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SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöker vi vad som påverkar oljeaktier och oljeservice aktier. Vi har valt ut 

fem aktier med varierad storlek från varje bransch, på den amerikanska börsen. 

Vi använde oss av en multipel regressionsanalys för att komma fram till vilket av oljepriset 

och Dow Jones index som påverkade aktierna mest. Vi analyserade effekterna både på kort 

och på lång sikt. 

Studiens resultat visade att på kort sikt påverkade oljepriset och Dow Jones index aktierna 

ungefär lika mycket, men på lång sikt var det bara oljepriset som hade en inverkan. 

 

 

Nyckelord: Olja, Regression, Aktieavkastning, Tidsserier, Dow Jones 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, we investigate what affects oil stocks and oil service shares. We have selected 

five shares of varying sizes from each industry, on the American stock market.  

We used a multiple regression analysis to find out what of the oil price and the Dow Jones 

index affected these shares the most. We analyzed the effects of both short and long term.  

The results of the study showed that in the short term, oil price and Dow Jones index had 

about the same affect, but in the long term, only the price of oil which had an impact. 

 

 

Keywords: Oil, Regression, Stock Return, Time series, Dow Jones 
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1 INLEDNING 

I det första kapitlet går vi först igenom bakgrund. Vi presenterar sedan en 

problemformulering och ett syfte. Till slut tar vi upp uppsatsens avgränsningar och 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Historiskt har oljan haft en stor betydelse för världsekonomin. Goodwin och Gisser (1986) 

skriver att relationen mellan oljepriset och Amerikas makroekonomi har varit 

anmärkningsvärt stabil de senaste 25 åren. Mork, Olsen och Mysen (1994) menar att oljepriset 

påverkar USA:s BNP negativt i uppgång och inte påverkar BNP alls i nergång. De visar även 

att detta gäller i de flesta andra OECD1 länderna. Hamilton (1983) skriver att sju av åtta 

lågkonjunkturer i efterkrigstid har uppstått efter dramatiska oljeprisökningar. Dessa artiklar 

visar hur stor betydelse oljan har för världsekonomin. Historiskt sett har det varit kraftiga 

prisfluktuationer på oljepriset. Under de senaste 15 åren, som vi valt att bygga vår studie på, 

har oljepriset rört sig mellan 13 dollar och 145 dollar per fat. Nästan varje dag kan man läsa 

någonting i media om oljepriset och hur olika oljeaktier har rört sig på börsen. Är det så att 

det enbart är oljepriset som styr oljeaktier och oljeservice aktier, eller har börsen i övrigt en 

stor inverkan på aktieavkastningen? Scholtens och Wang (2008) har kommit fram till att både 

oljepriset och marknaden har inverkan på aktiernas avkastning, men att marknaden påverkar 

avkastningen mer än oljepriset. Även Sadorsky (2001) skriver att marknaden har större 

inverkan på aktiernas avkastning än vad oljepriset har. Boyer och Filion (2007) har däremot 

kommit fram till att oljepriset har större inverkan på aktieavkastningen än vad marknaden har. 

Investerare har generellt ett intresse att försöka förstå vad som påverkar aktier i allmänhet. 

Med vår studie vill vi försöka få fram en ökad förståelse för vad det är som påverkar 

oljerelaterade aktier.  

 

1.2 Problemformulering  

Studien avser att undersöka om det finns ett samband mellan oljepriset, Dow Jones index och 

10 utvalda aktier som är relaterade till oljan. Eftersom oljan är en så pass viktig beståndsdel 

för våra utvalda aktier, skulle det vara intressant att se om det endast är oljepriset som 

förklarar förändringar i aktieavkastningar, eller om Dow Jones index också har någon 

betydelse för aktieavkastningarna. Eftersom tidigare studier har visat olika resultat, har vi 

                                                 
1 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for Economic Co-operation and 
Development) 
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också valt att se om det har någon skillnad om man studerar våra utvalda aktier på kort eller 

lång sikt.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att utreda om det är oljepriset eller Dow Jones index som påverkar 

oljeaktier och oljeserviceaktier mest, samt om det är någon skillnad på kort och lång sikt. 

 

1.4 Avgränsningar  

Inom ramen för denna uppsats studerar vi oljeprisets inverkan på oljeaktier och 

oljeserviceaktier. Vi studerar även om marknaden har någon inverkan på aktierna. Ett 

oljebolag definierar vi som ett bolag som sysslar med prospektering och produktion av olja. 

Bolagen vi valt har även en produktion av gas, men vi har valt att bortse från gasprisets 

inverkan på bolagen eftersom tidigare studier Boyer och Filion (2007) och Haushalter (2000) 

kom fram till att oljepriset påverkar aktierna mer än gaspriset. Oljeservice bolag definierar vi 

som ett bolag vars huvudsakliga sysselsättning är att förse oljebolag med utrustning. Vi har 

begränsat oss till fem oljeaktier (ConocoPhillips, Apache, Anadarko, Murphy och Hess) och 

fem oljeserviceaktier (Schlumberger, Weatherford, Noble, Ensco och Smith), samtliga bolag 

är noterade på den amerikanska börsen. Oljebolagen har vi valt ut bland de 20 största 

oljebolagen med hänseende till produktion och oljeservicebolagen har vi valt ut är bland de 20 

största oljeservicebolagen med hänseende till börsvärde. Vi har medvetet valt ut ett bolag i 

varje bransch som är större än de andra bolagen. ConocoPhillips har minst fem gånger större 

produktion av olja än de andra oljebolagen och Schlumberger har minst tio gånger större 

börsvärde än de andra oljeservicebolagen. Oljepriset representeras av den nominella 

spotkursen för Brent Crude2. Som index har vi valt Dow Jones. Avanza Bank skriver på sin 

hemsida: 

 

”Dow Jones Industrial Average (DJIA) omfattar 30 av de största bolagen listade på New 

York Stock Exchange. De 30 bolagen ska reflektera den amerikanska ekonomin.” 3 

 

Vi har avgränsat oss till en 15-års period, från 1993-12-13 till 2008-12-13. Vi har valt att 

studera veckoobservationer och kvartalsobservationer.  

 

                                                 
2 Brent Crude är en av de två huvudsakliga råoljorna som handlas på börserna, källa Creditwritedowns  
3 http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=18985 

http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=18985
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1.5 Disposition  

Vi inleder vår studie med en närmare presentation av ämnet. Sedan går vi vidare med vår teori 

del, där vi beskriver de teoretiska områden som analysen bygger på och de tester som 

används. I efterföljande kapitel går vi in på metodiken kring vår studie, visar insamling av 

datamaterial och redogör kring detta. I nästkommande kapitel går vi igenom våra testresultat 

och presenterar dessa, vi går också igenom de statistiska tester vi gjort. Vi avslutar med 

kapitel 6 där vi skriver en slutsats och ger förslag på vidare studier. 
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2 OLJEPRISET 

I detta kapitel börjar vi med att skriva om oljan och oljepriset. Vi avslutar kapitlet med att ta 

upp tidigare forskning i ämnet. 

 

2.1 Oljan och oljepriset 

Oljan utgör en viktig del av världens energianvändning, cirka 80 % av användningen utgörs 

av fossila bränslen och av den delen står oljan för hälften. Beroendet av olja är som störst 

inom transportsektorn.4 40 procent av råoljan som produceras kommer från OPEC – en 

organisation för samarbete mellan elva länder som exporterar olja: Algeriet, Indonesien, Iran, 

Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Venezuela. 

Den större delen av råoljan från OPEC-gruppen exporteras av länderna kring Persiska viken.5 

Under de senaste 40 åren har oljepriset fluktuerat kraftigt och detta mycket på grund av 

flertalet chocker som världen utsatts för. Första chocken kom 1973-1974 och utlöstes av 

OPEC:s beslut att minska exporten till länder som stödde Israel i det arabisk-israeliska kriget. 

Den andra stora ökningen av oljepriset orsakades av den iranska revolutionen 1979. 

Turbulensen som uppstod kring revolutionen och det efterföljande kriget mellan Iran-Irak 

gjorde att priset steg kraftigt under denna period.6 Under Ronald Reagans tid i Vita Huset såg 

han som sin största uppgift att krossa Sovjetunionen, som under 70-talet hade blivit en stor 

oljeexportör.7 USA hade starka band till Saudiarabien och de såg till att Saudiarabien öppnade 

sina kranar för att översvämma marknaden med olja. Saudiarabien som är den klart största 

oljeproducenten höjde sin produktion under hösten 1985 från 2 miljoner fat till 9 miljoner fat 

olja. Detta gjorde att oljepriset i november 1985 låg på 30 dollar fatet, 5 månader senare låg 

priset på 12 dollar och i slutet av 1986 hade priset sjunkit under 10 dollar. Under 1990 utbröt 

Gulfkriget. USA ledda invasionen av Irak orsakade till att oljepriset steg kraftigt igen. Priset 

steg på kort tid 120 % från 15 dollar till 34 dollar per fat. Fortsatta oroligheter i Mellanöstern 

och en boom i världsekonomin har gett oljepriset en skjuts uppåt. I juli 2008 toppade priset 

med en prislapp på 145 dollar fatet, sedan har kreditkrisen skjutit världen in i recession och 

priserna har därefter kollapsat. I mitten på december 2008 såg vi ett pris på 47 dollar fatet. Det 

har varit stora fluktuationer i oljepriset under slutet på 1900-talet och i början på 2000-talet. 

Detta åskådliggörs i ett diagram 2.1. 

 
                                                 
4 Agfors, 2002, sid. 1 
5 Agfors, 2002, sid.7 
6 Nationalencyklopedins hemsida 
7 Lindstedt, 2005, sid. 118 
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Diagram 2.1 Oljeprisutveckling 1988-2008, källa Oilenergy8 

 

2.2 Tidigare forskning 

Eftersom oljepriset har så pass stor inverkan på ekonomin så finns det mycket forskning kring 

ämnet. En studie som ligger nära vår är Boyer och Filion (2007) som skriver om vad som 

bestämmer avkastningen på 105 kanadensiska olje- och gasaktier. De använder sig av en 

multifaktor modell med de förklarande variablerna marknad, oljepris, gaspris, kassaflöde, 

reserver, ränta, växelkurs och produktionsvolym. De använder sig av kvartalsvis 

observationer från första kvartalet 1995 till tredje kvartalet 2002. Resultatet de fick fram var 

att marknaden, oljepriset, gaspriset, kassaflödet och reserverna hade positiv inverkan på 

aktieavkastningen, medan räntan, en försvagning av växelkursen och produktionsvolymen 

hade en negativ inverkan på aktieavkastningen. En liknande studie har gjorts av Sadorsky 

(2001) som också använder sig av en multifaktormodell och undersöker vad det är som 

påverkar kanadensiska olje- och gasbolag. Till skillnad från Boyer och Filion (2007) använder 

han sig av färre variabler vilka är marknadsindex, oljepris, ränta och växelkurs, samt använder 

han sig av månadsobservationer från fjärde kvartalet 1983 till fjärde kvartalet 1999. Hans 

resultat visar att marknadsindex och oljepris har en positiv inverkan på marknadsvärdet, 

medan räntan och växelkursen påverkar negativt. En annan studie av Scholtens och Wang 

(2008) tittar på hur oljepris, marknaden och bolagets book-to-market ratio9 påverkar 

amerikanska olje- och gasföretag. De använder sig av en regressionsanalys, observationerna 

är veckovisa och datamaterialet är från januari 2002 till december 2005. Resultatet visar ett 

                                                 
8 http://www.oilnergy.com/1obrent.htm 
9 Ett förhållande som används för att hitta värdet av ett företag genom att jämföra det bokförda värdet av ett 
företag till dess marknadsvärde, källa Investopedia 
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positivt samband med oljepriset och marknaden och ett negativt samband med book-to-market 

ration.  

Annan forskning som är gjord på området har varit studier som inriktat sig på oljepriset och 

dess påverkan på världsekonomin. Goodwin och Gisser (1986) skriver om hur oljepriset har 

påverkat Amerikas makroekonomi och kommer fram till att relationen har varit stabil de 

senaste 25 åren. Mork, Olsen och Mysen (1994) studerade oljeprisets inverkan på BNP i sju 

OECD länder. Studien grundar sig på data från 1967 till 1992. Resultaten visar att i de flesta 

ländernas BNP påverkas negativt när oljepriset stiger, undantaget är Norges BNP som 

påverkas positivt. Detta skriver de beror på att Norge har en stor oljeproducerande sektor 

relativt ekonomin i helhet. Hamilton (1983) skriver om hur oljepriset påverkar USA:s 

makroekonomi efter andra världskriget. Han kommer fram till att sju av åtta lågkonjunkturer 

efter andra världskriget har uppstått efter att oljepriset har ökat dramatiskt. Olatubi och No 

(2003) använder sig av en Vektor AutoRegression för att studera effekten av oljeprischocker 

och dess volatilitet på olje- och gasindustrin. Studien grundar sig på månadsdata. De visar på 

kort sikt att positiva pris- och volatilitetschocker leder till ökning i olja och gas aktiviteter. 

Däremot på lång sikt så följer olja och gas industrin resten av den amerikanska ekonomin. I en 

studie undersöker Jones and Kaul (1996) effekten av oljeprischocker på aktiemarknaderna. De 

tittar på kvartalsdata från 1947 till 1991 i Kanada, Japan, Storbritannien och USA.  De delar 

upp förväntade och icke förväntade avkastningar och undersöker aktiemarknadernas 

avkastningsförväntning. De kommer fram till att oljeprischocker har en effekt på aktiers 

avkastningar. Avslutningsvis gjorde Haung, Mauslis och Stoll (1996) en undersökning för att 

hitta vad som påverkade aktier i oljeföretag. De tittade på förhållandet mellan daglig 

avkastning i oljefutures och dagsavkastning för aktier i oljeföretag. De fann med hjälp av en 

autoregressionsmodell att oljefutures hade en större inverkan på avkastningen för oljeaktier än 

vad index hade. 
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3 TEORI 

I detta kapitel går vi igenom ekonometrisk teori som är grundläggande för studie. Vi börjar 

med att förklara regression och OLS- estimatorn och går sen vidare och förklarar saker som 

tidsserieanalys, stationäritet, autokorrelation, förklaringsgrad och f-test. Vi beskriver också 

vilka tester vi har använt oss av för att testa för stationäritet och autokorrelation. 

 

3.1 Regressionsmodell 

För att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan ekonomiska variabler använder 

man sig av olika regressionsmodeller.  Vid undersökning av en beroende variabel och två eller 

flera förklarande variabler använder man sig av en multipel regressionsmodell. 

Modellen ser ut enligt följande: 

 

iiKKiii exxxy +++++= ββββ ...33221 , 

 

där iy  den beroende variabeln, iKii xxx ,...,, 32  förklarande variabler och ie  är en slumpterm. 10 

 

3.2 OLS- estimatorn 

För att kunna skatta regressionsparametrarna Kββββ ,...,,, 321  behöver vi en estimator. En 

vanlig estimator i ekonometrin är OLS- estimatorn. Regeln är att välja estimatorerna 1b  och 

2b  på ett sådant sätt att summan av de kvadrerade avstånden från den anpassade räta linjen 

och de observerade talparen ix  och iy  minimeras.11 Orsaken till att vi kvadrerar residualerna 

innan vi summerar är att vi inte vill att negativa och positiva residualer ska ta ut varandra.12  

För att OLS- estimatorn ska vara den bästa estimatorn så krävs det att följande sex antaganden 

är uppfyllda: 

 

• Antagande 1: iiKKiii exxxy +++++= ββββ ...33221  

Den beroende variabeln kan skrivas som en linjär funktion av 1−K  stycken 

förklarande variabler iKii xxx ,...,, 32 , ett intercept 1β  samt en slumpterm ie . 

 

                                                 
10 Westerlund, 2005, sid. 138 
11 Westerlund, 2005, sid. 74-75 
12 Westerlund, 2005, sid. 75-76 
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• Antagande 2: 0)( =ieE  

Det förväntade värdet av slumptermen ie  är lika med noll. 

• Antagande 3: 2)( σ=ieVar  

Slumptermen ie  har samma varians för alla observationer i.  

• Antagande 4: 0),( =ji eeCov  om ji ≠  

Kovariansen mellan ie  och je är lika med noll föra alla ji ≠ .13 

• Antagande 5: Inget linjärt samband. 

Ingen av de oberoende variablerna iKii xxx ,...,, 32  kan skrivas som en exakt linjär 

kombination av de andra förklarande variablerna. 

• Antagande 6: ie ~ ),0( 2σN  

Slumptermen ie  är normalfördelad med väntevärde noll och varians 2σ . 14 

 

3.3 Tidsserieanalys 

Vi skall i denna studie undersöka om oljepriset samt Dow Jones index har någon effekt på 

oljeaktiers samt serviceaktiers avkastning över en längre period och använder oss därför av en 

tidsserieanalys. Variabler som observeras över tiden kallas tidsserievariabler och en vanlig 

sådan är BNP. 15 

 

3.4 Stationäritet och Icke- stationäritet 

En slumpvariabels sägs vara stationär om dess medelvärde och varians är konstanta över 

tiden. Dessutom måste kovariansen mellan två olika värden på serierna bara bero på 

tidsavståndet mellan de två värdena och inte på de tidpunkter då variabeln faktiskt 

observerades.16 Om dessa tre antaganden inte uppfylls sägs slumpvariabeln vara icke- 

stationär. Effekter av icke- stationäritet är missvisande R²-, DW-, och t- statistikor. Dessa 

effekter är mycket allvarliga eftersom de kan leda till att vi felaktigt drar slutsatsen att de 

finns ett starkt linjärt samband mellan variablerna i regressionsmodellen när det egentligen 

inte finns något samband alls. 17 Det är vanligt att variabler som studeras inom finans är icke- 

                                                 
13 Westerlund, 2005, sid. 140 
14 Westerlund, 2005, sid. 139-140 
15 Westerlund, 2005, sid. 201 
16 Westerlund, 2005, sid. 202 
17 Westerlund, 2005, sid. 201 
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stationära. Man kan testa för icke- stationäritet med hjälp av ett enhetsrotstest. Ett vanligt test 

för enhetsrot är Dickey-Fuller-testet, vilket lätt kan utföras i ekonometriska datorprogram. 

För att bli av med problemet med att variablerna är icke- stationära differentierar man dem, de 

förändrade variablerna är stationära. 

 

3.5 Autokorrelation 

Antagande 4 i den multipla regressionsmodellen säger att kovariansen mellan ie  och je  är 

lika med noll föra alla ji ≠ .  

Antagandet skrivs som:  

 

0),( =ji eeCov  om ji ≠  

 

Är antagandet inte uppfyllt innebär det att observationerna är autokorrelerade och inte längre 

är oberoende. En vanlig situation med autokorrelation är när vi har tidsseriedata. Sådana data 

har en kronologisk ordning över tiden och det är därför troligt att feltermer är autokorrelerade. 
18 Konsekvenserna av autokorrelation är att OLS- estimatorn inte längre kommer att ha lägst 

varians bland alla linjära och väntevärdiga estimatorer, vilket innebär att vi kan hitta bättre 

estimatorer.19 

Vanliga metoder som används för att påvisa autokorrelation är: grafisk undersökning av OLS- 

residualerna, Durbin-Watsons test och LM-testet. 

 

3.6 Förklaringsgrad (R²) 

Förklaringsgraden säger hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan 

förklaras med hjälp av den anpassade regressionslinjen. R² antar alltid ett värde mellan 0 och 

1, ju högre värde  R² antar, desto mer av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av 

rörelse i de oberoende variablerna. Om  R² = 0 kan regressionslinjen inte förklara någon 

variation i data alls. 20 I en multipel regression kan räkna man ut  R² för alla de oberoende 

variablerna med hjälp av formeln 
)var(

)var(*2

y

x jjβ , där 2
jβ  är lutningsparametern för variabeln x, 

)var( jx är variansen för variabeln x och )var(y är variansen för den beroende variabeln y. 

                                                 
18 Westerlund, 2005, sid. 185 
19 Westerlund, 2005, sid. 185 
20 Westerlund, 2005, sid. 134 
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Man kan då se hur mycket var och en av de förklarande variablerna bidrar till det totala  R²-

värdet. 

 

3.7 F-testet 

F-testet används för att testa hypoteser som involverar mer än en parameter. När man 

använder sig av en multipel regression kan man testa nollhypotesen att alla lutningsparametrar 

är lika med noll mot alternativhypotesen att åtminstone en av lutningsparametrarna är skild 

från noll. Förkastar vi nollhypotesen betyder det att minst en av parametrarna har ett samband 

med den oberoende variabeln.21  

 

3.8 Tester 

3.8.1 Stationäritet eller icke- stationäritet 

Dickey-Fuller testet kan användas för att se om en variabel är icke- stationär eller stationär. 

Detta kan man göra genom att testa om variabeln har en enhetsrot. Vi testar hypotesen iy  har 

en enhetsrot mot alternativhypotesen att iy  inte har en enhetsrot i formeln  

iii eyy ++=∆ −10 γβ , där 1−−=∆ iii yyy  och 11 −= βγ . Vi har då hypoteserna: 

 

H 0 : 0=γ  (Serien innehåller enhetsrot) 

H1 : 0<γ  (Serien är stationär)22 

 

Notera att eftersom hypotesen är för en enda parameter kan vi använda oss av t-statistikan för 

att besluta om nollhypotesen ska förkastas eller ej. 23  

 

3.8.2 Autokorrelation 

Ett sätt att se om feltermerna är autokorrelerade är genom en grafisk undersökning. I en graf 

där OLS- residualernas variation visas över tiden bör det inte finnas någon systematisk 

variation i residualernas spridning. Om autokorrelationen är positiv bör positiva feltermer 

följas av ytterligare positiva feltermer och tvärtom. 24 

Durbin- Watsons test är ett annat sätt att testa för autokorrelation. En fördel med testet är att 

det är väldigt enkelt att utföra. Man använder sig helt enkelt av Durbin- Watson statistiskan 
                                                 
21 Westerlund, 2005, sid. 151-152 
22 Westerlund, 2005, sid. 207-208 
23 Westerlund, 2005, sid. 208 
24 Westerlund, 2005, sid. 194 
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som man får automatiskt när man kör en regression i E-views. Man får sedan leta upp två 

kritiska värden i Durbin- Watson tabellen, de kritiska värdena varierar beroende på 

stickprovsstorleken, signifikansnivån och antal förklarande variabler. När vi hittat de två 

kritiska värdena som benämns  och  tar vi beslut om nollhypotesen ska förkastas eller 

ej.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Westerlund, 2005, sid. 196-197  
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4 METOD 

I detta kapitel går vi igenom vilken metod vi har använt oss av. Vi beskriver också en 

kortfattad arbetsgång, beskriver datamaterialet och mjukvaran vi har använt oss av. 

 

4.1 Val av metod 

Metod kan beskrivas som ett tillvägagångssätt för att komma fram till nya kunskaper.26 Man 

brukar skilja på deduktivt och induktivt angreppssätt. Man säger att en undersökning har 

deduktiva drag om man har en hypotes och vill se om den överensstämmer med de faktiska 

förhållandena. 27 Ett induktivt tillvägagångssätt är däremot om man inte har någon precis 

problemformulering innan man undersöker fenomenet.28 Eftersom vår studie är att undersöka 

en preciserad frågeställning säger man att den har deduktiva drag. 

 

4.2 Arbetsgång 

I studien tittar vi på data från cirka 15 år tillbaka. Målet med studien är att först och främst 

hitta ett samband mellan aktieavkastningarna på oljeaktier samt oljeserviceaktier och 

oljepriset samt Dow Jones index. Hittar vi ett samband vill vi se vad det är som påverkar 

aktiepriset mest, antingen oljepriset eller Dow Jones index. Vi vill undersöka detta för både 

veckoobservationer och kvartalsobservationer.  

• Steg 1 Enhetsrot 

Det första vi gör är att testa dataserierna för enhetsrot. Detta gör vi med hjälp av ett 

Dickey-Fuller test. Visar det sig att serierna är icke- stationära åtgärdar vi detta genom 

att studera aktieavkastningarna istället för att studera de absoluta värdena. 

• Steg 2 Rensa bort oljeprisets inverkan på Dow Jones 

Detta gör vi genom att köra en regression med oljepriset som förklarande variabel och 

Dow Jones som beroende variabel. Vi sparar residualerna från regressionen och skapar 

sedan en ny variabel för Dow Jones index, genom att summera interceptet från 

regressionen och de sparade residualerna. Vi använder sen den nya variabeln som 

Dow Jones index. 

• Steg 3 Regressionen 

                                                 
26 Halvorsen, 1992, sid. 13 
27 Halvorsen, 1992, sid. 46 
28 Halvorsen, 1992, sid. 25 
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Vi utför en multipel regression där aktieavkastning är den oberoende variabeln och 

Dow Jones index samt oljepriset är de förklarande variablerna. För att se om det finns 

något statistiskt bevis för linjärt samband använder vi oss av ett F-test. 

• Steg 4 Autokorrelation 

Vi kollar på Durbin- Watson värdena från regressionen för att avgöra om det 

förekommer någon autokorrelation eller ej.  

• Steg 5  R²-värdet 

Vi kollar på R²-värdet och räknar ut hur stor del av värdet som beror på variation i 

Dow Jones index samt variation i oljepriset.  

 

4.3 Datamaterial 

Vårt datamaterial är insamlat från Datastream, samtliga aktiekurser är i nominella termer och 

eventuella aktiesplittar, utdelningar, fusioner och företagsförvärv. Vi använder oss av data 

fr.o.m. 13 december 1993 t.o.m. 15 december 2008. Detta är en längre period än vad Boyer 

och Filion (2007) och Scholtens och Wang (2008) använder sig av. Sadorsky (2001) använder 

sig av en ungefär lika lång tidsperiod. Råoljepriset vi använder oss av är Brent Crude. Det 

amerikanska aktieindexet vi använder oss av är Dow Jones Industrial Average, som är det 

äldsta fortfarande publicerade amerikanske aktieindex. Indexet omfattar 30 bolag som ska 

reflektera den amerikanska ekonomin. Vi har också valt ut ett antal amerikanska oljebolag 

och amerikanska oljeservicebolag. Bolagen visas nedan: 

                      

Oljebolag Oljeservicebolag 

Anadarko Petroleum Enesco Intl. 

Apache Noble 

Hess Weatherford Intl. 

Murphy Oil Schlumberger 

ConocoPhilips Smith Intl. 

 

Vi har hämtat veckodata och kvartalsdata för alla serierna. Ett problem vi hade var att hitta 

bolag som enbart inriktar sig på olja, så bolagen vi kallar oljebolag inriktar sig även till viss 

del på gas. Samma problem hade vi när vi skulle välja ut oljeservicebolag, det visade sig att 

dessa bolag inte enbart inriktar sig på service till oljebolag utan också inriktar sig på andra 

områden. Vi har valt ut de 5 oljebolagen från PetroStrategies lista över de största olje- och 
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gasbolagen i USA, baserat på produktion29. Även de fem oljeservicebolagen har valt ut från 

PetroStrategies hemsida, som även listar de största servicebolagen med inriktning på service 

till olje- och gasbolag i USA, storleken är här baserad på börsvärde30. Vi har medvetet valt ut 

ett bolag i varje bransch som är större än de andra bolagen. ConocoPhillips har minst fem 

gånger större produktion än de andra oljebolagen och Schlumberger har minst tio gånger 

större börsvärde än de andra. 

 

4.4 Mjukvara 

Vi har använt oss av E-Views för att genomföra alla statistiska tester som har behövts. Från 

början var det tänkt att vi skulle använda oss av Microsoft Excel eftersom vi ansåg att vi 

behärskar detta program bättre, men det visade sig att det var smidigare att utföra testerna i E-

Views. Vi har dock använt Microsoft Excel för bearbetning av data. För insamling av data har 

vi använt oss av Datastream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.petrostrategies.org/Links/Biggest_US_Based_Oil_and_Gas_Companies.htm 
30 http://www.petrostrategies.org/Links/Oil_and_Gas_Service_Companies.htm 



18 
 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel beskriver vi först statistiken för våra individuella aktier. Vi beskriver också 

vilka tester vi använt och analyserar våra resultat. 

 

Vi kommer att benämna aktierna enligt följande: 

• CON (ConocoPhillips) 

• ANA  (Anadarko Petroleum) 

• APA (Apache) 

• HES (Hess) 

• MUR (Murphy Oil) 

• SMI (Smith Intl.) 

• ENS (Enesco Intl.) 

• NOB (Noble) 

• WEA (Weatherford Intl.) 

• SCH (Schlumberger) 

 

5.1 Test för stationäritet 

För att testa för stationäritet använder vi oss av ett Dickey-Fuller test, som vi gör i E-views. 

Vi gör detta för att vi vill att variablerna ska vara stationära. Problemet som kan uppstå med 

icke-stationäritet är att vår hypotesprövning kan bli missvisande om vi inkluderar flera sådana 

variabler. Nollhypotesen i testet är att serien har enhetsrot och alternativhypotesen är att 

serien inte har någon enhetsrot. Vi skriver: 

 

H :0  y t  har enhetsrot 

H :1  y t  har ej enhetsrot 

 

Vi förkastar nollhypotesen när DF-värdena är mindre än de kritiska värdena, då är variablerna 

stationära. Om vi accepterar nollhypotesen betyder detta att vi har icke-stationäritet. 

 

Tabellerna 5.1a och 5.1b nedan visar DF-värdena från E-views för vecko- och 

kvartalsobservationer. Tabellerna visar också de kritiska värdena för 1-, 5- och 10-% 

signifikansnivå för de båda tidsobservationerna.  
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Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

DF -29,88 -30,72 -29,55 -28,12 -14,60 -12,67 -30,67 -29,72 -6,46 -30,97 

Kritiska värden DF: 

1% level -4,12  

5% level -3,49  

10% level -3,17  

Tabell 5.1a DF-värden samt kritiska värden för veckoobservationer 

 

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

DF -7,90 -4,14 -6,89 -5,71 -4,40 -3,71 -6,34 -7,30 -4,20 -4,36 

Kritiska värden DF: 

1% level -3,97  

5% level -3,42  

10% level -3,13  

Tabell 5.1b DF-värden samt kritiska värden för kvartalsobservationer 

 

Vi tittar först på veckoobservationerna, här får vi högre värden än de kritiska värdena på alla 

signifikansnivåer. Vilket betyder att vi inte har någon enhetsrot och serierna är stationära. 

Tittar vi på DF-värdena för kvartalsobservationerna och jämför med de kritiska värdena i 

tabell 5.1b ser vi att vi kan förkasta nollhypotesen på alla nivåer för alla aktier utom SMI, där 

vi ej kan förkasta nollhypotesen på 1-% signifikansnivå. Vi känner oss nöjda med att förkasta 

nollhypotesen på 5% signifikansnivå för SMI och tror inte att den påverkar våra resultat i 

övrigt.  

 

Vi utgick från att variablerna skulle vara stationära eftersom vi använder oss av 

aktieavkastningar och inte av absoluta värden på variablerna. Eftersom Dickey-Fuller testet 

stärkte vår tro om stationäritet valde vi att inte gå vidare och göra andra tester. Om man kulle 

vilja göra fler tester finns det t.ex. Phillips-Perron test eller Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-

Shin test. 

 

5.2 Resultat av regressionerna 

Nedan har vi sammanställt våra värden vi har fått fram från regressionerna i två tabeller. I 

tabell 5.2a visar vi statistik från en 15-årsperiod där observationerna är gjorda veckovis och 
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tabell 5.2b visar statistik på samma period men observationerna är kvartalsvis. Antal uppmätta 

observationer för veckovis data är 783 och för kvartalsvis data är 60. De parametrar som finns 

med i tabellen är f-värdet, R², R² (DJ), R² (OIL) och Obs. F-värdet använder man i multipla 

regressioner för att se om det finns ett statistiskt samband mellan den beroende och de 

oberoende variablerna. R² beskriver hur stor del av rörelserna i den beroende variabeln som 

kan förklaras av variation i de oberoende variablerna. R² (DJ) och R² (OLJA) beskriver hur 

stor del av variationen i aktieavkastningarna som förklaras av Dow Jones index respektive 

oljepriset. Obs. står för antal observationer.   

 

 

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

F-värde 281,28 199,31 238,73 179,96 180,42 218,09 162,81 198,69 174,92 177,09 

R² (DJ) 0,21 0,14 0,10 0,13 0,11 0,16 0,12 0,15 0,13 0,17 

R² (OIL) 0,21 0,20 0,28 0,18 0,21 0,20 0,18 0,19 0,18 0,15 

R² 0,42 0,34 0,38 0,32 0,32 0,36 0,29 0,34 0,31 0,31 

Obs. 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 

Tabell 5.2a Statistik från veckovisa observationer 

 

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

F-värde 58,43 63,05 123,71 176,44 115,75 86,79 30,65 70,05 117,41 44,73 

R² (DJ) 0,10 0,04 0,01 0,01 0,03 0,12 0,07 0,08 0,08 0,17 

R² (OIL) 0,57 0,64 0,80 0,85 0,77 0,63 0,45 0,63 0,73 0,44 

R² 0,67 0,69 0,81 0,86 0,80 0,75 0,52 0,71 0,80 0,61 

Obs. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Tabell 5.2b Statistik från kvartalsvis observationer 

 

Eftersom vi har en multipel regression så tittar vi på f-värdet för att se om de oberoende 

variablerna är statistiskt signifikanta. Från f-fördelningen med två frihetsgrader i täljaren och 

57 frihetsgrader i nämnaren får vi för 5%- nivån ett kritiskt värde på 3.15 för 

kvartalsobservationerna. Det kritiska värdet för veckoobservationerna på 5% signifikansnivå 

är 3.00, där vi har två frihetsgrader i täljaren och 780 frihetsgrader i nämnaren.  
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Vi skriver: 

H :0 alla lutningsparametrar är lika med 0 

H :1 minst en lutningsparameter är skild från 0 

 

Om vi accepterar nollhypotesen så finns det inget samband mellan de oberoende variablerna 

och den beroende variabeln. Om vi förkastar nollhypotesen finns det ett statistiskt bevis att det 

finns ett samband mellan minst en av de oberoende variablerna och den beroende variabeln. 

Eftersom våra f-värden överstiger det kritiska värdet kan vi förkasta nollhypotesen i samtliga 

fall. Detta visar att det med 95 % sannolikhet finns ett statistiskt samband att oljepriset eller 

marknaden har inverkan på aktieavkastningen. Vi får samma resultat för både de veckovisa 

observationerna och de kvartalsvisa observationerna. 

 

5.3 Test för Autokorrelation 

För att se om det förekommer autokorrelation använder vi oss av Durbin-Watson värdena, 

som vi får fram automatiskt när vi kör en regression i E-views. Problemet med autokorrelation 

är att OLS-estimatorn inte längre kommer att ha lägst varians bland alla linjära och 

väntevärdiga estimatorer, vilket innebär att vi kan hitta bättre estimatorer. För att avgöra om 

det förekommer autokorrelation använder vi oss av ett undre kritiskt värde ( Ld ) och ett övre 

kritiskt värde ( Ud ) och jämför dessa värden med Durbin-Watson statistikan. Durbin-Watson 

värdena, de kritiska värden och beslutsregler framställer vi i tabell 5.3a för 

veckoobservationer och i tabell 5.3b för kvartalsobservationerna. 

  

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

DW 2,24 2,14 2,12 2,15 2,07 2,38 2,27 2,24 2,42 2,30 

Noll hypotes Beslut Om 

Ingen positiv autokorrelation Förkasta 0<d<1,738 

Ingen positiv autokorrelation Inget beslut 1,738<d<1,799 

Ingen negativ autokorrelation Förkasta 2,262<d<4 

Ingen negativ autokorrelation Inget beslut 2,201<d<2,262 

Ingen positiv eller negativ autokorrelation Acceptera 1,799<d<2,201 

Tabell 5.3a DW-värden och kritiska värden för autokorrelation, veckoobservationer. 
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Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

DW 2,27 2,27 2,22 2,12 2,37 2,15 2,30 2,65 2,31 2,14 

Noll hypotes Beslut Om 

Ingen positiv autokorrelation Förkasta 0<d<1,480 

Ingen positiv autokorrelation Inget beslut 1,480<d<1,689 

Ingen negativ autokorrelation Förkasta 2,520<d<4 

Ingen negativ autokorrelation Inget beslut 2,311<d<2,520 

Ingen positiv eller negativ autokorrelation Acceptera 1,689<d<2,311 

Tabell 5.3b DW-värden och kritiska värden för autokorrelation, kvartalsobservationer. 

 

Vi börjar med att titta på resultaten för veckoobservationerna. Här kan vi se att det 

förekommer negativ autokorrelation på fyra av aktierna. På två aktier kan vi inte ta något 

beslut och på de resterande fyra förekommer det ingen autokorrelation.  

Vi går vidare tittar på resultaten för kvartalsobservationerna. Här visar det sig att det endast 

förekommer negativ autokorrelation på en aktie. På två aktier kan vi inte ta något beslut och 

på resterande sex förekommer ingen autokorrelation. Enligt resultaten verkar det som att det 

förekommer autokorrelation oftare när man har kortare tidsperiod mellan observationerna. 

Som vi har sett så finns de viss autokorrelation på några av aktierna, men vi anser att det inte 

påverkar vår regressionsanalys. Man kan även utföra grafiska undersökningar på residualerna 

från regressionen för att se om de förekommer autokorrelation. Vi har valt att inrikta oss på 

algebraiska tester eftersom grafiska tester kan vara svårtolkade. 

För att enkelt åskådliggöra våra resultat kring autokorrelation infogar vi tabell 5.3c och 5.3d.  

 

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

Ingen 

autokorrelation 
 X X X X      

Negativ 

autokorrelation 
     X X  X X 

Inget beslut om 

autokorrelation 
X       X   

Tabell 5.3c Resultat för autokorrelation, veckoobservationer. 

 



23 
 

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

Ingen 

autokorrelation 
X X X X  X X   X 

Negativ 

autokorrelation 
       X   

Inget beslut om 

autokorrelation 
    X    X  

Tabell 5.3d Resultat för autokorrelation, kvartalsobservationer. 

 

5.4 Analys 

Vi har testat om det är Dow Jones index eller oljepriset påverkar oljeaktier respektive 

oljeserviceaktier mest. För att utreda detta har vi använt oss av en multipel regressionsanalys 

och sedan studerat  R² värdet. Materialet vi har använt oss av är vecko- och 

kvartalsobservationer för fem stycken oljeaktier och fem stycken oljeserviceaktier. Studien 

omfattar perioden 1993-12-13 till 2008-12-13. Nedan följer två tabeller, tabell 5.4a och 5.4b 

med  R² värden och hur stor del av  R² -värdet som beror på Dow Jones index respektive 

oljepriset i procent: 

 

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

 R² 0,42 0,34 0,38 0,32 0,32 0,36 0,29 0,34 0,31 0,31 

%DJ 0,50 0,41 0,27 0,42 0,35 0,44 0,40 0,45 0,43 0,53 

%OIL 0,50 0,59 0,73 0,58 0,65 0,56 0,60 0,55 0,57 0,47 

Tabell 5.4a  R² statistik för veckoobservationerna. 

 

Namn CON ANA APA HES MUR SMI ENS NOB WEA SCH 

 R² 0,67 0,69 0,81 0,86 0,80 0,75 0,52 0,71 0,80 0,61 

%DJ 0,15 0,06 0,02 0,01 0,04 0,17 0,14 0,11 0,10 0,27 

%OIL 0,85 0,94 0,98 0,99 0,96 0,83 0,86 0,89 0,90 0,73 

Tabell 5.4b  R² statistik för kvartalsobservationerna.  

 

5.4.1 Veckovis oljeaktier 

I föregående kapitel visas att oljeprisets och marknadens inverkan på aktieavkastningen är 

statistiskt signifikanta för alla bolagen. Om vi tittar på våra resultat ser vi att Dow Jones index 
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och oljepriset påverkar aktieavkastningen till ungefär lika stor del. Undantag är Apache och 

Murphy som påverkas mer av oljepriset. Vad vi också kan se är att ConocoPhilips inte 

påverkas till lika stor del av oljepriset som de andra oljeaktierna. Anledningen till att bolagen 

påverkas olika mycket av oljepriset kan bero på att de på olika sätt hedgar31 sig mot 

oljeprisförändringar. En annan anledning att ConocoPhilips inte påverkas lika mycket av 

oljepriset kan vara att det är ett mycket större och stabilare bolag. Detta gör att dess aktie inte 

fluktuerar lika mycket vid oljeprisförändringar som de mindre bolagen gör. Eftersom 

ConocoPhilips är ett integrerat32 företag styrks vårt resultat av Boyer och Filion (2007), som 

visade att integrerade bolag inte påverkas lika mycket av oljeprisförändringar som 

producerande33 bolag.  

 

5.4.2 Veckovis oljeserviceaktie 

Här ser vi på resultaten att oljepriset och Dow Jones index har ungefär lika stor inverkan på 

aktierna förutom Schlumberger som vi tycker avviker jämfört med de andra värdena. 

Anledningen till detta kan vara att Schlumberger precis som ConocoPhilips är ett mycket 

större bolag än de andra bolagen. Vi antar att dess aktie är lika stabil som ConocoPhilips 

relativt de andra oljeservicebolagen, och därför inte påverkas till lika stor del av 

oljeprisförändringar. Vi trodde att oljepriset skulle ha haft större inverkan på oljeaktierna än 

på oljeserviceaktierna, eftersom oljan är en viktig komponent för oljebolagen, men våra tester 

ger näst intill identiska resultat.  

 

5.4.3 Kvartalsvis oljeaktier 

När vi studerar resultaten för oljeaktierna på lång sikt ser vi att här är det oljepriset som slår 

igenom helt och hållet och Dow Jones index har knappt någon inverkan alls. Detta ser vi som 

något naturligt och det hade vi även förväntat oss, eftersom det är oljeproducerande bolag vi 

studerar och på längre sikt borde oljepriset vara det som har störst inverkan på 

aktieavkastningarna. Även Boyer och Filion (2007) som använder sig av kvartalsvis 

observationer kommer fram till att oljepriset har större inverkan på aktieavkastningen än vad 

marknaden har. I motsats till våra resultat kom Sadorsky (2001) fram till att marknaden hade 

större inverkan än oljepriset på aktieavkastningen. Denna skillnad kan bero på att Sadorsky 

(2001) använde sig av månadsvis observationer och i våra resultat från veckovis observationer 
                                                 
31 Åtgärder som en aktör vidtar för att försäkra sig mot ogynnsamma värdeförändringar 
32 Integrerade bolag sysslar med både marknadsföring, raffinaderi, distribution, prospektering, utveckling och 
produktion.    
33 Producerande bolag sysslar endast med prospektering, utveckling och produktion. 
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kom vi fram till att marknaden och oljepriset påverkade i stort sett lika mycket. Resultaten 

visar alltså att det tar lång tid att få fram vad som verkligen påverkar aktierna. Det kan bero på 

att det tar en tid innan oljeprisets förändring visar sig i aktieavkastningen. Vad vi också kan se 

är att precis som på kort sikt påverkas inte ConocoPhilips till lika stor del som de andra 

oljeaktierna. Detta tror vi beror på samma orsaker som vi nämnt tidigare. 

 

5.4.4 Kvartalsvis oljeserviceaktier 

Här ser vi att oljepriset står för den största förklaringen till variation i aktieavkastningarna. 

Dow Jones index är med och påverkar, men inte alls lika stor del som på kort sikt. Precis som 

vid veckoobservationerna så påverkas Schlumberger inte lika mycket av oljepriset som de 

andra oljeserviceaktierna. 

Det vi också ser är att oljepriset inte påverkar lika stor del på oljeserviceaktierna som på 

oljeaktierna. En anledning till att vi inte får lika högt genomslag av oljepriset på dessa aktier 

som för oljeaktierna är att de inte enbart producerar utrustning till oljebolagen utan även har 

produktion till andra verksamheter.  
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6 SLUTSATS OCH VIDARE STUDIER 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser och ger förslag på vidare studier. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med vår studie var att se vad det var som påverkade oljeaktier och oljeservice aktier, på 

kort och lång sikt. Vi kom fram till att på kort sikt påverkar Dow Jones index 

aktieavkastningarna lika mycket som oljepriset. Detta gällde både för oljeaktier och för 

oljeserviceaktier. Det vi kunde se en skillnad på var att större bolag hade mindre påverkan av 

oljepriset än vad mindre bolag hade. Detta kom vi fram till berodde på att mindre bolag mer 

utsatta för fluktuationer i oljepriset. På lång sikt visade vi däremot att aktieförändringarna i 

stort sett enbart berodde på oljeprisets inverkan. Även här såg vi en skillnad på stora och 

mindre bolag, där vi drog samma slutsats som på kort sikt. Vi fick också fram en skillnad 

mellan oljeaktier och oljeservice aktier, när det gällde vad som påverkade respektive bransch. 

På kort sikt var det knappt någon skillnad, men när vi studerade längre sikt påverkade Dow 

Jones index oljeaktierna mindre än vad oljeservice aktierna påverkades. Detta kan förklaras av 

att det tar tid för oljepriset att slå igenom på aktiekurserna och att oljeservice bolagen inte är 

renodlade service bolag till oljebranschen.   

 

6.2 Vidare studier 

Eftersom det finns ett samband mellan oljeaktier och oljeservice med oljepriset, skulle det 

vara intressant att ta fram en modell som kan få fram avvikelser från sambandet. Om dessa 

eventuella avvikelser inträffar, skulle man gå vidare med en handelsstrategi för att utnyttja 

detta. Vad man även skulle kunna fortsätta studier kring, är att med hjälp av en förskjutning i 

regressionsmodellen, se om oljeservice aktierna reagerar senare till en prisförändring i oljan. 

Dessutom skulle man kunna utveckla studien och ta med fler förklarande variabler och bolag i 

andra länder. För att t.ex. se om växelkurs, ränta, gaspris och inflation har en påverkan. Man 

skulle också ta med variabler som är företagsspecifika som t.ex. produktionsvolym och 

hedningspolicy. 
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