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Studiens syfte är att kvantifiera i vilken utsträckning svenska, danska samt finska investerare 

kan öka sin riskjusterade avkastning då den nya, större, nordiska börsen ökar deras potentiella 

placeringsurval. 

Metod: 

Diversifieringseffekten kvantifieras genom skillnaden mellan marknadsportföljernas 

Sharpekvot. 

Slutsats: 

Nedan återges studiens resultat, för möjlig ökning i Sharpekvot, då placeringsurvalet 

expanderas från respektive domestik marknad till OMX Nordiska Börs. 

Finland 93,28% 

Danmark 55,99% 

Sverige 42,10% 

 

De finska bolagens höga korrelationskoefficienter med Nokia, samt hög samvariation inom 

landets pappers- och massaindustri, borgar för Finlands överlägsna diversifieringsmöjligheter. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel ges bakgrunden till studien vilket leder fram till 

problemformuleringen och syftet. En tidig hypotes ges även för studiens utfall. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Grubel (1968) var en av de första som påvisade den riskreduktion för en portfölj som kan 

uppnås genom internationell diversifiering. Höga transaktionskostnader för investeringar 

utanför landets gränser innebar dock, enligt Grubel, att de teoretiska resultaten var ohållbara i 

praktiken. Möjligheter till internationell diversifiering, genom en homogenisering av 

transaktionskostnader för internationella investeringar, är därmed en av de främsta 

drivkrafterna bakom den konsolidering och internationalisering bland världens börser som 

sker idag (Thain 2007).   

 

Även de nordiska börserna har speglats av denna utveckling. I Oktober 2006 ��� invigdes 

OMX Nordiska börs och den svenska, danska samt finska börshandeln integrerades därmed 

till en handelsplats. Tidigare har högre transaktionskostnader och bristen på tillgänglig 

information utgjort barriärer för att investera i ett nordiskt grannland. Banker och 

kommissionärer behöver nu enbart ett medlemskap ��� vilket innefattar ett enhetligt courtage 

för investeraren, oavsett om exekveringen sker i ett svenskt, danskt eller finskt bolag. Den 

nordiska börsen skapar även en gemensam källa för informationsflöde till investeraren. Från 

ett portföljvalsperspektiv växer därmed respektive domestik marknad till ett gemensamt urval 

av de tre ländernas noterade bolag. 

 

Fler investeringsmöjligheter borgar för diversifiering och därmed reduktion av icke-

systematisk risk. Teoretisk bör en svensk, dansk eller finsk investerare därmed kunna uppnå 

en högre riskjusterad avkastning genom internationell diversifiering då den nya, 
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gemensamma, portföljfronten trycks utåt. I vilken utsträckning den riskjusterade avkastningen 

kan öka, samt vilket medlemsland som profiterar mest på den nya portföljfronten, är dock ett 

outforskat område vilket är bakgrunden till denna studie. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Den nya nordiska börsen skapar ökade diversifieringsmöjligheter för investeraren i respektive 

medlemsland. Det är därmed självskrivet, i portföljvalsteorin, att den svenska, danska samt 

finska investeraren kan öka sin riskjusterade avkastning om den nya, större, börsen utgör 

deras placeringsurval istället för den domestika marknaden. Men någon kvantifiering av den 

förbättring som kan uppnås, genom den nya marknadsplatsen, är ett oskrivet kapitel. Frågan 

är därmed vilket medlemsland som har störst möjligheter att öka sin riskjusterade avkastning 

då placeringsurvalet expanderas från respektive domestik marknad till OMX Nordiska Börs? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att kvantifiera i vilken utsträckning svenska, danska samt finska investerare 

kan öka sin riskjusterade avkastning då den nya, större, nordiska börsen ökar deras potentiella 

placeringsurval. Genom denna kvantifiering kan vi därmed urskilja vilket land som erhåller 

störst diversifieringseffekter och därmed gynnas mest av den nya integrerade handelsplatsen. 

Syftet är vidare att, utifrån studiens analys, ange förklaringen till skillnaden i 

diversifieringsmöjligheterna. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Den nordiska börsen består i dagsläget av den svenska, danska, finska samt isländska börsen. 

Den isländska marknaden integrerades dock inte förrän i april 2007 ���, dvs. i upptakten av 

denna studie, och har därmed inte inkluderats i undersökningen. Vidare ska det anmärkas att 

den nordiska börsen är indelad i fyra marknader. Dels den nordiska, med medlemsländerna 

ovan, men även den baltiska, med Estland, Lettland och Litauen, samt två småbolagslistor, 

First North och First North Baltic ���. Anledningen till att enbart den nordiska marknaden har 

valts är då det fortfarande anses föreligga investeringsbarriärer mot övriga marknader, 

framförallt i form av högre courtage. 

 

Vidare bygger studien på data från bolag tillhörande Large Cap för respektive marknad1. Mid 

Cap och Small Cap har lämnats hän, framförallt då illikvid handel i de mindre bolagen var en 

faktor som kunde bidra till missvisande data.  Mer exakta avgränsingar samt urval för studiens 

data presenteras i dess egna kapitel efter teorin. 

 

 

1.5 Hypotes 

 

Fler tillgångar i investeringsurvalet ökar diversifieringsmöjligheterna. Vi kan därav med 

säkerhet dra slutsatsen att den svenska, danska samt finska investeraren kommer att öka sin 

riskjusterade avkastning, hur mycket är dock ett osäkert kapitel. Hypotetiskt bör den danska 

eller finska investeraren gagnas betydligt mer än den svenske motparten då betydligt fler 

tillgångar adderas till deras placeringsurval. Vilket land som slutligen gynnas mest, av 

Danmark eller Finland, är svårtolkat och utfallet kan förmodligen bli ganska jämnt då de har 

ett relativt lika antal aktier i sin ursprungsportfölj av nationella Large Cap aktier.  De 

ingående variablerna i portföljfronternas matematik, för respektive land, kommer därmed att 

vara en avgörande faktor. 

                                                      
1 Se appendix 1 för ingående aktier i studien. 
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1.6 Disposition 

 

Kap 2 - Teori - Efter detta inledande kapitel följer studiens teori för undersökningen, som 

framförallt bygger på artiklar och tidigare forskning om internationell diversifiering och dess 

begränsningar. Kapitlet börjar med en introduktion till Markowitz portföljval som är det 

teoretiska fundamentet för studiens bemötande av syfte och problemformulering. 

Kap 3 - Studiens data och beräkningsmetodik - Här presenteras den matematik och urval av 

data som används för att spåra portföljfronten för respektive marknad.  

Kap 4 - Resultat och analys - Presentation av portföljfronter och deskriptiv statistik. Studiens 

problemformulering och syfte bearbetas även i detta kapitel, med stöd av de beräkningar och 

resultat som följt av databearbetningen.  Hypotesen prövas mot verkligt utfall. 

Kap 5 - Slutsats - Svar på studiens problemformulering samt avslutande reflektioner om 

förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

 

De teoretiska hörnstenarna för studien, med utgångspunkt i tidigare forskning, beskrivs i 

detta kapitel. Särskild vikt ges åt Markowitz portföljval, vilket är grundfundamentet för 

studiens antagande, samt banbrytande artiklar inom internationell diversifiering. 

 

 

2.1 Markowitz portföljval2 

 

Harry Markowitz publikation, Portfolio Selection (1952), utgör ett grundfundament för 

dagens portföljvalsteori. Hypotesen att investeraren enbart ska maximera förväntad, 

diskonterad avkastning förkastades i denna publikation. Denna hypotes föredrar aldrig en 

diversifierad portfölj framför icke-diversifierade portföljer utan investeraren placerar allt 

kapital i den tillgång med högst diskonterat värde. Markowitz följde istället E-V3  regeln, dvs.  

att investeraren antas ha en preferens för hög förväntad avkastning men med en samtida 

aversion mot risk, vilket antas vara en god approximation för investerarens beteende. 

 

Enligt Markowitz theorem, E-V, ställs investeraren inför ett urval av tillgångar med en viss 

förväntad avkastning och associerad varians. Tillgångarna kan utgöras av diverse olika 

placeringar, exempelvis aktier, obligationer och fonder. Portföljer kan skapas genom att 

positionera olika vikter i de olika tillgångarna. E-V regeln stationerar sedan att investerarens 

effektiva urval utgörs av de portföljer med minsta möjliga varians (V), givet en viss förväntad 

avkastning (E). 

 

Markowitz portföljval har en analytisk styrka då endast två variabler, förväntad avkastning 

och varians, behöver vara kända. Detta ger modellen en empirisk gångbarhet då samtliga delar 

av investerarens preferenser oftast inte är kända. Två viktiga antaganden måste göras, vilket 

                                                      
2 Avdelning 2.1 följer Markowitz (1952) om inget annat anges. 
3 Expected returns - Variance of  returns. 
 



 

först bevisades av Tobin (1958),

avkastningarna för riskbärande tillgångar är normalfördelade.  För det andra

investerarens nyttofunktion vara kvadratisk vilket innebär att investerarens preferens för 

portföljval helt kan beskrivas utifrån förväntad avkastning och varians

 

Med Markowitz portföljval k

därmed endast öka sin förvänt

portföljer med minsta varians, benämnt portföljfronten, kan därmed 

funktion: 

där p betecknar en minsta varians

Grafiskt formar därmed funktionen en parabel enligt 

portföljfronten  i denna studie följer 

Economics (1988), vilket behandlas

beräkningsmetodik. 
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först bevisades av Tobin (1958), för att regeln ska kunna appliceras. För det första antas att 

avkastningarna för riskbärande tillgångar är normalfördelade.  För det andra

n vara kvadratisk vilket innebär att investerarens preferens för 

portföljval helt kan beskrivas utifrån förväntad avkastning och varians. 

Med Markowitz portföljval kan investeraren, i urvalet av portföljer med minsta varians

därmed endast öka sin förväntade avkastning genom att ta på sig mer risk. U

, benämnt portföljfronten, kan därmed karaktäriseras

��	 
 ����   

n minsta varians portfölj, �	 variansen och  den förväntade avkastningen. 

ktionen en parabel enligt figur 1. Matematiken för att spåra 

portföljfronten  i denna studie följer Huang och Litzenbergers Foundations for Financial 

(1988), vilket behandlas mer ingående i kapitel 3; Studiens

σ²

Figur 1: Portföljfronten
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n vara kvadratisk vilket innebär att investerarens preferens för 

med minsta varians, 

a på sig mer risk. Urvalet av 

karaktäriseras av följande 

(1) 

den förväntade avkastningen. 

Matematiken för att spåra 

Foundations for Financial 

i kapitel 3; Studiens data och 
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Portföljen med minsta möjliga varians, Mvp, delar urvalet av portföljer med minsta varians för 

en specifik förväntad avkastning, i två delar. Den streckade linjen domineras av den heldragna 

linjen som därmed karaktäriserar den effektiva delen av portföljfronten. 

 

Portföljfronten i figur 1 visar på den reduktion i varians, dvs. diversifieringseffekt, som kan 

uppnås när tillgångarna kombineras. Diversifieringseffekten skapas genom att dra fördel av 

tillgångarnas differentierade samvariationer, dvs. kovarianser, vilket följer av den algebraiska 

framställningen av portföljens risk och kovarians: 

��	 
 � � ���������� �����  (2) 

��� 
 ������� 
Där � betecknar vikten för respektive tillgång, ��� kovariansen och ��� korrelationen4. Den 

unika risken för respektive tillgång, �, kan därmed elimineras genom att investera i ett flertal 

tillgångar. Merparten av riskreduktionen uppnås därmed genom en kombination av ett fåtal 

tillgångar. Den övervägande delen av diversifieringseffekten har i regel uppnåtts vid 10-15 

tillgångar och den återstående variansen, när fler tillgångar adderas, är ungefär lika med den 

genomsnittliga kovariansen för tillgångarna som innefattas i portföljen (Copeland, Weston, 

och Shastri 2004). 

 

 

2.2 Internationell diversifiering 

 

Markowitz  artikel, portfolio selection (1952), sedermera utvecklad av Tobin (1958), belyste 

diversifieringseffektens vikt i portföljvalsteorin. Markowitz teoretiserade att tillgångar med 

låg samvariation, kovarians, talar för en fördelaktig diversifieringseffekt i en ackumulerad 

portfölj. I publikationen Internationally diversified portfolios: welfare gains and capital flows 

(1968) utvecklade Herbert G. Grubel Markowitz portföljval med att även inkludera tillgångar 

utanför det egna landets gränser i investerarens urval. Detta då investeringar i utländska 

                                                      
4 Ett mått på samvariation som beräknas utifrån kovarians och varians. Korrelationskoefficienten sträcker sig 
från -1 till +1. 
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marknader, med låg kovarinas, borgar för en internationell diversifieringseffekt utöver vad 

den domestika marknaden kan erbjuda. 

 

Grubel (1968) studerade månatlig avkastning och varians, justerat utifrån den amerikanska 

dollarns växelkurs, för aktieindex tillhörande elva av de större industrialiserade länderna5 

under perioden 1959 till 1966. Det effektiva urvalet av portföljer för dessa marknader, med 

minsta varians för en viss förväntad avkastning, redovisades sedan i en portföljfront med åtta 

hörnportföljer6 som bas. Resultatet visade att en amerikansk investerare, som vill bibehålla 

samma nivå av risk som innefattas av det amerikanska aktieindexet, kunde erhålla 12,6 

procent i avkastning vid internationell diversifiering kontra 7,5 procent för enbart den 

amerikanska marknaden7. 

 

Agmon (1972) kritiserade Grubels resultat och argumenterade för att användningen av 

marknadsindex gav ett inadekvat utfall för den internationella diversifieringseffekten. Detta 

eftersom varje marknad har flera investeringsbara tillgångar och ett index fångar inte 

möjligheterna till diversifiering inom den egna, lokala, marknaden. Agmon menade därmed 

att två index med låg korrelation inte nödvändigvis innebar att den internationella 

diversifieringseffekten dominerade den nationella diversifieringseffekten. 

 

I Levy och Sarnats publikation International diversification of investment portfolios (1970) 

utvecklades Grubels studie om den amerikanska investerarens möjligheter till internationell 

diversifiering. Levy och Sarnat expanderade investerarens urval av internationella marknader 

till att omfatta 28 länder8, varav även 9 utvecklingsländer inkluderades. Avkastning och 

varians kalkylerades på årsbasis, under tidsperioden 1951 till 1967, justerat för den 

amerikanska dollarns växelkurs. Till skillnad från Markowitz valdes marknadsportföljen, dvs. 

tangenten av kapitalmarknadslinjen och portföljfronten, som först utvecklades av John Lintner 

                                                      
5 USA, Kanada, Storbritannien, Väst-Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna, Japan, Australien och 
Sydafrika. 
6 Dvs. om fortsatt reduktion av varians ska ske från en hörnportfölj så måste positioner i nya tillgångar 
exkluderas eller adderas. 
7 Moody's industrial average of common stocks. 
8 Se Levy och Sarnat (1970, s. 669), table 1, för inkluderade länder. 
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och William Sharpe, till optimal portfölj och måttstock för diversifieringseffekten9. En 

investering i ett amerikanskt index10 gav under tidsperioden en årlig avkastning och 

standardavvikelse av 12,1 procent. Den optimala portföljen för 16 av länderna, tillhörande 

kategorin höginkomst, gav en årlig avkastning på 13 procent med en associerad 

standardavvikelse på 12,5 procent. I detta fall var den internationella diversifieringseffekten 

negligerbar. Den optimala portföljen för samtliga länder visade dock på att en 

standardavvikelse på 8 procent kunde uppnås, med en förväntad avkastning på 12 procent. 

Den låga korrelationen med utvecklingsländerna gav därmed, enligt Levy och Sarnats resultat, 

en avsevärd riskreduktion när de inkluderades i urvalet av investeringsbara tillgångar. 

 

Solnik (1974) visade på problem med den tidiga forskningen om internationell diversifiering, 

inkluderat resultaten presenterade av Grubel samt Levy och Sarnat. Solnik argumenterade, likt 

Agmon, att marknadsindex inte var representativt som underlag, men även att studierna gav 

ett skevt utslag på grund av ett litet urval av data. Solnik expanderade den amerikanska 

investerarens urval av tillgångar till att innefatta ett stort antal individuella aktier, från USA 

samt sju europeiska länder, för att mäta den internationella diversifieringseffekten. Resultatet 

visade en markant lägre risk för en internationellt diversifierad portfölj än för en amerikansk 

portfölj. Detta pekade på att tidigare forskning, med index och litet urval av data som 

utgångspunkt, underskattat möjligheten till riskreduktion genom internationell diversifiering. 

 

Globalisering och integration av finansiella marknader har under senare år resulterat i att 

landspecifika faktorer spelar en allt mindre roll, medan industrispecifika faktorer ökar i 

betydelse, för avkastningen på tillgångar i olika länder, vilket innebär en avtagande effekt för 

internationell diversifiering (Campa och Fernandes 2006). Flera studier har under senare tid 

resulterat i liknande slutsatser. Cavaglia, Brightman och Aked (2000) samt Baca, Garbe, och 

Weiss (2000) visade att industrifaktorer har växt i betydelse och därmed mycket väl kan 

dominera landspecifika faktorer idag. Landspecifika faktorer spelar dock fortfarande en viktig 

roll och Rouwenhorst (1999) visade vid tidpunkten för hans studie att landspecifika faktorer 

fortfarande dominerade industrispecifika faktorer i en så pass integrerad marknad som EU. 

                                                      
9 Denna studie följer samma metod för kvantifiering av diversifieringseffekten. Närmare detaljering sker därmed 
i avsnitt 2.4.1. 
10 I artikeln benämd cross-section of U.S. common stocks. 
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2.3 Den internationella diversifieringens ofullkomlighet 

 

Den positiva diversifieringseffekten från ett internationellt investeringsperspektiv står sig 

stark i empirin. Men forskningen har även visat på aspekter som talar för att effekten av 

internationell diversifiering överestimeras. Växelkursrisk, minskad effekt i volatila perioder 

samt investerarens preferenser för den domestika marknaden är viktiga aspekter som talar 

emot tilltron för internationell diversifiering. 

 

2.3.1 Växelkursrisk 

 

Vid ett internationellt investeringsperspektiv, med flytande valutor, är valutakursförändringar 

av betydelse för investerarens slutliga avkastning. Solnik (1974) jämförde, ur en amerikansk 

investerares perspektiv, internationellt sammansatta portföljer där avkastningen justerades i 

termer av dollar11 med samma portföljer men med avkastning i inhemsk valuta12. Solniks 

resultat visade att portföljrisken är högre då valutakursrisken inkluderades, och han var 

därmed en av de första som belyste växelkursens effekt vid internationell diversifiering. 

Kempa och Nellas visade i en senare studie (2001) att även för den europeiska marknaden så 

var resultatet att fluktuationer i valutakursen bidrar till ökad portföljrisk. 

 

Även om flera empiriska studier under de senaste decennierna visat på en ökad portföljrisk då 

valutakurseffekten inkluderas så är frågan kontroversiell. Biger (1979) studerade tretton 

industrialiserade länder13 ,under tidsperioden 1966 till 1976, angående valutakursens effekt 

vid internationell diversifiering. Bigers resultat visade att de effektiva portföljerna för 

respektive land, med valutajusterad avkastning, var slående lika. Valutakursens påverkan vid 

sammansättningen av de effektiva portföljerna verkade därmed vara försumbar. Biger menade 

därmed att den rena korrelationen, dvs. korrelationskoefficienter mellan olika marknader då 

växelkursen ignoreras, är den dominerande faktorn vid sammansättningen av effektiva 

                                                      
11 Av Solnik benämnd international unhedged. 
12 Av Solnik benämnd international hedged. 
13 Se Biger (1970, s. 65) table 1 för inkluderade länder. 
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portföljer14. Till stöd för Bigers slutsatser enligt ovan, är att Solnik i en senare studie (1998) 

visade att fluktuationer i valutakurser spelar en mindre roll, under en längre tidsperiod, för en 

internationellt diversifierad portfölj. Detta eftersom depreciering av en valuta oftast 

neutraliseras genom appreciering av en annan valuta (Shawky, Kuenzel och Mikhail 1997).  

 

2.3.2 Minskad effekt i volatila tidsperioder 

 

I en nedåtgående marknad eftertraktas den riskreduktion som en väldiversifierad portfölj för 

med sig. Roll (1988) visade dock med sin studie av börskraschen 1987 att korrelationer 

mellan aktiemarknader eskalerade och var högre än normalt i en markant nedåtgående 

marknad. Meyer och Rose (2003) visade även på samma resultat för börskraschen i de 

asiatiska länderna under slutet av 90-talet.  Slutsatsen med en generellt ökande korrelation i en 

nedåtgående marknad har även styrkts i artiklar av Erb, Harvey och Viskantas (1994) samt 

Solnik, Boucrelle och Le Fur (1996).  

 

Problemet med ökade samvariationer i en nedåtgående marknad är att effekten av 

internationell diversifiering således avtar, när den behövs som mest. Butler och Joaquin 

(2002) styrkte problemet i sin studie, med den amerikanska marknaden som utgångspunkt, 

och föreslog att investeraren aktivt skulle dra ner portföljens allokering i de marknader med 

en korrelation som visat en tendens att vara högre än normalt vid en fallande marknad. 

 

2.3.3 Preferens för den domestika marknaden 

 

Internationell diversifiering behöver, trots möjlighet till riskreduktion, inte innebära att 

investeraren allokerar något kapital utanför nationens gränser. French och Poterba (1991) 

visade på detta faktum då deras studie pekade på att amerikanska och japanska investerare 

endast placerat en bråkdel av sin förmögenhet i utländska tillgångar, trots uppenbara 

                                                      
14 Bigers teori om den rena korrelation är bas för denna studies beräkning av den aggregerade nordiska 
marknadens varians-kovarians matris, mer om detta i avdelning 3.2 - Databearbetning med portföljfronternas 
matematik. 
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möjligheter till internationell diversifiering. Detta eftersom investerare inte var förtrogna med 

utländska marknader vilket innebar att man ogärna tog på sig internationell risk, vilket bidrog 

till en preferens för den egna marknaden. 

 

Karlsson och Nordén (2006) studerade effekten av preferenser för den svenska investerarens 

egna marknad, kontra möjligheten till internationell diversifiering, vid införandet av 

premiepensionsvalet år 2000. Resultatet visade att preferensen för den svenska marknaden var 

ett faktum även om det i princip inte förekom några investeringsbarriärer för internationella 

val av fonder. En övertro till den svenska marknaden, samt viljan att hedga den egna 

inflationen, ansågs vara viktiga förklaringar till den svenska investerarens preferenser för den 

egna marknaden. 
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2.4 Portföljfronten med riskfri tillgång 

 

Markowitz portföljval utvecklades av Lintner (1965), Mossin (1966) samt Sharpe (1964) som, 

oberoende av varandras artiklar, därmed la grunden till CAPM15. Embryot i CAPM är att även 

en riskfri tillgång, t.ex. en statsskuldsväxel, inkluderas i investerarens urval av 

investeringsbara tillgångar. Den effektiva portföljfronten ändrar därmed karaktär från 

Markowitz hyperbel16 till en rät linje, också benämnd kapitalmarknadslinjen, enligt figur 2.  

 

 

 

Om en riskfri tillgång inte existerade så skulle en investerare, enligt Markowitz E-V-theorem, 

placera i någon av portföljerna längs den effektiva delen av portföljfronten utan riskfri 

tillgång. Vilken av minsta varians portföljerna, för en viss avkastning, som väljs av 

investeraren beror på dennes preferenser, dvs. var indifferenskurvan tangerar portföljfronten 

(Haugen 2001). 

                                                      
15 Capital Asset Pricing Model. Viktiga antaganden för modellens funktion är normalfördelade avkastningar, 
kvadratiska nyttofunktioner, homogena förväntningar för tillgångarnas avkastning och för placeringens 
tidshorisont, samt inga investeringsbarriärer i form av transaktionskostnader, skatter, insiderinformation etc. 
(Haugen 2001) . 
16 När standardavvikelsen används för x-axeln fås en hyperbel, jämfört med en parabel då variansen används för 
x-axeln. 

µ

σ

Figur 2: Portföljfronten med riskfri tillgång

Portföljfronten utan 
riskfri tillgång

Effektiva 
portföljfronten med 
riskfri tillgång
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Enligt Tobins (1958) separationsteorem vet vi att investeraren kan uppnå önskad position på 

fronten genom att enbart positionera sig i två effektiva portföljer enligt E-V kriteriet. När en 

riskfri tillgång tillkommer så trycks därmed den effektiva fronten utåt till en rät linje, där 

investeraren kan erhålla önskad position genom att enbart investera i den riskfria räntan Rf, 

dvs. interceptet, och i den portfölj som tangerar parabeln. Tangentportföljen blir därmed den 

riskbärande portfölj som samtliga investerare vill placera i och benämns därmed för 

marknadsportföljen, indikerat Mp i figur 2. Vill investeraren erhålla en position med högre 

förväntad avkastning än marknadsportföljen så intas således en kort position i den riskfria 

tillgången, vilket medför att placeringen i marknadsportföljen kan viktas över 1 (Haugen 

2001). 

 

2.4.1 Sharpekvoten för att kvantifiera diversifieringseffekten 

 

Tangentportföljen är optimal, ur ett E-V perspektiv, då den har egenskapen av högsta möjliga 

Sharpekvot. Sharpekvoten, benämnt �� nedan, mäter förväntad avkastning, justerat från den 

riskfria räntan, i relation med standardavvikelsen och är således ett mått för hur pass väl 

investeraren kompenseras för exponering av risk (Sharpe 1966). 

�� 
 �������    (3) 

När urvalet av investeringsbara tillgångar förändras, till exempel när andra marknader 

inkluderas utöver den domestika marknaden, så kommer även portföljfronten att ändra sin 

position i utrymmet för varians och förväntad avkastning. Sharpekvoten för den optimala 

portföljen, tangentportföljen, kan därmed användas som måttstock för diversifieringseffekten 

mellan den domestika och den internationella portföljen. Rowland och Tesar (2004) använde 

denna metod för att studera den internationella diversifieringseffekten, med ett urval av data 

under tidsperioden 1984-1995, mellan sju industrialiserade länder17. Resultaten visade 

exempelvis att en tysk investerare, som gick från en inhemsk portfölj till att diversifiera i 

samtliga marknader, kunde höja sin Sharpekvot med närmare 30 procent. För den 

amerikanska investeraren var däremot resultatet enbart en ökning med drygt sex procent. 

 
                                                      
17

 Usa, Kanada, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien och Tyskland. 
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3. Studiens data och beräkningsmetodik 

 

I detta kapitel ges inledningsvis en beskrivning av studiens urval av data. 

Beräkningsmetodiken för portföljfronternas matematik presenteras sedan med utgångspunkt 

från studiens val av empiri. Avslutningsvis ges även en sammanfattande presentation av 

studiens data utifrån ett genomsnittsperspektiv. 

 

 

3.1 Urval och tidsaspekt för studiens data 

 

Studien har begränsats till ett omfatta aktier tillhörande kategorin Large Cap för de ingående 

marknaderna i OMX Nordiska Börs; Sverige, Danmark och Finland samt då även för den 

ackumulerade, nya, nordiska marknaden18. Mid Cap och Small Cap har alltså lämnats hän då 

illikvid handel i de mindre bolagen var en faktor som kunde bidra till missvisande data. 

Vidare tillåts blankning vilket anses möjligt för bolagen tillhörande Large Cap men ej för de 

mindre bolagen tillhörande Mid- och Small Cap.  

 

Kursinformation har inhämtats från Datastream och vald tidsaspekt är en historisk period av 

fem år, från den första handelsdagen i januari 2002 till och med den siste handelsdagen i 

december 2006. Den relativt nutida tidsaspekten motiveras av att studiens ambition är att 

flertalet av dagens bolag, inom Large Cap, varit noterade och handlats under vald 

urvalsperiod. Det fåtal aktier tillhörande Large Cap som noterats efter urvalets start har 

därmed sorterats bort. Även de fåtal bolag som är noterade på fler än en av de ingående 

marknaderna har enbart fått en plats i den ackumulerade nordiska marknaden. Kurser, med 

efterföljande beräkning av avkastning och risk, har valts på dagsbasis för att få så reliabla 

variabler som möjligt till portföljfrontens matematik. Matrisberäkningar har utförts i MatLab 

medan efterföljande tabeller och diagram har bearbetats i Microsoft Excel. 

                                                      
18 Se appendix 1 för de aktier från Sverige, Danmark, Finland och den nya aggregerade nordiska marknaden som 
ingår i studien. 
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3.2 Beräkningsmetodiken för portföljfronternas matematik 

 

Denna studie karaktäriserar de ingående nordiska tillgångarna efter förväntad avkastning och 

varians. Investeraren antas ha en preferens för förväntad avkastning och en aversion mot risk. 

(Markowitz 1952). De portföljer med minsta möjliga varians, givet en viss förväntad 

avkastning, utgör vårt effektiva urval, portföljfronten, för respektive marknad. 

 

Efterföljande presentation av den matematik som utgör studiens metod för att spåra 

portföljfronten, utan och med riskfri tillgång, följer Foundations for Financial Economics 

(Huang och Litzenberger 1988) om inget annat anges. 

 

3.2.1 Antaganden 

 

Huang och Litzenberger antar att placeringsurvalet utgörs av N ≥2 riskbärande tillgångar samt 

att avkastningarna inte är identiska, har ändliga varianser samt att de är linjärt oberoende av 

varandra. Inga transaktionskostnader antas förekomma vilket motiveras i denna studie av den 

homogenisering av courtage som skett vid implementeringen av nya OMX Nordiska Börs. 

Kostnaden, för en svensk investerare, att köpa aktier i Danmark eller Finland, jämfört med i 

Sverige, är idag försumbar ���. Huang och Litzenberger antar vidare att det finns obegränsade 

möjligheter att blanka samtliga tillgångsslag, vilket antas stämma i denna studie då ingående 

aktier utgörs av Large Cap där blankning ofta erbjuds av kommissionärer. 
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3.2.2 Effektiva urvalets konstanter 

 

Variansen av en portfölj som består av N tillgångar definieras av följande samband:  

��	 
 ��� ��    (4) 

� ! ���" �	" # " �$�� 

 ! %
&'
''
(��� ��	�	� �		%%%%) ��$) �	$%%%%*%%%%%%%%*%%%%%%%%*%%%%%%%%*%%%%�$� %*%%%%%%%%* �$$+,

,,
-
 

V  beräknas för respektive marknad som ingår i den nordiska börsen;  ./0��10 "  23�43�5% samt 

 6��73�8 utifrån urvalet av aktier19. Även  $9�80� beräknas för den nya ackumulerade 

marknadsplatsen, OMX Nordiska Börs.  $9�80� kalkyleras utifrån Bigers (1979) teori om ren 

korrelation, dvs. avkastningarna justeras inte för respektive lands växelkurs. Den svenska, 

danska samt finska investeraren får därmed en och samma front för den nordiska marknaden 

som sedan används för att mäta diversifieringseffekten för respektive land20. Avkastningen 

(logaritmisk) för respektive aktie, r, har beräknats på dagsbasis enligt 

: 
 ;< =>?@A>? B   (5) 

Inversen,  ��" av V för respektive marknad, Sverige, Danmark, Finland och Norden, existerar 

vilket påvisar att alla portföljer är riskbärande, aktier med olik förväntad avkastning och 

perfekt korrelation återfinns därmed inte i studiens underlag av tillgångar. 

  

 

 

 

                                                      
19

 Se appendix 1 för de aktier från Sverige, Danmark, Finland och den nya aggregerade nordiska marknaden som 
ingår i studien. 
20

 I kapitel 4 för studiens analys, behandlas undersökningens antagande om ren korrelation mer ingående och 
dess effekt på resultatet. 
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Vi eftersträvar att finna den portfölj med minsta möjliga varians i respektive urvalsgrupp av 

portföljer som har samma förväntade avkastning. En portfölj C tillhör därmed vårt effektiva 

urval, portföljfronten, om ��, vektorn med portföljens vikter för N tillgångar, är lösningen på 

följande problem: 

DE<FGH �	�� �   (6) 

med följande restriktioner: 

�� 
 � 

��I 
 � 

där  är en vektor med förväntad avkastning för N riskbärande tillgångar, � är den 

förväntade avkastningen för portföljen C och I är en �J K �� vektor av ettor. Lösningen av 

ekvation (6) genererar alltså portföljen med minsta varians bland alla portföljer med samma 

förväntade avkastning, �" förutsatt att de ingående vikterna kan summeras till ett. Blankade 

aktier tillåts alltså enligt vårt antagande i avsnitt 3.2.1. 

 

Vi löser minimeringsproblemet genom att forma nedanstående funktion utifrån Lagranges 

multiplikatormetod, där �� utgör lösningen. 

DE<FG"L"MH N 
 �	�� � O PQ� R ��S O T�� R ��I�  (7) 

Första ordningens derivata är därmed: 

UVUG 
  �� R P R TI 
 W   (8a) 

UVUL 
 � R ��� 
 W   (8b)  

UVUM 
 � R ��� I 
 W   (8c) 

Lösningen för �� i (8a) ger relationen: 

�� 
 P� ��� O T� ��I�  (9) 
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Lösningen för P samt T återfinns genom att i ett första steg använda relation (8b) och 

multiplicera båda sidor av (9) med � vilket ger: 

� 
 P�� ��� O T�� ��I�   (10) 

 

I det andra steget används relation (8c) och båda sidor av (9) multipliceras därmed med I�: 
� 
 P�I� ��� O T�I� ��I�   (11) 

P och T%kan därefter lösas ut från (10) och (11): 

P 
 X���Y2     (12a) 

T 
 Z�Y��2    (12b) 

A, B, C och D utgör det effektiva urvalets konstanter och beskrivs därmed av följande 

relationer: 

[ ! � ��I 
\ ! � �� 

] ! I� ��I 
^ ! \] R [	 

 

3.2.3 Portföljfronten 

 

Portföljerna med minsta möjliga varians, givet en viss förväntad avkastning, utgör vårt 

effektiva urval, portföljfronten, för respektive marknad. Definitionsbegreppet för en portföljs 

varians, enligt (4), kan därmed kompletteras med lösningen för �� i relation (9) (Hansson, 

2007). 

��	 
 ��� �� 
 ��� �P� ��� O T� ��I��  (13) 


 P��� O T��� I 
 P� O T  
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Lösningen för P och T från (12a) respektive (12b) substitueras i funktionen: 

 ��	 
 �2 Q]�	 R �[� O \S 
 ����  (14) 

Ovanstående funktion utgör slutligen studiens instrument för att spåra portföljfronten för den 

svenska, danska, finska samt för den nya aggregerade nordiska börsen. 

 

3.2.4 Portföljfronten med riskfri tillgång 

 

Portföljfronten med riskfri tillgång spåras för respektive marknad; Sverige, Danmark, Finland 

samt för den nya gemensamma Nordiska marknaden. Syftet med att även ta hänsyn till riskfri 

ränta är att finna efterföljande tangentportfölj, marknadsportföljen, mellan de båda 

portföljfronterna, som innehar egenskapen av maximal Sharpekvot. Sharpekvoten utgör 

därmed vår norm för att uppnå studiens syfte; dvs. att kvantifiera i vilken utsträckning 

svenska, danska samt finska investerare kan öka sin riskjusterade avkastning då den nya, 

större, nordiska börsen ökar deras potentiella placeringsurval.  

 

Vid valet av riskfri ränta utgår denna studie från samma tillvägagångssätt som Levy och 

Sarnat (1970), dvs. antagandet görs att samtliga investerare, oavsett land, möts av samma 

riskfria ränta som avgör lutningen på kapitalmarknadslinjen och därmed priset för risk. Den 

gemensamma riskfria tillgång som används i denna studie har valts efter den svenska riskfria 

räntan vid tidpunkten för undersökningens start, dvs. en ettårig statsskuldsväxel med ett års 

löptid á 3,72 %  �_�. 
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För att spåra portföljfronterna, för respektive marknad, är utgångspunkten 

minimeringsproblemet i ekvation (6), med hänsyn tagen till den riskfria tillgången i 

restriktionen. 

DE<FGH �	�� �   (15) 

med följande restriktion 

�� O �� R �`I�:a 
 � 

där :a är den riskfria räntan, på dagsbasis och � endast utgör vikterna för de riskbärande 

tillgångarna. Vi löser minimeringsproblemet utifrån Lagranges multiplikatormetod, där �� 

utgör lösningen. 

DE<FG"LH N 
 �	�� � O PQ� R �� R �� R ��I�:aS (16) 

 

Första ordningens derivata är därmed: 

UVUG 
  �� R P� R I:a� 
 W   (17a) 

UVUL 
 � R ���Q R I:aS R :a 
 W  (17b)  

Lösningen för �� i ekvation (17a) ger relationen: 

�� 
 P ��� R I:a�  (18) 

Relationen ovan substitueras i ekvation (17b) för att lösa ut P: 

� 
 PQ� R I�:aS ��� R I:a� O :a 

P 
 �����b     (19) 

c 
 Q� R :aI�S ��Q R I:aS 
 \ R �[:a O ]:a	 

där A, B och C definieras som i sektion 3.2.2. 
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Därefter substitueras (19) i (18) för att få lösningen för ��: 

�� 
 =�����b B � ��Q R I:aS�  (20) 

Relationen mellan varians och förväntad avkastning, för en portfölj på fronten, kan därmed 

återges med följande samband: 

��	 
 ��� �� 
 P	H 


 �������db    (21) 

Slutligen kan vi definiera portföljfronten, då hänsyn även tas till en riskfri tillgång, som följer: 

�� 
 e �����fb " � g :aR �����fb % " � h :a i   (22) 

vilket alltså utgörs av två räta linjer med utgångspunkt QW" :aS och med lutning fc respektive 

Rfc. 

 

3.2.5 Tangentportföljen 

 

Tangent- eller marknadsportföljen, med maximal sharpekvot, är vårt instrument i denna studie 

för att kvantifiera potentiell förändring i riskjusterad avkastning. Tangentportföljen, med 

förväntad avkastning jk, består därmed utav vikter med enbart riskbärande tillgångar, �k, 
vilket ger följande samband (Hansson 2007): 

I��k 
 PkI� ��Q R I:aS 
 Pk�[ R :a]�  

Pk 
 �Y���X   (23) 

där A och C definieras som i sektion 3.2.2. 

Genom att substituera (23) i (18) återfås vikterna för tangentportföljen: 

�k 
 l �Y���Xm � ��Q R I:aS�  (24) 
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Ovanstående samband används därmed i studien för att spåra marknadsportföljen. Den 

maximala Sharpekvoten kan därmed beräknas, för respektive marknadsportfölj, vilket utgör 

måttstocken för att beräkna den förbättring av riskjusterad avkastning, som kan uppnås för 

respektive nordisk investerare, när den nya aggregerade nordiska fronten trycks utåt. 

 

 

3.3 Presentation av studiens data utifrån ett genomsnittsperspektiv 

 

Elementära variabler i ovanstående beräkningar, för att spåra marknadernas portföljfronter, 

utgörs således av  (vektorn av aktiernas förväntade avkastningar för respektive marknad) 

samt V (Varians-kovarians matrisen för respektive marknad som speglar tillgångarnas risk och 

samvariation). I tabell 1 presenteras genomsnittet av den förväntade avkastningen och risken 

för respektive marknad. Risken kvantifieras i framställningen av standardavvikelsen, �" som 

beräknas utifrån diagonalen av V. Korrelationskoefficienten, �, väljs fortsättningsvis i denna 

studie, framför måttet för kovarians, på grund av sin teoretiska intuition för att spegla 

samvariation. Ett vägt genomsnitt av korrelationsmatrisen återges således i tabell 1 för att 

spegla samvariationen inom respektive marknad.  

 

Tabell 1: Genomsnittlig data för respektive marknad 

   � � 

Danmark 26,02% 31,27% 0,1581 
Finland 20,30% 29,20% 0,1856 
Sverige 19,40% 32,79% 0,2489 
Norden 22,27% 31,40% 0,1818 

 

Den förväntade avkastningen samt standardavvikelsen för varje enskild aktie som ingår i 

denna studie återges i appendix 2. 
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4. Resultat och analys 

 

Inledningsvis presenteras studiens resultat med utgångspunkt från portföljfronterna, dvs. med 

en grafisk framställning. Därefter följer deskriptiv statistik för ingående variabler och 

portföljer. Efterföljande avsnitt i detta kapitel är av analytisk karaktär. Utgångspunkten är 

den hypotes som ställdes i det inledande kapitlet och analytiska nedslag görs för att söka svar 

på studiens syfte. De ingående vikterna i den nordiska tangentportföljen är sedan föremål för 

en mindre diskussion. Avslutningsvis ges reflektioner angående risken för överestimering av 

den kvantifierade diversifieringseffekten. 

 

 

4.1 Portföljfronter21 

 

Figur 3 visar att den nya nordiska portföljfronten trycks markant utåt och dominerar samtliga 

enskilda marknader. Den effektiva delen av den danska portföljfronten visar sig dominera 

större delen av den effektiva portföljfronten tillhörande den svenska marknaden, i det spann 

av standardavvikelse som innefattas av figuren. Den finska portföljfronten domineras dock 

helt och hållet av både det svenska och danska urvalet.  

 

                                                      
21

 Portföljfronterna och efterföljande resultat demonstreras på årsbasis. Standardavvikelsen har skalats upp enligt �å� 
 �831 n f�_W"o där 260,8 är genomsnittlig antal handelsdagar per år under studiens femåriga tidsperiod, 
2002 tom 2006. 
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Figur 4 visar expansionen av de effektiva portföljfronterna när den riskfria tillgången 

inkluderas. Den nordiska portföljfronten dominerar som väntat samtliga enskilda marknader. 

Den optimala portföljen, tangentportföljen, för nordiska Large Cap visar dock en lägre 

förväntad avkastning än för den svenska tangentportföljen men den nordiska portföljen är 

således associerad med en betydligt lägre risk. Den Nordiska tangentportföljens vikter återges 

i appendix 2. Anmärkningsvärt är den markant långa positionen i Sydbank, vilket innefattar 

drygt 13 procent av den totala långa positionen. Av de kortade tillgångarna utmärker sig 

Handelsbanken som utgör knappt 8 procent av totalen kortade tillgångar. 

 

En del av den danska portföljfronten dominerade den svenska motsvarigheten när hänsyn ej 

togs till riskfri ränta. När fronterna expanderas har dock den svenska marknaden en betydligt 

högre tangentportfölj vilket bidrar till att den svenska effektiva fronten, med riskfri tillgång, 

nu dominerar den danska motsvarigheten. 
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4.2 Deskriptiv statistik 

 

I tabell 2 återges deskriptiv statistik för de markerade portföljerna i figur 3 samt figur 4. Här 

återfinns även tangentportföljernas Sharpekvot som är anmärkningsvärt hög för den 

gemensamma nordiska marknaden. Samtliga ingående marknader kan därmed, utifrån deras 

ingående Sharpekvot, öka sin riskjusterade avkastning markant genom att positionera sig på 

den nya aggregerade nordiska fronten. 

 

Tabell 2: Deskriptiv statistik 

Sverige Danmark Finland Norden 

rf 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 

Mvpµ 19,99% 30,17% 26,18% 24,39% 

Mvpσ 9,74% 9,98% 10,88% 7,17% 

Mpµ 104,67% 68,38% 68,38% 96,12% 

Mpσ 20,44% 14,38% 17,81% 13,17% 

Sharpekvot, Sp 4,94 4,50 3,63 7,02 

Skillnad Sp-Sp-norden 2,08 2,52 3,39 

Skillnad, % 42,10% 55,99% 93,28% 
 

Ur tabellen framgår att den finska investeraren nästan kan dubbla sin Sharpekvot genom att 

investera på nordiska Large Cap. Finland är därmed det land som, ur Markowitz E-V 

perspektiv, gynnas mest av det nya placeringsurvalet.   
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4.3 Hypotesens relevans utifrån studiens resultat 

 

I studiens inledande kapitel ställdes en hypotes för studiens utfall, en hypotes som, när 

resultatet har redovisats, inte kan förkastas. Dock föll sig inte utfallet helt som hypotesen 

förespråkade. Återgivning av hypotesen följer nedan. 

 

Fler tillgångar i investeringsurvalet ökar diversifieringsmöjligheterna. Vi kan därav med 

säkerhet dra slutsatsen att den svenska, danska samt finska investeraren kommer att öka sin 

riskjusterade avkastning, hur mycket är dock ett osäkert kapitel. Hypotetiskt bör den danska 

eller finska investeraren gagnas betydligt mer än den svenske motparten då betydligt fler 

tillgångar adderas till deras placeringsurval. Vilket land som slutligen gynnas mest, av 

Danmark eller Finland, är svårtolkat och utfallet kan förmodligen bli ganska jämnt då de har 

ett relativt lika antal aktier i sin ursprungsportfölj av nationella Large Cap aktier. 

 

Att den svenska, danska samt finska investeraren skulle öka sina möjligheter till en högre 

riskjusterad avkastning var ett självskrivet kapitel och bekräftas enligt kvantifieringen av 

respektive marknads Sharpekvoter. Hypotesen förutspådde även rangordningen av vilken 

marknad som teoretiskt därmed gagnas mest vid införandet av OMX Nordiska Börs. Sverige, 

med mest ingående aktier i landets nationella Large Cap, uppvisar således lägst möjlighet till 

ökning i Sharpekvoten.  Anmärkningsvärt är dock att Sveriges optimala portfölj uppvisar en 

förväntad avkastning på närmare 105 % vilket är högre än den förväntade avkastningen för 

Norden, 96 %. Förklaringen är dock enkel; Meda är det nordiska urvalets högpresterare och 

tillhör den svenska marknaden, bolaget har en förväntad avkastning på närmare 103% med en 

associerad standardavvikelse på 39 %. Utifrån figur 5, som illustrerar de danska och finska 

tillgångarna, ger Meda därmed en förklaring för den svenska marknadsportföljens position. 

Diversifieringsmöjligheterna för den svenska investerare är dock avsevärda vilket, när urvalet 

expanderas till Norden, ger en avsevärd riskreduktion i den optimala portföljen trots en något 

lägre förväntad avkastning. Sharpekvoten kan således ökas med närmare 42,1 %. 
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Hypotesen att de danska och finska investerarna har möjlighet till störst ökning i 

Sharpekvoten stödjs alltså av resultatet. Hypotetiskt angavs dock att utfallet av vilket av de 

två länderna som gynnas mest var svårt att avgöra, då respektive land har ett relativt lika antal 

aktier i sin ursprungsportfölj. Utfallet förväntades därmed vara jämnt mellan de båda 

länderna. Studiens resultat visar dock att den finska investeraren har en signifikant större 

möjlighet till ökad Sharpekvot, med en relativ ökningspotential på strax över 93 % jämfört 

med 56 % för den danska motparten. Hypotesen om jämnt utfall kan därmed förkastas av 

detta resultat. 

 

Den markanta skillnaden, mellan Danmark och Finland, i ökning av Sharpekvot kan förklaras 

av två orsaker. För det första har flertalet av de danska tillgångarna, under studiens val av 

tidsperiod, dominerat de finska inom Markowitz E-V perspektiv. Grafiskt illustreras detta i 

figur 5. Efterföljande position för respektive marknads optimala portföljer har därmed 

påverkats av detta faktum. 

 

 

 

Den andra förklaringen återges vid en närmare studie av respektive korrelationsmatris för 

Danmark och Finland. I figur 6 och figur 7 illustreras matriserna i en 3-dimensionell 

utformning. 
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Matriserna visar att Danmark har en betydligt mer fördelaktig korrelationsstruktur än den 

finska motparten. Större delen av korrelationerna mellan de danska aktierna ligger i spannet 0 

- 0.3 och endast endast ett fåtal befinner sig 

TDC, som uppvisar en svagt negativ korrelation me

är positivt ur en diversifieringssynpunkt.

 

Finland har dock en mer toppig korrelationsstruktur med flertalet 

dessutom har landet inga bolag som visar negativ korrelation.

korrelationerna är koncentrerade radvis vilket utgörs av två förklaringar. Dels är det flertalet 

bolag som uppvisar en hög korrelation, i spannet 0,
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Matriserna visar att Danmark har en betydligt mer fördelaktig korrelationsstruktur än den 

finska motparten. Större delen av korrelationerna mellan de danska aktierna ligger i spannet 0 

och endast endast ett fåtal befinner sig spannet 0,3-0,6. Dessutom har Danmark ett bolag, 

TDC, som uppvisar en svagt negativ korrelation med Jyske Bank och Spar Nord Bank vilket 

är positivt ur en diversifieringssynpunkt. 

Finland har dock en mer toppig korrelationsstruktur med flertalet aktiekorr

dessutom har landet inga bolag som visar negativ korrelation. Figur 7

na är koncentrerade radvis vilket utgörs av två förklaringar. Dels är det flertalet 

bolag som uppvisar en hög korrelation, i spannet 0,3-0,6, med den finska marknadens största 

Figur 6: Danmark, Large Cap, 3-dimensionell 
korrelationsmatris 
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bolag, Nokia. För det andra uppvisas en hög korrelation mellan de bolag som är verksamma 

inom massa och papperstillverkningsindustri; UPM-Kymmene, M-real samt Stora Enso22. 

Korrelation mellan UPM-Kymmene och Stora Enso är närmare 0,8 vilket återspeglas av de 

två höga topparna i figur 7. Den höga interkorrelationen på den finska marknaden återger 

därmed stora diversifieringsmöjligeter när urvalet av tillgångar expanderas till att omfatta den 

nordiska marknaden. 

 

 

4.4 Nordiska tangentportföljen 

 

I appendix 3 återfinns respektive aktiers vikter i tangentportföljen, dvs. marknadsportföljen 

för Norden som enligt Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966) är den nordiska 

investerarens optimala val. En svaghet med modellen är att de exakta vikterna är svåra att 

uppnå i praktiken. De utmärkande aktierna i urvalet är dock värt att kommentera. Modellen 

föreslår alltså en markant lång position i Sydbank (13% av den totala långa positionen) vilket 

beror på aktiens goda utveckling sett ur Markowitz E-R teorem. Detta då Sydbank på årsbasis 

presterade en avkastning på strax över 44%, vilket dock inte är allt för högt sett till den 

förväntade avkastningen för marknadsportföljen, men den associerade standardavvikelsen var 

strax under 15% vilket genererar en stark Sharpekvot. Dessutom uppvisar bolaget ett lågt 

korrelationsmönster med andra ingående aktier, undantaget ett fåtal andra banker. 

 

Svenska Handelsbanken, som toppar listan över korta positioner, uppvisar en liknande 

riskprofil som beskrivits för Sydbank. Handelsbanken har dock presterat en svagt positiv 

avkastning, strax över sex procent på årsbasis under tidsperioden, men blir trots detta, i den 

starka marknad som rått, ett attraktivt blankningsalternativ med sin riskprofil. Även SEB 

återfinns högt upp på listan över långa positioner och banker verkar således vara ett attraktivt 

diversifieringsverktyg. 

 

                                                      
22

 Svenskt bolag men även noterat i Finland. 
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4.5 Överestimering 

 

De optimala portföljerna återgav exceptionellt höga förväntade avkastningar med en, sett till 

avkastningens nivå, attraktiv risknivå. Resultatet följdes således av höga Sharpekvoter vilket 

dock är rimligt med tanke på den starka marknad som, efter it-kraschen, följde under urvalet 

för studiens data. Det finns dock en risk för viss överestimering av studiens resultat med 

utgångspunkt från avsnitt 2.3, som beaktade den internationella diversifieringens 

ofullkomlighet. Detta med avseende på valutakursrisken, minskad effekt i volatila 

tidsperioder samt investerarens preferens för hemmamarknaden. 

 

Effekten av fluktuationer i växelkurs har inte behandlats i denna studie med utgångspunkt i 

artiklar av exempelvis Biger (1979) och Solnik (1998) som visade att valutakursrisken ofta är 

negligerbar vid internationell diversifiering. Med detta antagande måste beaktas att andra 

studier visat på motsatsen. Kempa och Nellas (2001) visade de facto att fluktuationer i 

valutakurser bidrog till ökad portföljrisk vid internationell diversifiering inom den europeiska 

unionen. Det går därmed inte att bortse från att studiens resultat möjligen underestimerat 

risken för den gemensamma nordiska portföljen, vilket således leder till en högre 

diversifieringseffekt, jämfört med ett resultat där den nordiska portföljfronten 

valutakursjusterats för respektive land. 

 

Urvalet av denna studies data sträckte sig från 2002 tom 2006, en tidsperiod som har 

karaktäriserats av en stark marknad. Flertalet studier visade dock att korrelationer tenderade 

att öka i en nedåtgående marknad, vilket belystes i denna studies teori. Vid beaktande av 

denna studies resultat ska det därmed tas i anspråk att den kvantifierade 

diversifieringseffekten kan vara överestimerad i en nedåtgående marknad. 

 

Utgångspunkt i denna studie har varit Markowitz E-V teorem, dvs. att investeraren enbart 

agerar med en preferens för förväntad avkastning och med en aversion mot risk. Detta är ett 

rimligt antagande men inte alltid gångbart i praktiken. Preferens för hemmamarknaden är, 

enligt tidigare studier, ett vanligt hinder för internationell diversifiering. De markanta 
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diversifieringsmöjligheter som denna studie därmed visar att den nya nordiska börsen kan 

föra med sig, behöver således inte leda till att marknaden agerar därefter. 
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5. Slutsats 

 

En sammanfattning av studiens syfte återges inledningsvis i detta avslutande kapitel. 

Slutsatsen och svaret på syftet följer därefter. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning 

inom området. 

 

Studiens syfte var att kvantifiera i vilken utsträckning svenska, danska samt finska investerare 

kan öka sin riskjusterade avkastning då den nya, större, nordiska börsen ökar deras potentiella 

placeringsurval. Målgruppen av tillgångar var aktier tillhörande Large Cap. Syftet var vidare 

att, utifrån studiens kvantitativa studie, ange förklaringen till skillnaden i 

diversifieringsmöjligheterna. 

 

De optimala portföljerna, marknadsportföljerna, spårades för Danmark, Finland och Sverige 

samt för den nya gemensamma nordiska marknaden. Skillnaden mellan den maximala 

Sharpekvoten, som innehas av respektive marknadsportfölj, för Norden och respektive 

marknad utgör kvantifieringsmåttet för diversifieringseffekten. Utfallet för möjlig ökning i 

Sharpekvoten blev som följer: 

Finland 93,28% 

Danmark 55,99% 

Sverige 42,10% 

 

Finland är således det land som erhåller störst diversifieringseffekt med nya OMX Nordiska 

Börs. Anledningen till den finska överlägsenheten i diversifieringsmöjlighet, frånsett det 

högre antalet ingående tillgångar i svenska Large Cap, utgörs av två förklaringsposter. För det 

första har flertalet av de finska ingående tillgångarna, under studiens tidsperiod, dominerats 

enligt Markowitz E-V perspektiv. För det andra visar de finska bolagen upp höga 

korrelationer med Nokia, även bolagen verksamma inom pappers- och massatillverkning; 

UPM-Kymmene, M-real samt Stora Enso uppvisar höga korrelationskoefficienter på finska 

Large Cap. Den finska marknaden uppvisar inte heller några negativa korrelationer mellan 

bolagen. Finlands således ogynnsamma korrelationsmatris borgar därmed för att 
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diversifieringseffekterna blir markanta när investeringsperspektivet omfattar hela nordiska 

börsen. 

 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

 

Växelkursrisk och ökade korrelationer i en nedåtgående marknad har möjligen överestimerat 

denna studies resultat något. Detta till trots så är diversifieringsmöjligheterna substantiella då 

investeringsperspektivet expanderas till att omfatta hela OMX Nordiska Börs. En utveckling 

kunde dock ske där den nordiska portföljfronten justerades för respektive växelkurs. 

Växelkursrisken skulle därmed kunna kvantifieras genom att jämföra denna studies 

gemensamma nordiska portföljfront med respektive växelkursjusterad portföljfront. Vidare 

hade en studie i en nedåtgående marknad varit av intresse. På så sätt kunde slutsatser dras om 

denna studie överestimerat diversifieringseffekten i en nedåtgående marknad. 
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Appendix 1 - Ingående aktier i studien 

 

DANSKA LARGE CAP SVENSKA LARGE CAP FINSKA LARGE CAP 

A P MOLLER - MAERSK 'B' ABB (OME) NOKIA AMER SPORTS 'A' 

ALK-ABELLO ASSA ABLOY 'B' NORDEA BANK ELISA 

ALM BRAND ASTRAZENECA (OME) OMX FINNAIR 

BANG & OLUFSEN 'B' ATLAS COPCO 'B' OLD MUTUAL FORTUM CORP. 

CARLSBERG 'B' AUTOLIV SDB PEAB 'B' HUHTAMAKI 

CODAN AXFOOD Q-MED KONECRANES 

COLOPLAST 'B' BOLIDEN RATOS 'B' KONE 'B' 

D/S NORDEN D CARNEGIE & CO SAAB 'B' KEMIRA 

D/S TORM CASTELLUM SAS KESKO 'B' 

DSV 'B' ELECTROLUX 'B' SCANIA 'B' M-REAL 'B' 

DANISCO ELEKTA 'B' SKF 'B' METSO 

DANSKE BANK ENIRO SSAB 'B' NOKIA 

FLSMIDTH & COMPANY 'B' ERICSSON 'B' SANDVIK NOKIAN RENKAAT 

GN STORE NORD FABEGE SECO TOOLS 'B' NORDEA BANK 

GENMAB GETINGE SECURITAS 'B' OKO BANK 

GROUP 4 SECURICOR HENNES & MAURITZ 'B' SEB 'A' ORION 'B' 

JYSKE BANK HEXAGON 'B' SKANSKA 'B' OUTOKUMPU 'A' 

KOBENHAVNS LUFTHAVNE HOLMEN 'B' STORA ENSO 'R' RAMIRENT 

LUNDBECK HUFVUDSTADEN 'A' SCA 'B' RAUTARUUKKI 'K' 

NKT INDUSTRIVARDEN 'C' SVENSKA HANDBKN. 'A' SAMPO 'A' 

NORDEA BANK INVESTOR 'B' SWEDBANK 'A' SANOMA-WSOY 'B' 

NOVO NORDISK 'B' JM SWEDISH MATCH STOCKMANN 'B' 

NOVOZYMES KINNEVIK 'B' TELE2 'B' STORA ENSO 

ROCKWOOL 'B' KUNGSLEDEN TELIASONERA TIETO ENATOR 

SAS LATOUR INVESTMENT 'B' TIETOENATOR (OME) UPM-KYMMENE 

SPAR NORD BANK LUNDBERGFORETAGEN 'B' TRELLEBORG 'B' UPONOR 

SYDBANK LUNDIN PETROLEUM VOLVO 'B' WARTSILA 'B' 

TDC MEDA 'A' VOSTOK NAFTA SDB YIT 

TOPDANMARK MODERN TIMES GP. 'B' ORESUND INVESTMENT   

VESTAS WINDSYSTEMS NCC 'B'     

WILLIAM DEMANT HLDG. NOBEL BIOCARE (OME)     
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NORDISKA LARGE CAP 

A P MOLLER - MAERSK 'B' GN STORE NORD NOKIA SCA 'B' 

ABB (OME) GENMAB NOKIAN RENKAAT SVENSKA HANDBKN. 'A' 

ALK-ABELLO GETINGE NORDEA BANK SWEDBANK 'A' 

ASSA ABLOY 'B' GROUP 4 SECURICOR NOVO NORDISK 'B' SWEDISH MATCH 

ALM BRAND HENNES & MAURITZ 'B' NOVOZYMES SYDBANK 

AMER SPORTS 'A' HEXAGON 'B' OKO BANK TDC 

ASTRAZENECA (OME) HOLMEN 'B' OMX TELE2 'B' 

ATLAS COPCO 'B' HUFVUDSTADEN 'A' OLD MUTUAL TELIASONERA 

AUTOLIV SDB HUHTAMAKI ORION 'B' TIETOENATOR (OME) 

AXFOOD INDUSTRIVARDEN 'C' OUTOKUMPU 'A' TOPDANMARK 

BANG & OLUFSEN 'B' INVESTOR 'B' PEAB 'B' TRELLEBORG 'B' 

BOLIDEN JM Q-MED UPM-KYMMENE 

CARLSBERG 'B' JYSKE BANK RAMIRENT UPONOR 

D CARNEGIE & CO KONECRANES RATOS 'B' VESTAS WINDSYSTEMS 

CASTELLUM KONE 'B' RAUTARUUKKI 'K' VOLVO 'B' 

CODAN KEMIRA ROCKWOOL 'B' VOSTOK NAFTA SDB 

COLOPLAST 'B' KESKO 'B' SAAB 'B' WILLIAM DEMANT HLDG. 

D/S NORDEN KINNEVIK 'B' SAS WARTSILA 'B' 

D/S TORM KUNGSLEDEN SCANIA 'B' YIT 

DSV 'B' KOBENHAVNS LUFTHAVNE SKF 'B' ORESUND INVESTMENT 

DANISCO LATOUR INVESTMENT 'B' SSAB 'B'   

DANSKE BANK LUNDBECK SAMPO 'A'   

ELECTROLUX 'B' LUNDBERGFORETAGEN 'B' SANDVIK   

ELEKTA 'B' LUNDIN PETROLEUM SANOMA-WSOY 'B'   

ELISA M-REAL 'B' SECO TOOLS 'B'   

ENIRO MEDA 'A' SECURITAS 'B'   

ERICSSON 'B' METSO SEB 'A'   

FABEGE MODERN TIMES GP.MTG 'B' SKANSKA 'B'   

FLSMIDTH & COMPANY 'B' NCC 'B' SPAR NORD BANK   

FINNAIR NKT STOCKMANN 'B'   

FORTUM CORP. NOBEL BIOCARE (OME) STORA ENSO 'R'   
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Appendix 2 - Förväntad avkastning och risk för respektive aktie 

 

Bolagen är sorterade i fallande ordning efter förväntad avkastning. Variablerna återges på årsbasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSKA LARGE CAP p q 

D/S NORDEN 78,37% 38,51% 

D/S TORM 74,27% 37,05% 

ROCKWOOL 'B' 48,75% 25,93% 

ALK-ABELLO 46,71% 38,32% 

SYDBANK 44,41% 14,57% 

FLSMIDTH & COMPANY 'B' 38,48% 37,48% 

DSV 'B' 38,17% 28,18% 

TOPDANMARK 36,80% 25,24% 

NKT 35,97% 34,17% 

JYSKE BANK 35,44% 19,22% 

CODAN 35,10% 24,31% 

ALM BRAND 35,07% 25,27% 

SPAR NORD BANK 34,08% 22,55% 

BANG & OLUFSEN 'B' 30,15% 32,18% 

KOBENHAVNS LUFTHAVNE 28,84% 26,80% 

NOVOZYMES 23,61% 24,09% 

GENMAB 17,19% 60,22% 

WILLIAM DEMANT HLDG. 16,12% 27,34% 

A P MOLLER - MAERSK 'B' 16,00% 31,59% 

NORDEA BANK 14,83% 29,21% 

DANSKE BANK 13,38% 23,91% 

COLOPLAST 'B' 13,20% 22,77% 

SAS 12,51% 36,26% 

CARLSBERG 'B' 11,04% 26,31% 

GN STORE NORD 10,81% 35,00% 

GROUP 4 SECURICOR 10,22% 32,67% 

DANISCO 9,98% 19,53% 

NOVO NORDISK 'B' 6,62% 30,46% 

VESTAS WINDSYSTEMS 3,19% 57,82% 

LUNDBECK -6,25% 37,48% 

TDC -6,47% 44,76% 

FINSKA LARGE CAP p q 

RAUTARUUKKI 'K' 49,04% 35,60% 

YIT 44,03% 24,96% 

RAMIRENT 43,55% 27,99% 

FORTUM CORP. 43,45% 26,13% 

KONE 'B' 37,03% 26,39% 

NOKIAN RENKAAT 34,63% 34,32% 

KESKO 'B' 31,19% 25,73% 

FINNAIR 27,05% 27,64% 

METSO 26,52% 32,56% 

KONECRANES 25,62% 29,93% 

UPONOR 24,80% 27,03% 

WARTSILA 'B' 24,10% 31,97% 

KEMIRA 23,84% 22,54% 

OUTOKUMPU 'A' 22,58% 27,39% 

STOCKMANN 'B' 22,19% 21,91% 

OKO BANK 18,31% 22,52% 

SAMPO 'A' 18,18% 27,45% 

SANOMA-WSOY 'B' 14,82% 24,25% 

NORDEA BANK 14,37% 30,07% 

ORION 'B' 13,52% 30,75% 

AMER SPORTS 'A' 11,16% 28,18% 

HUHTAMAKI 10,91% 22,39% 

ELISA 8,81% 37,73% 

UPM-KYMMENE 0,52% 28,67% 

M-REAL 'B' -2,55% 33,18% 

STORA ENSO -3,56% 30,17% 

TIETO ENATOR -3,86% 39,30% 

NOKIA -11,79% 40,84% 
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SVENSKA LARGE CAP p q p q 

MEDA 'A' 102,79% 39,33% SAAB 'B' 16,12% 24,59% 

LUNDIN PETROLEUM 79,60% 46,77% MODERN TIMES GP.MTG 'B' 15,80% 46,06% 

VOSTOK NAFTA SDB 70,66% 46,00% TRELLEBORG 'B' 15,30% 27,11% 

HEXAGON 'B' 52,14% 29,96% OLD MUTUAL 14,78% 32,24% 

KUNGSLEDEN 41,84% 26,48% SKANSKA 'B' 14,54% 29,47% 

ELEKTA 'B' 40,07% 36,91% AUTOLIV SDB 14,52% 26,24% 

SSAB 'B' 38,36% 29,87% SWEDBANK 'A' 13,84% 23,02% 

BOLIDEN 38,07% 45,91% NORDEA BANK 13,72% 30,87% 

NOBEL BIOCARE (OME) 35,88% 34,36% SAS 11,38% 41,66% 

PEAB 'B' 35,28% 25,47% INDUSTRIVARDEN 'C' 11,03% 26,74% 

RATOS 'B' 30,16% 25,13% HENNES & MAURITZ 'B' 9,79% 26,63% 

GETINGE 28,99% 27,92% ABB (OME) 8,91% 71,14% 

ORESUND INVESTMENT 27,88% 21,70% ELECTROLUX 'B' 8,77% 33,76% 

CASTELLUM 27,46% 25,86% LATOUR INVESTMENT 'B' 8,69% 27,49% 

FABEGE 26,55% 24,84% INVESTOR 'B' 7,97% 29,32% 

ATLAS COPCO 'B' 26,44% 35,49% SVENSKA HANDBKN. 'A' 6,10% 23,64% 

JM 25,86% 29,80% ENIRO 4,75% 35,39% 

NCC 'B' 24,92% 28,81% HOLMEN 'B' 4,56% 24,35% 

HUFVUDSTADEN 'A' 24,14% 26,13% SCA 'B' 4,49% 21,14% 

VOLVO 'B' 23,66% 28,42% TELIASONERA 4,22% 36,37% 

LUNDBERGFORETAGEN 'B' 22,96% 18,82% D CARNEGIE & CO 2,40% 47,21% 

SKF 'B' 21,75% 29,36% ASSA ABLOY 'B' -0,27% 36,22% 

SCANIA 'B' 20,17% 25,62% OMX -1,80% 45,62% 

SECO TOOLS 'B' 19,91% 26,53% STORA ENSO 'R' -3,56% 30,17% 

Q-MED 19,68% 45,15% TELE2 'B' -3,65% 37,00% 

AXFOOD 19,23% 29,56% TIETOENATOR (OME) -3,94% 38,04% 

SWEDISH MATCH 18,20% 25,22% SECURITAS 'B' -5,15% 37,12% 

SEB 'A' 17,90% 30,94% ASTRAZENECA (OME) -5,25% 28,73% 

SANDVIK 17,69% 26,94% ERICSSON 'B' -7,66% 58,11% 

KINNEVIK 'B' 17,06% 37,74% NOKIA -11,79% 40,84% 
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Appendix 3 - Nordiska tangentportföljens vikter 

 

ABSOLUTA TAL 

-0,15 -0,1 -0,05 0

SKANSKA 'B'
OUTOKUMPU 'A'
RAUTARUUKKI 'K'
NORDEA BANK
TIETOENATOR (OME)
GENMAB
HENNES & MAURITZ 'B'
JM
SSAB 'B'
ABB (OME)
HUFVUDSTADEN 'A'
SANDVIK
FABEGE
Q-MED
NOKIA
SANOMA-WSOY 'B'
NCC 'B'
ELISA
FLSMIDTH & …
TELIASONERA
TELE2 'B'
OLD MUTUAL
KINNEVIK 'B'
SAS
GROUP 4 SECURICOR
ELECTROLUX 'B'
WILLIAM DEMANT …
NOVO NORDISK 'B'
AMER SPORTS 'A'
BANG & OLUFSEN 'B'
BOLIDEN
TRELLEBORG 'B'
SCA 'B'
SKF 'B'
KONECRANES
COLOPLAST 'B'
ASTRAZENECA (OME)
ORION 'B'
ASSA ABLOY 'B'
D CARNEGIE & CO
VESTAS …
A P MOLLER -…
CARLSBERG 'B'
INDUSTRIVARDEN 'C'
SECURITAS 'B'
OMX
LUNDBECK
STORA ENSO 'R'
WARTSILA 'B'
HOLMEN 'B'
HUHTAMAKI
M-REAL 'B'
DANISCO
INVESTOR 'B'
SVENSKA HANDBKN. …

0 0,1 0,2 0,3 0,4

TDC
SPAR NORD BANK

ENIRO
DANSKE BANK

SAAB 'B'
UPONOR

SECO TOOLS 'B'
MODERN TIMES …

NKT
METSO

ERICSSON 'B'
UPM-KYMMENE

CASTELLUM
SWEDISH MATCH

NOKIAN RENKAAT
LUNDBERGFORET…

AUTOLIV SDB
VOSTOK NAFTA SDB

SAMPO 'A'
AXFOOD
LATOUR …

DSV 'B'
CODAN

ALK-ABELLO
NOVOZYMES

GN STORE NORD
STOCKMANN 'B'

LUNDIN PETROLEUM
OKO BANK
ELEKTA 'B'

GETINGE
ORESUND …

SCANIA 'B'
JYSKE BANK

TOPDANMARK
NOBEL BIOCARE …

RAMIRENT
PEAB 'B'

D/S TORM
KUNGSLEDEN

RATOS 'B'
KEMIRA

D/S NORDEN
SWEDBANK 'A'

VOLVO 'B'
YIT

FINNAIR
ALM BRAND

KESKO 'B'
HEXAGON 'B'

ROCKWOOL 'B'
KOBENHAVNS …

ATLAS COPCO 'B'
KONE 'B'

SEB 'A'
MEDA 'A'

FORTUM CORP.
SYDBANK


