- 1,85 Dow Jones Compositet-1 - 0,550 Fastighetspriser, Sveriget-3 - 0,650 Fastighetspriser, Sveriget-4 

+ 0,999 Fastighetspriser, USAt-1 - 0,693 Fastighetspriser, USAt-2  

- 0,0885 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-1  
+ 0,127 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-3 

+ 0,678 Förväntningar på konsumenters ekonomiska förtroende, USAt-1  

+ 0,210 Industriproduktion, Sveriget-2 + 0,223 Industriproduktion, Sveriget-3 + 0,111 Inflation, USAt-1 
+ 0,134 Inflation, USAt-2 + 0,326 IT, Sveriget-1 + 0,247 IT, Sveriget-3  
+ 0,765 Leverantörers prestation, USAt-2 - 0,318 Nya order, Sveriget-1 - 0,405 Nya order, Sveriget-3  
+ 0,716 Nya order, USAt-1 - 1,13 Nya order, USAt-2 + 0,850 Nya order, USAt-4 - 0,313 Oljat-1 
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Material (            

Material, Sveriget  = 0,0007 + 2,09 Arbetslöshet, Europat-4 + 0,259 Arbetslöshet, Sveriget-1  
- 0,375 Arbetslöshet, USAt-2 + 0,351 Arbetslöshet, USAt-3 + 0,137 Bygglov, USAt-1 

 + 0,104 Bygglov, USAt-2 - 0,0899 Bygglov, USAt-3 - 0,326 Fastighetspriser, Sveriget-4  

- 0,0373 Förväntad orderingång för industrisektorn, USAt-1 + 0,435 Guldt-3  

+ 0,0651 Industriproduktion, Sveriget-1 + 0,0810 Industriproduktion, Sveriget-3  
- 3,38 Industriproduktion, USAt-1 + 0,0123 Inflation, Sveriget-2 - 0,0111 Inflation, Sveriget-4  
+ 0,0669 Inflation, USAt-1 - 0,0397 Inflation, USAt-3 + 0,0584 Inflation, USAt-4  

+ 0,467 Leverantörers prestation, USAt-3 + 0,384 Material, Europat-2 + 0,200 Material, USAt-4  
+ 0,172 NASDAQ 100t-1 + 0,295 NASDAQ 100t-3 - 0,156 Nya order, Sveriget-1 - 0,259 Nya order, USAt-1 
+ 0,236 Oljat-2 - 0,169 Oljat-3 - 0,517 OMXSt-2 - 0,308 OMXSt-3 + 2,60 Räntespread, Sveriget-3  
- 1,89 Räntespread, USA t-4 

Sällanköpsvaror (            

Sällanköpsvaror, Sveriget  = - 0,0102 + 3,11 Arbetslöshet, Europat-3 + 0,459 Arbetslöshet, Sveriget-1 

 + 0,0761 Bygglov, Sveriget-3 + 0,0906 Bygglov, USAt-3 + 0,199 Fastighetspriser, Sveriget-1  
+ 0,288 Fastighetspriser, Sveriget-2  

+ 0,346 Förväntningar på konsumenters ekonomiska förtroende, USAt-1  
+ 0,290 Förväntningar på konsumenters ekonomiska förtroende, USAt-3  
- 0,158 Industriproduktion, Sveriget-3 + 0,130 Industriproduktion, Sveriget-4  
+ 4,44 Industriproduktion, USAt-2 - 0,0136 Inflation, Sveriget-3 + 0,0839 Inflation, USAt-1  
- 0,0374 Inflation, USAt-3 + 0,0648 Inflation, USAt-4 - 0,634 Leverantörers prestation, USAt-1  
+ 0,535 Leverantörers prestation, USAt-2 + 0,461 US Leverantörers prestation, USAt-3  
- 0,352 Leverantörers prestation, USAt-4 + 0,293 NASDAQ 100t-2 + 0,533 NASDAQ 100t-3  

- 0,218 Nya order, Sveriget-1 - 0,243 Nya order, Sveriget-3 - 0,438 Nya order, USAt-3 - 0,132 Oljat-4   
- 0,634 OMXSt-4 - 0,488 Sällanköpsvaror, Europat-2 - 0,768 Sällanköpsvaror, Europat-3 
- 0,379 Sällanköpsvaror, Sveriget-2 + 0,275 Sällanköpsvaror, Sveriget-4  
+ 0,668 Sällanköpsvaror, USAt-4 + 3,48 Räntespread, Sveriget-3 – 2,96 Räntespread, USA t-4 

Telekomoperatörer (            

Telekomoperatörer, Sveriget  = 0,0194 - 3,08 Arbetslöshet, Europat-1 + 3,37 Arbetslöshet, Europat-3 

 - 0,624 Fastighetspriser, USAt-2 - 0,377 Nya order, Sveriget-3 + 0,626 OMXS30t-2  
+ 0,360 Telekomoperatörer, Sveriget-1 - 0,511 Telekomoperatörer, Europat-2  

 

 


