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1 Inledning 
I inledningen kommer studiens bakgrund, problemdiskussion och syfte med avgränsningar att 

diskuteras. Inledningen avslutas med en presentation av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

I mitten av nittiotalet myntades ordet ekonofysik för första gången1. Det var när en grupp fysiker inte 

fann de dåvarande ekonomiska modellerna tillräckliga för deras ändamål. De tyckte att många 

modeller saknade verklighetsförankring, de var inte rättfärdigade empiriskt. De analysmetoder som 

används inom nationalekonomin innehåller ofta antaganden som bygger på homogena agenter, 

normalfördelning och jämviktsförhållande. Efterfrågan på verktyg att hantera fenomen som föll 

utanför dessa ramar ökade och modeller från fysiken började appliceras för att stävja denna. 

Ekonofysik kan ses som metodologin att applicera formler från fysiken på ekonomiska data 2. De 

grundläggande matematiska verktygen som används inom ekonofysiken används ofta för att lösa 

stokastiska problem och osäkerheter varpå de har börjat tillämpas på finansiella marknader. Dessa 

modeller har sitt ursprung i statistisk fysik vilket medför att ekonofysiken även går under 

benämningen finansiell statistik.  

Den engelska benämningen ”powerlaw” översätts bäst till svenskan som potensfunktion och är ett 

matematiskt begrepp som spelar en central roll i vår studie. Lagarna tillämpas av ekonofysiker och 

används bland annat inom naturvetenskapen för att ge en beskrivning av hur vissa naturfenomen är 

fördelade. Ett exempel på en potensfunktion med tillhörande fördelning är Gutenberg Richters3 lag 

vilken visar antalet jordbävningar och hur de beror av magnituden.  

 

    (1) 

 

N är antalet skalv inom ett visst magnitud intervall, M är magnitud intervallet, samt a och b 

konstanter. Dessa kommer vi estimera med hjälp av regression och kommentera i slutet av studien. 

                                                             

1
 Sornette (2008), s.1 

2
 Mantegna & Stanley (1999) 

3
 Gutenberg & Richter (1956) 
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 Forskare har tidigare dragit paralleller mellan marknadens beteende efter en stor krasch och vad 

som händer vid en jordbävning. Det har visats att om efterskalven som följer av en jordbävning är 

stora så kommer tiden till jämvikt att vara kort och att en längre turbulent period kännetecknas av 

många mindre skalv4. 

Siokis och Kapopoulos skriver att tiden innan en marknadskrasch som kännetecknas av att allt flyter 

på i vanlig takt trots uppkomsten av en finansiell bubbla, är ett fenomen som kan jämföras med den 

accelererande energin innan en jordbävning. Inom den ramen kan tidsperioden efter en krasch vilken 

kantas av finansiella efterskalv liknas vid aktiemarknadens tillrättaläggande väg mot jämvikt5.  

Denna studie beskriver applikationen av Beno Gutenberg och Charles Francis Richters tidigare 

nämnda potensfunktion på de finansiella marknader som OMX börserna i Stockholm, Köpenhamn 

och Helsingfors utgör. Detta för att studera hur aktiernas och därmed indexens statistiska 

egenskaper beter sig efter en stor nedgång/krasch och vilken eventuell nytta man kan ha av den 

informationen.   

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur aktiekurserna hos företagen som är listade på OMX i 

Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors beter sig efter en större nedgång/krasch och om företagens 

storlek i form av börsvärde påverkar beteendet. Undersökningen sker med Gutenberg och Richters 

fysikaliska lag som används till att mäta förhållandet mellan jordbävningars magnitud och antalet 

krascher under en viss tid i en viss region. Modellens riktighet på det insamlade data som används 

kommer kontrolleras med hjälp av en regression och valideras med hjälp av tidigare forskning. För att 

rättfärdiga den ekonofysiska metod vi använder oss av, kommer vi även att studera 

indexavkastningarnas beskrivande statistik för att visa på att det nationalekonomiska antagandet om 

normalfördelning vid aktieavkastningar inte gäller.  

1.3 Avgränsningar 

Studien har begränsats till de OMX ägda Stockholm, Köpenhamn och Helsingforsbörserna. Den 

främsta anledningen till att just dessa marknader studeras är OMX-börsens praktiska uppdelning av 

de underliggande företagen och att samma regler gäller för de tre marknaderna . Företagen placeras 

under respektive börs på large, mid eller small cap, beroende på vilket börsvärde de har. Med andra 

ord kan vi lätt kontrollera om den ekonomiska storleken på företaget spelar in på det statistiska 

                                                             

4
 Kapopoulos & Siokis (2005), s.50 

5
 Kapopoulos & Siokis (2005), s.48 
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beteendet efter en krasch. Som tidshorisont har vi valt att kontrollera data från den sista december 

2002 till den sjuttonde december 2008. Den främsta anledningen till det valet är att det inte gick att 

få tag på data för small och midcap börserna före 2002. Vi beslutade oss för att välja att studera de 

absoluta avkastningarna under femtio börsdagar efter en krasch. Det hade varit att föredra att 

studera hundra börsdagar efter kraschen ägt rum men då hade vi fått välja betydlig mindre 

nedgångar då datamaterialet inte inkluderade hundra börsdagar efter den kritiska nedgången den 

sjätte oktober 2008.  

1.4 Begrepp och definitioner 

Krasch: I studien används ordet krasch för att beskriva de största dagliga nedgångarna under den 

studerade tidsperioden, den sista december 2002 fram tills den 17e december 2008.  

Jämvikt: När vi i uppsatsen talar om jämvikt så refererar vi främst till Engelskans ”Steady state” och 

inte det mer förekommande ”Equilibrium”. Skillnaden mellan equilibrium och ”Steady state” är att 

medan det förstnämnda innebär att hela systemet befinner sig i vila så innebär ”Steady state” att 

systemet ligger på en stabil nivå, dock så existerar en konstant från- och tillförsel av olika 

energiformer. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 presenterar dels den finansiella teori som används i studien, dels de teorier som kretsar 

kring användandet och förståelsen av Gutenberg Richters formel och dels nationalekonomisk teori. 

Kapitel 3 Redogör för studiens metodologi. Datainsamling och bearbetningsmetoderna presenteras, 

likaså eventuell problematik med studiens tillvägagångssätt och den tidigare forskning som gjorts 

kring ämnet. Kapitel 4 presenterar de statistiska resultat som erhållits, både i form av 

indexavkastningarnas beskrivande statistik och statistik kring de regressioner som utförts. Kapitel 5 

ger läsaren en sammanfattning av de resultat som studien visar på. 
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2 Teori 
I detta kapitel görs en genomgång av de ekonomiska teorier och tidigare empiriska resultat som 

ligger till grund för studien. 

2.1 Ekonofysiken och kritik mot de nationalekonomiska modellerna. 

Jämviktsmodeller rörande finansiella marknader som CAPM, APT och effektiva marknads hypotesen 

har präglat det akademiska tankesättet och litteraturen. Grundtanken i många nationalekonomiska 

modeller kretsar kring antaganden som enligt kritiker inte sägs vara tillräckligt verklighetsanknutna. 

Ett exempel som både fått utså mycket kritik och som är högaktuellt för den här studien är CAPMs 

antagande om att avkastningarna på finansiella tillgångar är normalfördelade6. Flera studier har visat 

att ovan nämnda avkastningar är långt ifrån att vara normalfördelade. Selcuk (2004) visar detta 

genom att studera den beskrivande statistiken från avkastningarna på flertalet aktiemarknader. 

Slutsatsen han drar i sin studie är bland annat att avkastningsfördelningarna på alla studerade 

marknader har tjocka svansar istället för att vara just normalfördelade. Praktiskt sett innebär det att 

sannolikheten för att oväntade händelser som exempelvis en stor daglig nedgång kan vara betydligt 

större än om normalfördelning hade gällt. 

 

Brister som i fallet med normalfördelningsantagandet har fått forskare att leta efter alternativa 

metoder att beskriva de finansiella marknaderna. Missnöjet ledde till att forskare började applicera 

modeller från fysiken på ekonomiska data och teorin ekonofysik föddes. Den fundamentala 

skillnaden mellan nationalekonomin och ekonofysiken är att då nationalekonomerna utgår från några 

grundläggande antaganden och skapar en teoretisk modell för att förklara observationerna så börjar 

ekonofysikerna med de empiriska bevisen och studerar mönstren från dess data. Ekonofysikerna 

förlitar sig alltså inte på några rationalitetsantaganden för att rättfärdiga sina modeller.  

2.2 Jordbävningsteori 

En jordbävning, även kallat jordskalv, innebär att marken skakar och rör sig på grund av plötsliga 

utlösta rörelser i jordskorpan eller manteln. Manteln finns i jordens inre, mellan kärnan och 

jordskorpan. Den beräknas gå ner till cirka 2900 km djup och består troligtvis av mineral. 

Skakningarna från jordbävningar kan orsaka svåra skador på byggnader och övrig infrastruktur. 

Jordbävningar uppkommer när de spänningar utlöses som byggts upp på grund av rörelser i 

                                                             

6
 Elton et al (2007), s.285 
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jordskorpan eller övre manteln. Stora mängder energi frigörs och fortplantas genom jorden i form av 

seismiska vågor. Det är dessa vågor man känner av som skakningar vid en jordbävning. Jordbävningar 

kan uppstå under flera olika förutsättningar.  Stora jordbävningar följs alltid av en lång rad efterskalv 

som kan hålla på i månader och uppgå till åtskilliga tusental. I samband med de allra kraftigaste 

jordbävningarna kan det i sällsynta fall förekomma enorma efterskalv som är nästan lika kraftiga som 

huvudskalvet. Ibland föregås det stora skalvet även av många förskalv. Antag att vi studerar en viss 

tidsperiod. Under tidens gång inträffar ett antal jordbävningar med olika magnitud. Den jordbävning 

under ovan nämnda tidsperiod som har störst magnitud defineras som huvudskalv. Alla skalv som 

sker före huvudskalvet är förskalv och alla skalv som sker efter är efterskalv. I denna studie ämnar vi 

studera den finansiella marknadskraschens motsvarighet till jordbävningens efterskalv.  

2.3 Bubblor och marknadskrascher 

När man generellt försöker förklara bubblor och marknadskrascher tittar många på utlösande 

faktorer och försöker förklara vad det var i kraschögonblicket som fick den att utlösas. 

Spekulationsbubblor verkar ha blåsts upp och sedan spruckit flertalet gånger genom historien. Ett 

exempel är kraschen 1987 som datorer i hög grad beskylldes för. Många ansåg att säljande 

datorprogram aktiveras när det började gå ner varför det blev en sådan våldsam krasch. Man liknade 

effekten med när dominobrickor faller. På den tiden fanns det datorer med så kallad automatisk 

stop-loss. Detta är ett program som säljer automatiskt om en viss kurs underskrider ett 

förspecificerat värde, för att garantera maximala nedgången i en viss portfölj. När en viss tröskelnivå 

uppnåtts är det intuitivt enkelt att förstå att många sådana här program kan aktivera varandra för att 

sedan likt en lavin sälja kraftigt vilket förstärker effekten av en nedgång. Dock fanns det inga sådana 

automatiska datorprogram år 1929, då en av de största krascherna i historien utspelades. Det har 

skrivits mycket genom årens lopp om varför historiens krascher har skett när de skedde. Detta är i 

allra högsta grad intressant och relevant, men möligtvis inte hela sanningen. Om man ser på kraschen 

som en bubbla som blåsts upp under en längre tid kanske det även är intressant att fråga sig vad det 

var som fick bubblan att blåsas upp. I den här studien väljer vi att se en marknadskrasch som en 

jordbävning. Jordbävningar uppstår inte ur tomma intet utan byggs upp under mycket lång tid. Energi 

byggs som tidigare nämnts upp, för att sedan vid en given utlösas på en gång. Vi ser 

marknadskrascher på ett analogt sätt och antar att en potential, i form av uppblåsta kurser, byggs 

upp under en godtyckligt lång period. Självfallet finns det utlösande faktorer men det kanske i själva 

verket bara är en tidsfråga. Det finns en del forskning på området exempelvis boken Inefficient 

Markets av Shleifer (2000). En krasch skulle vara när all denna energi släpps, bubbla spricker och 

slutar med en finansiell jordbävning.  
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2.4 Jordbävningar och marknaden 

Vad har marknaden och jordbävningar gemensamt? I media liknar ofta marknadskrascher en 

naturkatastrof som inträffat. I den här studien modellerar vi en marknadskrasch som en jordbävning 

med välkända geofysiska samband. I likhet med en jordbävning antar vi att en potential har byggts 

upp under en längre tid. Denna antar vi sedan intensivt släppas lös under kort tidsperiod. I ett sådant 

perspektiv är kraschen snarare en korrektion där uppdämd potential får sitt utlopp och saker återgår 

till det normala. Inom geologin har man även observerat och modellerat jordbävningars efterskalv 

framgångsrikt. Vi studerar de statistiska egenskaperna hos dessa efterskalv med hjälp av den inom 

geologin andvändbara Gutenberg-Richter relationen. 

  

Volatiliteten för ett marknadsindex visar ofta icke-stationära mönster. Volatilititetsserierna, både 

historiska och implicita ökar dramatiskt under och strax efter det en krasch ägt rum7. Lillo och 

Mantegna (2004) visar att olika marknaders indexavkastningar efter en krasch visar på en 

regelbundenhet hos de statistiska egenskaperna med visad hänsyn till antalet gånger indexens 

absoluta avkastningar passerar ett visst tröskelvärde. 

2.5 Potenslagar 

Gutenberg-Richter relationen är precis som nämndes i inledningen en potensfunktion. 

En potenslag, eller powerlaw som den engelska benämningen är, används ofta för att beskriva en rad 

olika fenomen i naturen. Enligt Mitzenmacher (2005) har följande ord myntats i samband med 

forskning inom ämnet: 

 

“Power laws ... have been termed ‘the signature of human activity’...” 

 

Det är ett matematiskt begrepp som i generella fall har formen enligt följande ekvation: 

 

där a och k är konstranter, o(xk) är en asymptotiskt liten funktion av x. Konstanten k brukar ofta 

kallas skalningsexponenten, eller ”the scaling exponent”. I det sammanhanget menar man med ordet 

skalning faktumet att potenslagen uppfyller  

 
                                                             

7
 Lillo & Mantegna (2004), s.125 
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där c är en konstant. Detta innebär att en omskalning av funktionens argument ändrar konstanten 

proporionerligt men bevarar formen på funktionen själv. Detta blir även tydligt när man logaritmerar 

båda sidor enligt följande: 

 

Ovanstående uttryck kan ses som funktionen för en rät linje med lutningen k och interceptet a. En 

omskalning resulterar i ett linjärt skift upp eller ner av linjen, men lämnar den grundläggande formen 

och lutningen k oförändrad. En potenslag är rent matematiskt ett polynomt förhållande som 

uttrycker skalfrihet. Begreppet skalfrihet finns inom många vetenskapliga discipliner, exempelvis 

Klassisk fältteori, kvantmekanisk fältteori, statistik mekanik med mera. Det definieras inom fysiken 

och matematiken enligt följande: 

Skalfrihet är egenskap hos objekt eller lagar som inte förändras till utseendet om längdskalorna är 

multiplicerade med en gemensam faktor. 

En utförlig diskussion om skalfrihet i största allmänhet och även applicerat på fysiskaliska fenomen 

hittar vi i Zinn-Justins Quantum Field Theory and Critical Phenomena (2002). Vad skalfrihet innebär i 

praktiken när vi applicerar Gutenberg-Richters empiriska lag, som vi antar uppträder på ett skalfritt 

sätt, på marknaden är att samma typ av förhållande mellan vad vi definierat som huvudskalv och 

efterskalv kan hittas på flera olika tidsskalor. 

Potenslagar tillämpas alltså även av ekonofysiker och används bland annat inom naturvetenskapen 

för att ge en beskrivning av hur vissa naturfenomen är fördelade. I fallet med priset på tillgångar är 

det kontroversiellt att hävda att det styrs av en potenslag som i sin tur i alla fall delvis styrs av interna 

mekanismer. Att interna mekanismer styr undergräver en av de traditionellt viktigaste antagandena 

inom finansiell ekonomi, nämligen att marknaden är effektiv och speglar all tillgänglig information 

om tillgångarna. Dock har välkända förespråkare för effektiva marknadshypotesen, exempelvis Fama 

och French (1996), pekat på möjligheten att marknaden kanske inte alltid är effektiv i praktiken. Det 

finns en uppsjö naturfenomen som kan beskrivas framgångsrikt med potenslagar, därav det stora 

intresset för denna gren av matematiken. Exempel är formeln för arean av en cirkel samt den kända 

gravitaionslagen, vilka båda är potenslagar. Där forskningen sker idag är däremot inom 

sannolikhetsläran – nämligen potenslagarnas sannolikhetsfördelningar. Många fenomen i världen 

verkar, åminstonde approximativt, ha sannolikhetsfördelningar baserade på potenslagar med tjocka 

svansar. 
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3 Metod och data  
I metoddelen kommer studiens angreppssätt, urval, datainsamling och databearbetning gås igenom. 

Den i studien använda modellen kommer att presenteras. Slutligen kommer eventuella problem med 

metoden, källkritik samt tidigare forskning på ämnet att diskuteras. 

3.1 Angreppssätt och genomförande 

Studien har ett kvantitativt förhållningssätt. Med detta menas att det datamaterial vi samlar in och 

använder oss av är mätbart och möjligt att beskriva med siffror8. I denna studie väljs en deduktiv 

ansats då vi väljer en lag som genom tidigare forskning bevisat att den följer sitt syfte9. 

Tillvägagångssättet bestod i att söka information kring uppsatsens syfte med framförallt 

vetenskapliga artiklar som huvudsaklig källa och kurslitteratur i finansiell ekonomi och statistik som 

stöd.  Datamaterialet är sekundärdata som är hämtat från databasen Thomson datastream och har 

kontrollerats mot data från OMXs hemsida. De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för 

studien har dels hämtas från Lunds universitets databas ELIN vilket står för Electronic Library 

Information Navigator10 och dels med hjälp av de olika sökmotorer som finns att tillgå på internet. 

3.2 Val av modell 

I studien används ordet krasch för att beskriva de största dagliga nedgångarna under den studerade 

tidsperioden, den sista december 2002 fram tills den 17e december 2008. Som vi ser från tabellen så 

är de största nedgångarna på alla marknader fördelade på bara tre tidsperioder vilket gör att vi kan 

tala om dagskrascher. 

                                                             

8
 Backman (2008) s.33 

9
 Bryman & Bell (2005), s.23 

10
 ELIN 
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Tabell 1 De största nedgångarna i respektive index sedan 2003 

Största nedgångarna       

    Datum Nedgång   

Stockholm OMXS30 20081006 -7,24%   

  Mid 20060522 -6,66%   

  Small 20060522 -6,87%   

Köpenhamn OMXC20 20081006 -11,06%   

  Mid 20081006 -8,63%   

  Small 20081008 -6,11%   

Helsingfors OMXH25 20081006 -8,52%   

  Mid 20060522 -5,04%   

  Small 20060522 -4,87%   

 

 

mbamv *)(log −=  (2) 

Gutenberg Richters lag (2) uttrycker som redan nämnts förhållandet mellan antalet jordbävningar 

under en given tid i en given region och dess magnitud. Det är en potenslag som utvecklades av Beno 

Gutenberg och Charles Francis Richter i syfte att visa sannolikhetsfördelningen hos jordbävningar på 

en given energinivå. 

Efterskalven defineras som de dagliga absoluta avkastningarna (3) som är större än en 

standardavvikelse under den femtiodagarsperiod som mäts efter det att en dagskrasch ägt rum. Med 

andra ord är det en form av volatilitetsmått vi använder oss av i studien då det är absoluta värden 

som avses. För att vara övertydlig är det alltså både upp och nedgångar större än en 

standardavvikelse som mäts som efterskalv.  

rtiti
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ti

ti pp
p

p
r σ1|loglog||)log(||| 1,,

1,

,

, >−==
−

−

  (3) 

Ri,t är den absoluta dagsavkastningen 

Pi,t är det dagliga stängningspriset för aktien och pi,t-1 är gårdagens stängningspris. 

Den nämnda absolutavkastningen representerar magnituden på ett ”marknadsefterskalv”.  

Gutenberg-Richters lag talar om relationen mellan magnituder inom ett visst intervall och antalet av 
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dessa magnituder som ligger inom samma intervall. Sambandet mellan dessa två formler är vad vi 

uttnyttjar för att uppfylla studiens syfte. Standardavvikelsen i det här fallet är standardavvikelsen hos 

absolutavkastningarna för de femtio observationerna som studeras efter en dagskrasch.  

Parametrarna a och b i Gutenberg Richterformeln är konstanter. Parametervärdet a innebär precis 

som man kan se ur formeln, det antal återstående efterskalv utan hänsyn till magnituden. 

Tidigare forskning, exempelvis Kapopoulos och Siokis (2005), har visat att en krasch kan ses som 

diskontinuerligt hopp från något som annars ses som marknadsjämnvikt. Inom dessa ramar 

representerar b-värdet förhållandet mellan hastigheten till en ny jämviktsnivå och kraschens storlek. 

Det betyder att ju större storlek på efterskalven desto färre efterskalv återstår. Under tiden som 

marknaden återgår till jämvikt medför alltså ett stort b värde en kortare period med stora skalv 

medan ett litet b värde medför en lång period med mindre rörelser.  I tidigare studier har b-värdet 

för verkliga jordbävningar visats ligga väldigt nära ett för större geografiska områden och mellan 0,7 

och ett i mindre regioner11. Vid tidigare studier på marknaden har b värdena hamnat mellan 0,4 och 

2,7.12 

3.3 Urval 

I vår undersökning har vi valt att arbeta med Stockholm, Köpenhamn och Helsingforsbörserna då alla 

tre drivs av företaget OMX AB. Vi vill studera om det finns något eventuellt samband mellan ett 

företags börsvärde och hur dess aktiekurser uppträder efter en krasch. Då OMX delar in de noterade 

företagen efter börsvärde så betyder det att dessa börser är smidiga att arbeta med då företagens 

storlek är intressant för oss. Vi tittar på data femtio dagar efter att en krasch har ägt rum för att 

spåra eventuella statistiska avvikelser.  

Valet av dagskrascher bestämdes av en rad faktorer. Först och främst fanns det inte möjligheter att 

hämta data från de mindre listorna på OMX före den 31 december 2002 vilket beror på att det dröjde 

en bit in på tvåtusentalet innan OMX bestod av alla de börser som studien omfattar13. OMX har även 

klara och tydliga regler som inte skiljer sig nämnvärt mellan de tre länderna vi studerar vilket gör vårt 

data lätt att arbeta med.  

                                                             

11
 Selcuk (2004), s.312 

12
 Kapopoulos och Siokis (2005) 

13
 Sandström, Dagens Nyheter (2004) 
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3.3.1 OMX och börsvärde 

OMX AB är företaget som driver Stockholm, Köpenhamn och Helsingforsbörserna. Utöver dessa tre 

så driver OMX även Talinn, Riga, Vilnius, Island, Armenien och äger tio procent av Oslobörsen14. 

Stockholm, Köpenhamn och Helsingforsbörserna delar in de noterade bolagen efter börsvärde i 

small, mid och large cap. Large cap för de bolag vars börsvärde överstiger en miljard euro, Mid cap 

150 miljoner till en miljard och small cap när bolagen understiger 150 miljoner. Börsvärde innebär 

företagets sammanlagda värde på börsen. Idén från början är att börsvärdet skall spegla nuvärdet av 

företagets framtida vinster.  

3.4 Datainsamling och bearbetning - tillvägagångssätt 

Datorbasprogrammet Thomson Datastream har fungerat som huvudsaklig källa till 

informationsinsamlingen. Programmet tillhandahåller information insamlade av en rad olika företag 

och institutioner. Med hjälp av Datastream hämtades de historiska dagskurserna för alla index som 

använts i studien. Dagskurserna bearbetades sedermera i microsoft excel för att få fram den absoluta 

dagsavkastningen för varje 50 dagars period som studerades.  

3.5 Reliabilitet, validitet och användning av modellen 

Reliabilitet beskrivs vanligtvis inom kvantitativ forskning som reproducerbarhet. Om en studie 

uppvisar reliabilitet så skall denna kunna upprepas oberoende av den första studien och utan att 

resultatet förändras15. De data som används i denna studie är uteslutande tidsseriedata över de 

dagliga stängningskurserna. Det är sekundärdata som tagits från Thomson datastream och vars 

giltighet har slagits fast genom att jämföra med stickprov från OMX hemsida.  

Validitet syftar på huruvida den i vårt fall använda modellen mäter det den är avsedd att mäta eller 

om den uppvisar systematiska fel16. Denna del av studien är extra viktig eftersom det existerar 

meningsskiljaktigheter kring användningen av ” powerlaws” som modeller av situationer där lagarna 

är tagna ur sitt sammanhang. Rohilla(1998), Clauset(2007) och Mitzenmacher (2005) menar i sina 

artiklar att man inte skall lita blint på resultaten man får och att det inte är tillräckligt att visa att de 

data man använder sig av passar ens modell utan att det krävs ytterligare bevisning. I den här studien 

kommer modellen inte att valideras utan vi nöjer oss med de fakta att våra data passar modellen och 

att tidigare forskning använt sig av samma metod. 

                                                             

14
 http://www.omx.se 

15
 Bell (1995), s.62 

16
 Bell (1995), s.63 
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3.6 Källkritik 

Tillförlitligheten på vår data får anses vara hög eftersom all data hämtats från Thomson Datastream 

vilket är ett program med en stor och professionell användarbas. Kursdatan från Thomson 

Datastream har även stickprovsvis kontrollerats mot datan på OMX egen hemsida. I de fall vi har 

använt oss av artiklar har vi varit noga med att kontrollera ursprungskällorna som i de flesta fall varit 

erkända vetenskapliga tidsskrifter. I de lite mer tveksamma fallen har vi sökt upp ursprungskällorna 

och gjort en egen bedömning för att slå fast huruvida materialet är tillförlitligt eller ej. 

3.7 Tidigare forskning 

De metoder som vi i studien valt att använda oss av har tidigare använts framgångsrikt i liknande 

vetenskapliga undersökningar. Kapopoulos och Siokis(2005) applicerar Gutenberg och Richters lag på 

flertalet finansiella marknader välden över. De studerar två krascher per marknad, den ena i en yngre 

tidsålder och den andra i en äldre. Först kontrollerar de riktigheten i Gutenberg och Richters lag på 

de marknadsdata de valt att använda och drar slutsatsen att modellen passar det valda datat väl. I ett 

andra steg studerar de b-värdena för de olika marknaderna och drar slutsatsen att de statistiska 

egenskaperna efter de yngre krascherna skiljer sig signifikant från de statistiska egenskaperna efter 

de äldre. Kapopoulus och Siokis studerar även den beskrivande statistiken för de aktieavkastningar 

som är aktuella på marknaderna de valt att arbeta med. I sitt urval visar de att aktieavkastningarna 

inte är normalfördelade.  

Selcuk(2004) studerar även den beskrivande statistiken hos aktieavkastningar. De marknader som 

ligger i fokus i hans studier visar den beskrivande statistiken tydliga tecken på att avkastningarna inte 

är normalfördelade.  

Som definition av efterskalv efter en krasch använder sig Lillo och Mantegna(2004) av en liknande 

metod i sin studie där de låter de absoluta avkastningarna överstiga ett tröskelvärde. De 

avkastningarna som överstiger tröskelvärdet räknas som finansiella efterskalv. De använder sig dock 

inte av Gutenberg och Richters lag utan av Omoris lag. Omoris lag är en potensfunktion som från 

början har i syfte att beskriva den ickestationära tidsperioden efter att en jordbävning ägt rum. Lillo 

och Mantegna visar i en annan artikel att de statistiska egenskaperna hos indexavkastningar precis 

efter en krasch skiljer sig markant från de statisiska egenskaper som mäts tidsmässigt långt från att 

en krasch ägt rum. 

Teorierna och metoderna som presenterats i de ovan nämnda artiklarna är de vi tagit fasta på för att 

uppfylla vår studies syfte. Precis som Lillo och Mantegna definerar vi efterskalv som de absoluta 

avkastningarna som passerar ett visst tröskelvärde. Vi använder oss av samma metod att studera 

avkastningarnas beskrivande statistik som Selcuk, Kopopoulos och Siokis. Gutenbergs och Richters 
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lag applicerar vi på marknaden och tolkar enligt samma metod som Siokis. Att dessa forskare använt 

sig av snarlika metoder med goda resultat ser vi som en form av validering av nämnda metoder och vi 

kan med gott samvete applicera dessa på våra data. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet i studien. Först ges en genomgång av regressionsanalysen, sedan 

följer en jämförande analys mellan respektive indexserie. 

4.1 BESKRIVANDE STATISTIK 

Vi börjar med att studera den beskrivande statistiken för indexavkastningarna mellan den 31 

december 2002 och 16 december 2008. Totalt finner vi 1557 börsdagar under den femårsperiod vi 

valt att studera. Samtliga datasampel har med andra ord 1557 observationer. Tabell 1 visar 

beskrivande statistik över de dagliga indexavkastningarna. 

 

Tabell 2 Beskrivande statistik över indexavkastningar 

OMXS30   Stockholm midcap   Stockholm smallcap   

      

Medelvärde 0,000296 Medelvärde 0,000389 Medelvärde 0,000344 

Standardavvikelse 0,014523 Standardavvikelse 0,010713 Standardavvikelse 0,009102 

Varians 0,000211 Varians 0,000115 Varians 8,28E-05 

Toppighet 6,693068 Toppighet 11,74231 Toppighet 10,61725 

Snedhet 0,34142 Snedhet -0,321 Snedhet -1,12145 

Minimum -0,07237 Minimum -0,06655 Minimum -0,06871 

Maximum 0,10368 Maximum 0,099245 Maximum 0,072572 

Antal 1557 Antal 1557 Antal 1557 

 

      

Köpenhamn 20   Köpenhamn midcap   Köpenhamn smallcap   

      

Medelvärde 0,000239 Medelvärde 0,000378 Medelvärde 0,000372 

Standardavvikelse 0,013131 Standardavvikelse 0,010344 Standardavvikelse 0,006396 

Toppighet 10,16665 Toppighet 15,36811 Toppighet 15,20061 

Snedhet -0,25268 Snedhet -1,07826 Snedhet -1,63774 

Minimum -0,11062 Minimum -0,0863 Minimum -0,06107 

Maximum 0,099619 Maximum 0,084157 Maximum 0,043393 

Antal 1557 Antal 1557 Antal 1557 
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Helsingfors 25   Helsingfors midcap   Helsingfors smallcap   

      

Medelvärde 0,000175 Medelvärde 0,000204 Medelvärde 0,000203 

Standardavvikelse 0,013364 Standardavvikelse 0,00839 Standardavvikelse 0,007198 

Toppighet 7,499955 Toppighet 6,428229 Toppighet 5,023656 

Snedhet 0,050921 Snedhet -0,57202 Snedhet -0,49464 

Minimum -0,0852 Minimum -0,05041 Minimum -0,04872 

Maximum 0,097303 Maximum 0,059756 Maximum 0,041677 

Antal 1557 Antal 1557 Antal 1557 

  

 

Då vi använt oss av excel så har kurvan vid normalfördelning en toppighet och snedhet på noll.  De 

kurvor med en toppighet över noll sägs då ha tjocka svansar och de kurvor med en toppighet under 

noll sägs ha smala svansar17.  Studerar vi vår beskrivande statistik för OMX marknaderna ser vi att alla 

marknader har en toppighet över noll. Köpenhamn small och midcap är extremfallen med 

toppigheter över 15. Våra studerade marknader har med andra ord tjocka svansar. Tolkningen av det 

här är förstås att sannolikheten för att en oväntad händelse, exempelvis en krasch ökar i jämförelse 

med om indexavkastningarna vore normalfördelade. Snedheterna skiljer sig mycket mellan de olika 

marknaderna med både positiva och negativa värden. En positiv snedhet innebär ossymetri med en 

längre svans till höger. En negativ en ossymetri med en längre svans till vänster. Vi studerar 

Helsingfors smallcap, den minst toppiga marknaden med en toppighet på runt fem och på så sätt den 

marknad som ligger närmst till hands att vara normalfördelad. Vi ser då att Helsingfors smallcap har 

en snedhet på nästan – 0,5. Slutsatsen vi kan dra är att med hänsyn till toppigheten och snedheten så 

är våra studerade marknader långt ifrån att vara normalfördelade.  

4.2 REGRESSIONSANALYS 

Vi inleder analysen med att anpassa en rät linje till den logaritmerade formen av Gutenberg-Richters 

lag, se Ekvation 2. En kort sammanställning av resultaten finner vi i Tabell 2. I Panel A ser vi en 

överblick på regressionsdiagrammen. På y-axeln har vi logaritmen av det kumulativa antalet 

händelser med absolut magnitud M eller större. Detta definieras som när absolutvärdet av de 

                                                             

17
 Gujarati (2006) s.67 
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logaritmerade dagliga avkastningarna överstiger en standardavvikelse. På x-axeln har vi magnitud, 

absolutvärdet av de logaritmerade dagliga avkastningnarna. En utförligare sammanställning av 

regressionerna återfinner vi i bilagorna. Som vi ser i Tabell 2 är determinationskoefficienten R2 hög 

varför regressionerna är signifikanta. Parametrarna a och b kan genomgående förklara dynamiken 

efter respektive marknadskrasch. Det empiriska geologiska sambandet Gutenberg-Richter verkar som 

vi ser även hålla för marknadskrascher.  

Tabell 2 Regressionsresultat 

Index a b R-kvadrat 

Helsingfors smallcap 4,3266 1,084 0,9861 

Helsingfors midcap 4,6506 0,4578 0,9692 

Helsingfors 25 4,6266 0,4987 0,9699 

Köpenhamn smallcap 4,1304 0,4661 0,9785 

Köpenhamn madcap 4,266 0,4701 0,9783 

Köpenhamn 20 4,6506 0,4578 0,9692 

Stockholm smallcap 3,9432 0,5215 0,9611 

Stockholm midcap 4,266 0,4701 0,9783 

Stockholm 30 4,5593 0,4267 0,9521 

 

Vi inleder med att undersöka i vilken utsträckning de olika modellerna lyckas förklara variationen i 

respektive index. Som nämndes visar determinationskoefficienten att linjerna anpassats väl till 

datasamplet för respektive modell. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att det som skattas är en i 

grunden är en empirisk potenslag. Som tidigare nämnts existerar det meningsskiljaktigheter kring 

detta med risk för att relationen blir tagen ur sitt sammanhang. Mitzenmacher (2005) menar att man 

inte skall lita blint på resultaten man får och att det inte är tillräckligt att visa att de data man 

använder sig av passar ens modell utan att det krävs ytterligare bevisning. Dock nöjer vi oss här med 

att konstatera att determinationskoefficienten vittnar om en god anpassning. Att vi får närliggande 

värden på parametrarna från de olika olika krascherna tyder på att det inte är slumpmässigt.  
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Panel A  Överblick över regressioner 
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När den empiriska lagen traditionellt tillämpas sägs b-värdet hamna i mellan 0.4 och 2.45. Varför b-

värdet här tycks hamna kring 0.4 är svårt att säga. Enligt Kapopoulos och Siokis (2005) hamnar deras 

b-värden mellan 0.4 och 2.7. En sådan större spridning kan förklaras av att de undersöker ett större 

antal olika index över en längre tidsperiod. Vår undersökning rör endast de nordiska indexen över en 

begränsad period.  

4.3 Jämförande analys 

4.3.1 a-värdet 

I studien tittar vi som bekant på hur väl Gutenberg-Richter relationen kan anpassas till krascher i 

OMX index i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Vi inleder den jämförande analysen med att 

undersöka hur alfa-värdet varierar över indexserierna. I Figur 1 ser man hur parametern fluktuerar 

med de olika indexserierna, som alltså har olika börsvärde. Enligt regressionsresultaten är alla 
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parametrar signifikanta. De Index med högre börsvärde tycks ha ett högre värde på alfa-parametern. 

Alfavärdet kan som bekant tolkas som det förväntade antalet återstående efterskalv, oberoende av 

efterskalvens magnitud. Detta skulle alltså innebära att de index med högre börsvärde har ett större 

förväntat antal återstående efterskalv eller mer marknadsmässigt uttryckt; de index med högre 

börsvärde har helt enkelt ett större antal kraftiga upp och nedgångar att vänta innan jämvikt åter 

uppnås. 

 

Figur 1  Värdet på parametern a för de olika indexen 

För att ge lite perspektiv plottar vi bara upp variansen för de olika indexserierna enligt Figur 2. Som vi 

ser verkar variansen vara mindre när vi går från ett index med högt börsvärde ner till index med ett 

lågt dito. Denna observation ligger intuitivt i linje med tolkningen av a-parametern. 
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Figur 2 Varians för de olika indextidsserierna 

 

4.3.2 b-värdet 

Från regressionen erhåller vi olika b-värden, ett för varje index. Vi är intresserade av vad detta värde 

säger. B-värdet är lutningen på linjen som anpassats till punktsvärmen. Vi är även intresserade av 

eventuell skillnad mellan indexen på detta värde. Som vi ser i figur 2 varierar b-värdet inte särskilt 

mycket med undantag för Helsingforsbörsens smallcap. Någon systematisk förändring mellan 

indexen kan vi inte se. Det enda vi kan ana är att smallcapbörserna kan tyckas ha lite högre b-värden 

än de övriga. Lutningen på den räta linjen vi får efter regressionen, parameter b, tolkar vi som 

förhållandet mellan hur snabbt marknaden konvergerar till ett nytt jämviktsläge efter en krasch och 

storleken på denna krasch. I den räta linjens ekvation ser vi att längden på sekvensen av efterskalv 

och varje efterskalv beror negativt på storleken av varje efterskalv. Jordbävningarnas motsvarighet är 

att det vid ett stort absolut b-värde visar på att det totala frisläppet av energi som skapats, efter 

huvudskalvet och genom varje efterskalv, är tillräckligt stort för att relativt snabbt släcka ut den 

uppdämnda energin. Skulle däremot b-värdet vara lite, behövs en längre turbulent period för att 

släcka ut energin. Marknaden skulle behöva längre tid för att konvergera till ett nytt jämviktsläge.  
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Figur 3 Indexens b-värden 

 

För att undersöka hur detta förhåller sig till b-värdet för smallcap undersöker vi variansen igen.  

I tabell 3 ser vi att den relativa nedgången för varje index, vilket vi definierar som nedgången 

dividerat med standardavvikelsen. Detta är en indikator på hur stor nedgången är i indexet i 

förhållande till de vanliga rörelserna man kan vänta sig. Ju större relativ nedgång, desto större har 

kraschen varit i förhållande avkastningen under en normal handelsdag. Smallcap verkar tendera ha 

större relativ nedång än de andra indexen med större börsvärde. Den geofysiska tolkningen av ett 

högt b-värde är att den uppbyggda energin släpps loss snabbt. Låt oss som tidigare diskuterats se på 

en marknadskrasch som en bubbla som byggts upp under en tid. B-värdet tycks påverka marknadens 

återgång till vanliga förhållanden, där ett högt b-värde indikerar snabb återgång. Att smallcap 

tenderar ha högre relativ nedgång ligger intuitivt i linje med att de har ett högt b-värde. 
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Tabell 3 Största nedgångar och regressionsparametrar 

Index Datum Nedgång Std-avvikelse Relativ nedgång a b 

Helsingfors smallcap 
22/5 
2006 -4,87% 0,72 6,77 4,3266 1,084 

Helsingfors midcap 
22/5 
2006 -5,04% 0,84 6,01 4,6506 0,4578 

Helsingfors 25 
6/10 
2008 -8,52% 1,34 6,38 4,6266 0,4987 

Köpenhamn 
smallcap 

8/10 
2008 -6,11% 0,64 9,55 4,1304 0,4661 

Köpenhamn midcap 
6/10 
2008 -8,63% 1,03 8,34 4,266 0,4701 

Köpenhamn 20 
6/10 
2008 -11,06% 1,31 8,42 4,6506 0,4578 

Stockholm smallcap 
22/5 
2006 -6,87% 0,91 7,55 3,9432 0,5215 

Stockholm midcap 
22/5 
2006 -6,66% 1,07 6,22 4,266 0,4701 

Stockholm 30 
6/10 
2008 -7,24% 1,45 4,99 4,5593 0,4267 

 

 

Figur 4 Relativ nedgång över index och börsvärde 

 

 

 

 

Relativ nedgång

4

5

6

7

8

9

10 

smallcap midcap largecap

Relativ shock

Köpenhamn

Stockholm 
Helsingfors 



26 

5 Slutsatser  
I detta kapitel ges några avslutande kommentarer till uppsatsen. Här ges även en beskrivning 

av de svagheter som studien uppvisar och förslag till framtida undersökningar. 

I denna uppsats undersöker vi hur marknaden beter sig precis efter en stor krasch. Vi letar fram den 

största kraschen i respektive index i perioden 31-12-2002 till 01-11-2008. Vi studerar dynamiken 

bakom marknadskrascher I de nio nordiska index, uppdelat på börsvärde. Vi testar om den inom 

geofysik välanvända statistiska lagen Gutenberg-Richter kan appliceras på marknadskrascher. För 

cirka 50 år sedan upptäckte man relationen som är en potenslag som beskriver det matematiska 

förhållandet mellan efterskalvens magnitud och frekvens. Tillämpningen på de finansiella 

marknaderna gör vi analogt med den inom seismologin använda modellen. Relationen kan ge en idé 

om när marknadskraschens efterskalv kan upphöra. 

Den geofysiska tolkningen av ett högt b-värde i Gutenberg-Richter ekvationen är hur snabbt den 

uppbyggda energin i en jordbävning släpps lös. Vi ser på en marknadskrasch som en bubbla som 

byggts upp under en tid för att sedan brista i likhet med en jordbävning. När det gäller den 

estimerade b-parametern kan vi ana att smallcap tycks ha litet högre värde än indexen med större 

börsvärde. B-värdet tycks påverka marknadens återgång till vanliga förhållanden, där ett högt b-

värde indikerar snabb återgång. B-värdet pekar alltså på att den finansiella jordbävningen i smallcap 

tenderar att vara snabbare och våldsammare – den uppbyggda energin släpps loss snabbt. 

Undersöker vi hur stor krascherna är i förhållande till de vanliga rörelserna upptäcker vi att smallcap 

tenderar ha större relativ shock än de andra indexen med större börsvärde. Att smallcap tenderar ha 

högre relativ shock ligger intuitivt i linje med att de har ett högt b-värde. Bubblan brister snabbt och 

våldsamt.  

Index med högre börsvärde även tycks ha ett högre värde på alfa-parametern. Alfa kan tolkas som 

det förväntade antalet återstående efterskalv, oberoende av magnitud på efterskalven. Detta skulle 

innebära att de index med större börsvärde har ett större förväntat antal återstående efterskalv. Den 

uppbyggda energin släpps inte ut riktigt lika snabbt utan en mer utdragen efterskalvsperiod tenderar 

att följa. Detta ligger intuitivt i linje med vår tolkning av b-värdet. För att sammanfatta sker krascher 

snabbt och våldsamt i smallcap och inte riktigt lika våldsamt men mer utdraget i indexen med högre 

börsvärde. 

Man kan fundera på vilka typer av investerare som rör sig i smallcap i jämförelse med largecap. Kan 

det vara så att många små spelare som lätt panikar ur sina positioner håller till i smallcap  medan 

stora spelare som trögrörliga hedgefonder rör sig och i större utsträckning styr utvecklingen i de 

större indexen? 
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Som vi ser fluktuerar resultaten över indexen. Våra empirsika resultat pekar på att det finns en viss 

systematisk skillnad i b-värde mellan smallcap, midcap och largecap över Danmark, Sverige och 

Finland. Litet b värde, en längre turbulent period. Stort b värde, få stora efterskalv. Detta kan tolkas 

som en indikation på att indexen med större börsvärde tar längre tid på sig att återgå till vanliga 

marknadsförhållanden. En detalj värt att nämna är att det är vanligt med derivat, exempelvis 

terminer, utställda på de stora indexen. Dessa skulle kunna hjälpa spekulanter som handlar med 

momentummodeller att driva indexen längre i respektive riktning, så att marknaden på ett vis 

överreagerar efter kraschen. Ett slags överreaktion-överkorrektionsmönster. 

Värdena på a och b i regressionen kan tyckas ha ett litet spann. Tidigare artiklar som gjort liknande 

undersökningar tycks få större spridning på parametrarna, exempelvis Kapopoulos och Siokis (2005). 

En anledning till detta är att vi endast studerar den skandinaviska marknaden, som i sammananget 

kan anses vara relativt begränsat, och detta under är relativt kort tidsperiod. När Gutenberg-Richter 

relationen används i geologiska sammanhang vill man ha b-värdet så nära 1 som möjligt. B-värdet i 

marknadssammanhang tycks vara en indikator på marknadens återgång till vanliga förhållanden; där 

ett högt b-värde indikerar snabb återgång. 
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7 Bilagor 

 
Regression OMXS30    

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,97575736    

R-kvadrat 0,952102426    

Justerad R-kvadrat 0,950186523    

Standardfel 0,187758338    

Observationer 27    

     

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,559291249 0,103760489 43,94053367 3,42E-25 

X-variabel 1 -0,426680141 0,019140239 
-

22,29231031 5,16E-18 

     

     

Regression Stockholm midcap    

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,98910146    

R-kvadrat 0,978321697    

Justerad R-kvadrat 0,977454565    

Standardfel 0,126315053    

Observationer 27    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,266045848 0,060885898 70,06623898 3,23E-30 

X-variabel 1 -0,470075453 0,013994886 
-

33,58908772 2,53E-22 

     

     

Regression Stockholm smallcap   

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,976013674    

R-kvadrat 0,952602691    

Justerad R-kvadrat 0,950232826    

Standardfel 0,152108286    

Observationer 22    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 3,865155399 0,082431111 46,889522 6,27E-22 

7,005916794 -0,491971818 0,024538396 - 1,03E-14 
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20,04906195 

     

     

Regression Köpenhamn 20    

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,982133468    

R-kvadrat 0,964586148    

Justerad R-kvadrat 0,963169594    

Standardfel 0,136524324    

Observationer 27    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,559573197 0,082660273 55,16039387 1,23E-27 

9,496354644 -0,436034795 0,016709645 
-

26,09479757 1,18E-19 

     

     

Regression Köpenhamn midcap   

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,986133536    

R-kvadrat 0,972459351    

Justerad R-kvadrat 0,971311824    

Standardfel 0,11959154    

Observationer 26    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,336660554 0,067858646 63,90726582 2,55E-28 

9,462352379 -0,490617664 0,016853454 -29,1108085 3,11E-20 

     

     

Regression Köpenhamn smallcap   

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,990254509    

R-kvadrat 0,980603993    

Justerad R-kvadrat 0,979722356    

Standardfel 0,09891097    

Observationer 24    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,25766702 0,05877383 72,44154502 1,13E-27 

9,462352379 -0,504199976 0,015118225 
-

33,35047351 2,48E-20 
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Regression Helsingfors 25    

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,993296313    

R-kvadrat 0,986637565    

Justerad R-kvadrat 0,986123625    

Standardfel 0,084396967    

Observationer 28    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,498481863 0,047354047 94,99677683 1,41E-34 

8,126413472 -0,463481115 0,010578141 
-

43,81498801 6,75E-26 

     

     

Regression Helsingfors midcap    

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,984621784    

R-kvadrat 0,969480058    

Justerad R-kvadrat 0,968208394    

Standardfel 0,125894056    

Observationer 26    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,145837379 0,065088754 63,69514089 2,77E-28 

5,803826407 -0,677235118 0,024527668 
-

27,61106838 1,07E-19 

     

     

Regression Helsingfors smallcap    

Regressionsstatistik    

Multipel-R 0,990088576    

R-kvadrat 0,980275388    

Justerad R-kvadrat 0,979289158    

Standardfel 0,098125134    

Observationer 22    

     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 4,375196267 0,067685312 64,64026127 1,06E-24 

4,083171501 -1,113160878 0,035308 -31,5271574 1,58E-18 

 


