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Forecasting stock market returns is an interesting topic since more and more Swedes enter and 

invest in this market. Theory implies, however, that such exercises should be impossible.  

 The aim of this thesis is to investigate the possibility to forecast future stock returns by 

looking at macroeconomic variables’ history. The study is limited to the Swedish market as it is 

based on the OMXS30-index which represents the 30 most exchanged stocks on Stockholms-

börsen, the Swedish stock exchange. This study uses four macroeconomic variables: Swedish 

unemployment, interest rate, industrial production and inflation, all available on a monthly basis.  

 We evaluate forecasts over 2002-2005, although our study makes use of all historical 

observations back to 1995. Forecast models containing macroeconomic variables are compared 

and contrasted to two common benchmark models for forecasting returns.  

 The thesis concludes, as theory suggests, that macroeconomic variables are not useful for 

forecasting the evolution of stock prices. The best performing model is a random walk model 

which predicts that the return in each period is zero. The second best forecast model is an AR(1)-

specification for returns that excludes macroeconomic variables altogether. The result could be 

explained by the stable stock market in Sweden during the investigated period of time.  
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Titel: Prognostisering av aktieavkastningar med hjälp av 
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Att kunna prognostisera aktieavkastningar är intressant både eftersom fler och fler svenskar väljer 

att spara i aktier och eftersom prognoser på börser enligt teorin är omöjliga att genomföra.  

 Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten att prognostisera framtida 

aktieavkastningar med hjälp av makroekonomiska variablers historiska värden. Undersökningen 

begränsas till den svenska marknaden då studien utförs med utgångspunkt från OMXS30-index 

som representeras av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. De makroekonomiska 

variablerna är fyra till antalet och utgörs av svensk arbetslöshet, reporänta, svensk 

industriproduktion och svensk inflation.  

 Prognoserna utförs 2002-2005, med hjälp av all historisk månadsdata från 1995 fram till 

prognostillfället. Studien görs med en respektive två laggar på samtliga makroekonomiska 

variabler. Därefter fullgörs prognoser med hjälp av två benchmarkmodeller. Efter en 

prognosutvärdering av modellerna kan slutsatser om vilken av dem som ger bäst prognoser dras.  

 Resultatet av studien visar att makroekonomiska variabler inte är de bästa faktorerna att 

använda sig av vid prognostisering av aktieavkastningar. Random walk är istället att föredra för 

uppsatsens undersökningsperiod. AR(1) skattar bättre prognoser än makromodellerna men inte 

bättre än random walk. En förklaring till random walks prognosmöjlighet kan vara en stabil 

aktiemarknad med få anomalier.  

 

 

 

 

 

 

 3



 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning                       5 

2 Teori                         7 

 2.1 Effektiva marknadshypotesen                      7 

  2.1.1 Svag form av marknadseffektivitet                     7 

  2.1.2 Mellanstark form av marknadseffektivitet                    8 

  2.1.3 Stark form av marknadseffektivitet                     8 

 2.2 Tidigare studier                       8 

2.2.1 Tidigare studier kring aktieprognoser och random walk                   9 

  2.2.2 Tidigare studier kring aktieprognoser och makroekonomiska variabler          9 

 2.3 Prognosmodeller                      10 

 2.4 Prognosutvärderingar                     11 

3 Data                                           12

 3.1 Avkastningar                                          12 

 3.2 Makroekonomiska variabler                                         12 

  3.2.1 Arbetslöshet                                         12 

  3.2.2 Reporänta                                         13 

  3.2.3 Industriproduktion                                         13 

  3.2.4 Inflation                                         13 

  3.2.5 OMXS30-index                                         14 

3.2.6 Makroekonomiska variabler: nivåutveckling                                       15

 3.2.7 Makroekonomiska variabler: förändring över tiden                                       16 

 3.3 Prognosgenerering                                         17 

4 Analys                                           18 

 4.1 Modeller baserade på en lagg                                         21 

 4.2 Modeller baserade på två laggar                                        21 

 4.3 Prognosmodellerna jämförda med den faktiska OMXS30-avkastningen                22 

5 Slutsats                                           23 

Referenser                                           24 

Bilagor                                           26 

 4



 
 

1 

Inledning 

 

I avsnittet ges en introduktion till uppsatsen med bakgrundstext, syfte, en kort redogörelse för metoden, 

frågeställning samt disposition. 

Finansiella analytiker uttalar sig dagligen om ekonomins framtida utveckling. Massmedia bevakar 

ständigt både marknadens svängningar och enskilda företags aktiepriser. Sedan 1980-talet har 

intresset för aktier hos privatpersoner ökat flerfaldigt och enligt föreningen Unga Aktiesparare 

använder cirka 80 % av alla svenskar sig av denna populära form utav sparande.  Detta trots att 

marknaden är full av osäkerhet och att det enligt ekonomisk teori inte går att förutsäga när aktier 

stiger som mest i värde. Ändå presenterade exempelvis den franska banken Société Générale, i 

samband med fotbolls-VM i Tyskland 2006, ett certifikat med aktier som förväntades ge hög 

avkastning under världsmästerskapen. Prognoser av aktieavkastningar är alltså ett ständigt hett 

område, frågan är bara om de går att genomföra. 

Studier av framtida aktiepriser har gjorts runt om i världen; med olika länder, olika 

branschindex, olika ekonomiska modeller samt olika tidsperioder som utgångspunkt. Slutsatserna 

har varit snarlika: att prognostisera aktieavkastningar i framtiden är väldigt svårt, eller rent av 

omöjligt. En förklaring till detta kan vara att marknaderna är effektiva i bemärkelsen att priser 

justeras direkt när ny information tillkommer vilket leder till att kursernas framtida värden inte 

blir möjliga att förutspå. Tillgänglig data indikerar att avvikelser från trender oftast inte följer 

något återkommande mönster, utan inträffar slumpmässigt, vilket försvårar prognostiseringen 

ytterligare.   

Ett område som har undersökts närmre i den empiriska litteraturen på senare tid är 

huruvida olika makroekonomiska variabler kan användas för att prognostisera aktieavkastningar. 

Till exempel har många frågat sig vad som händer på aktiemarknaden i framtiden när viktiga 

räntor eller inflationen förändras idag.  

Flera internationella studier existerar. Sollis (2005), till exempel, koncentrerade sig på 

Storbritannien när han testade olika makroekonomiska variablers inverkan på prognostisering av 

aktiepriser. Bossaerts och Hillion (1999) genomförde en liknande undersökning men tittade på 

flera länders aktiemarknader. Pesaran och Timmermann (1995, 2000) försökte hitta en generell 

formel som skulle kunna användas för aktieprognoser på den brittiska marknaden. Förändringar i 

diverse makroekonomiska variabler fanns med i deras prognosmodell. 

 I Sverige har studier om makroekonomiska variablers påverkan på framtida aktiepriser inte 
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genomförts tidigare. Detta samt det faktum att svenskar handlar mycket med aktier gör ämnet än 

mer intressant.  

Det specifika syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten att prognostisera 

svenska aktieavkastningar med hjälp av fyra olika makrovariablers historiska värden i Sverige. 

Eftersom detta inte utförts tidigare, innebär denna uppsats att ett tomrum i svensk 

aktieprognosforskning fylls.  

Undersökningen begränsas till de 30 mest omsatta aktierna på den svenska marknaden 

eftersom analysen utförs med utgångspunkt från Stockholmsbörsens OMXS30-index. Studien 

baserar sig på månadsdata vilket innebär en begränsning i valet av makroekonomiska variabler 

eftersom många makroekonomiska variabler endast finns tillgängliga på kvartals- och årsbasis. De 

faktorer som valts för att kunna studera aktieprognostisering med hjälp av makroekonomiska 

variabler i denna uppsats är: svensk arbetslöshet, reporänta, svensk industriproduktion samt 

svensk inflation. Vårt datamaterial sträcker sig över perioden januari 1995 till december 2005. 

Data till och med december 2001 sparas för de initiala parameterskattningarna. Prognoser 

utvärderas sedan för perioden januari 2002 – december 2005.  

I uppsatsen används autoregressiva modeller som baseras på såväl avkastningar som relativa 

förändringar i makrovariabler, för att generera prognoser. Prognoser som genereras från dessa 

modeller utvärderas i förhållande till prognoser som genereras utifrån två benchmarkmodeller. 

Vi frågar oss om det är möjligt att med hjälp av makroekonomiska variabler förutspå 

framtida aktieavkastningar. Skulle detta vara fallet, vilka variabler ger då bäst prognoser? Eller 

finns det andra modeller som hellre bör användas vid prognostisering? Dessa frågor är relevanta 

för att kunna fylla gapet som finns inom området prognoser av svenska aktieavkastningar.  

Uppsatsens andra avsnitt tar upp teori kring ämnet. Där behandlas den effektiva 

marknadshypotesen, tidigare studier som utförts inom liknande ämnesområden, prognosmodeller 

och prognosutvärdering. Avsnitt tre förklarar hanteringen av de data som ligger till grund för 

uppsatsen, de makroekonomiska variablerna som använts och prognosgenereringen. Slutligen , i 

avsnitt fyra, presenteras och analyseras uppsatsens resultat genom jämförelser mellan de olika 

modellernas prognoser. 
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2 

Teori 

 

Avsnittet inleds med en presentation av den effektiva marknadshypotesen, varpå tidigare studier inom uppsatsens 

ämne följer. Stycket fortsätter med redogörelser för olika prognosmodeller och utvärdering av dessa.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen  

Det finns mycket starkt empiriskt stöd bakom de studier som indikerar att prognostisering av 

aktieavkastningar inte är möjlig. Dessa empiriska resultat kan förklaras utifrån den effektiva 

marknadshypotesen. 1

Den effektiva marknadshypotesen publicerades 1970 av Fama och säger att aktuella priser 

på en aktiemarknad avspeglar all tillgänglig och relevant information som omgivningen har vid 

just det tillfället. Det betyder att effektiva marknader aldrig missprissätter tillgångar eftersom 

priset i period t är satt efter all tillgänglig information i period t. Därför går det inte att 

prognostisera fram priset på en aktie i period t + 1 när man befinner sig i period t. 

Informationsmängden hos marknadens aktörer är olika vid de olika tidpunkterna och de 

förväntningar som finns på aktien kommer att påverka priset direkt.  

Liksom att det inte går att förutspå vilka aktier som kommer att ge högre respektive lägre 

avkastning i framtiden på en effektiv marknad, går det inte heller att urskilja de kunniga och 

pålästa aktiehandlarna från amatörerna. Detta beror på att alla aktörer, enligt effektiva 

marknadshypotesen, innehar samma information. Konsekvensen blir att det inte är möjligt att 

göra riskfria vinster, s.k. arbitrage, på de effektiva marknaderna. 

Hypotesen brukar delas upp i tre grupper med olika starka marknadseffekter: svag, 

mellanstark och stark. Skillnaden mellan de tre varianterna är mängden information som är 

tillgänglig för marknadens alla aktörer. Nedan redogörs mer specifikt för vardera sorten.  2

2.1.1 Svag form av marknadseffektivitet 

Vid svag marknadseffektivitet syns aktieavkastningars historik i dagens aktiepris. Eftersom 

priserna historiskt sett redan har justerats varje gång ny information har tillförts marknaden, kan 

prognoser för framtiden inte göras baserat på samma historiska data då denna redan finns 

inbakad i priset. 3  

Svag marknadseffektivitet betyder i slutändan att det blir omöjligt att prognostisera framtida 

                                                 
1 Jensen (1978) 
2 Haugen (2001) 
3 Haugen (2001) 
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priser med hjälp av de historiska. Studier tyder på att denna form finns på den svenska börsen. 4  

2.1.2 Mellanstark form av marknadseffektivitet 

Vid den mellanstarka formen av marknadseffektivitet avspeglas all publik information i 

aktiepriserna. Den innefattar dels historiska värden, som för den svaga varianten, dels 

företagsinformation som allmänheten kan ta del av, som t.ex. årsrapporter både från det berörda 

företaget och dess konkurrenter. 5

I praktiken innebär detta att aktiekurser ofta förändras i samband med att företagsspecifik 

information kommer ut. En årsrapport som publiceras med bättre resultat än förväntat kan höja 

kursen på samma sätt som en med sämre kan sänka densamma.  

2.1.3 Stark form av marknadseffektivitet 

När all tillgänglig information, även den som innehas av insiders, inkluderas i aktiepriset 

motsvarar detta stark marknadseffektivitet. Denna form inrymmer alltså både den svaga och den 

mellanstarka marknadseffektiviteten. Här förändras priserna också direkt då ny information 

tillkommer, men skillnaden är att det endast är insiders som har tillgång till den. 6

Vid stark marknadseffektivitet förändras aktiekursen då t.ex. ett företag startar 

förhandlingar om köp med ett annat. Förändringen i aktiekursen sker trots att informationen inte 

läcker ut ur företaget eftersom de anställda, insiders, agerar på aktiemarknaden. Det betyder att 

priset justeras till sitt förväntade värde då förhandlingarna pågår. När avtalet sedan går igenom 

och allmänheten får denna information har priset redan nått sin prognosnivå och förändras alltså 

inte ytterligare.  

2.2 Tidigare studier  

Forskningen kring aktieprognoser har länge koncentrerat sig på random walk-modellen. Några 

viktiga artiklar inom ämnet sammanfattas i 2.2.1.  

Eftersom den effektiva marknadshypotesen säger att ny information som tillförs 

marknaden påverkar aktiepriser direkt, blir prognoser teoretiskt sett omöjliga att tillämpa. Endast 

information som inte finns inbakad i aktiepriset kan då användas vid prognostisering av framtida 

priser. Sådan information skulle exempelvis kunna vara förändringar i viktiga makroekonomiska 

variabler. I denna uppsats har arbetslöshet, industriproduktion, inflation och reporänta använts 

som makroekonomiska variabler. Under 2.2.2 presenteras ett fåtal studier inom detta ämne. 

 

                                                 
4 Vinell (1995) 
5 Haugen (2001) 
6 Haugen (2001) 

 8



 
 

2.2.1 Tidigare studier kring aktieprognoser och random walk 

Malkiel (1973) undersökte i en tidig studie random walk och menade att aktieavkastningar är 

slumpmässiga, d.v.s. de följer inget konsekvent mönster. Därför är det omöjligt att prognostisera 

framtiden med hjälp av historiska värden. 

Claesson (1987) skrev en avhandling om effektiviteten på Stockholms fondbörs vilken visade på en 

svag form av marknadseffektivitet. I avhandlingen utfördes beräkningar av beroendet mellan 

historiska och framtida kursrörelser där spår av random walk påträffades. 

Lo och MacKinlay (1988) visade i sin studie att priser på aktier, särskilt de mindre, inte följer 

random walk men strider ändå inte nödvändigtvis mot effektiva marknadshypotesen. Deras urval 

bestod av veckoavkastningar på aktiemarknaden. 

2.2.2 Tidigare studier kring aktieprognoser och makroekonomiska variabler 

Glosten et al (1993) studerade relationen mellan förväntad aktieavkastning och variansen av 

aktieavkastningar på månadsbasis. De använde sig av en modifierad modell som tog hänsyn till 

säsongsrelaterade mönster i volatiliteten, till att positiva och negativa förändringar av avkastningar 

har olika effekt på volatiliteten samt till att nominell ränta kan användas som prognostiserings-

faktor för variansen. De fann ett negativt samband mellan förväntad månadsavkastning och 

variansen av månadsavkastningar. 

Bossaerts och Hillion (1999) undersökte möjligheten att prognostisera aktieavkastningar i ett antal 

länder med hjälp av olika makroekonomiska variabler. Huvudmålet med studien var att utröna 

om det med hjälp av den riskfria räntan går att prognostisera aktieavkastningar, vilket det inte 

gick att finna något belägg för. 

Pesaran och Timmermann (1995, 2000) utförde sin första studie 1995 och därefter följde en 

vidareutveckling av denna år 2000. Studien syftade till att arbeta fram en modell som skulle kunna 

användas för att prognostisera aktieavkastningar på den brittiska marknaden. De fann att styrkan 

i att använda makroekonomiska variabler vid prognostisering förändras över tiden. Det var 

svårare att prognostisera aktieavkastningar på 60-talet jämfört med 70-talet som präglades av en 

mer volatil marknad. 

Andersson et al (2004) tog i sin magisteruppsats om obligationsfonders förändringar upp 

penningmängd, inflation, arbetslöshet, handelsbalans, valutakurs och olika räntor som 

undersökande makroekonomiska variabler. Studien visade att räntorna i viss utsträckning inverkar 

på obligationernas utveckling medan de andra makroekonomiska variablerna inte påverkar 
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kursutvecklingen direkt.  

Sollis (2005) undersökte aktieavkastningar och prognostisering av dessa med hjälp av 

makroekonomiska variabler (inflation, 3-månaders ränta, 10-års ränta, industriproduktion och 

penningmängd M1) under 1973-1979 samt under 1992-2001, och jämförde dem med olika 

benchmarkmodeller. Det visade sig att makroekonomiska förändringar kunde användas för att 

förutspå aktieavkastningar på 70- men inte på 90-talet.  

2.3 Prognosmodeller 7  

Prognoser som görs för en period fram i tiden kallas one-step-ahead prognoser. Dessa innebär att 

en prognos görs för period t + 1 betingad på information tillgänglig i period t. För att generera 

prognoser i den här uppsatsen används autoregressiva prognosekvationer av typen: 

tttt xbrbarE 211)( ++=+                                                        (2.1) 

Et (rt + 1) är den förväntade avkastningen i procent för period t + 1 i period t  

rt   är aktieavkastningen mätt som relativ förändring i aktiepriset i procent i period t  

xt   är den relativa procentuella förändringen i en makrovariabel i period t  

a, b1 och b2 är parametrar skattade enligt minsta kvadratmetoden med all historisk data tillgänglig i 

period t.  

Dessa prognoser jämförs i analysavsnittet med prognoser erhållna från två benchmarkmodeller. Den 

första är random walk-modellen för aktiepriser. Då sätts den förväntade avkastningen i period t + 

1 till noll:  

0)( 1 =+tt rE                    (2.2) 

Den andra benchmarkmodellen baseras på en AR(1)-specifikation för aktieavkastningarna:  

ttt rbarE 11)( +=+                                                         (2.3) 

Dessutom testas om resultaten är känsliga för det specifika valet av lagglängd i ekvation (2.1). 

Detta görs genom att lägga till ytterligare en lagg. Prognosmodellen blir då: 

1413211)( −−+ ++++= tttttt xbrbxbrbarE                                                                         (2.4) 

                                                 
7 Enders (2004) 
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2.4 Prognosutvärderingar 8

Vår specifika metod för att generera prognoser diskuteras i avsnitt 3.3. För att hitta den 

prognosmodell som ger bäst skattningar av just aktieavkastningar, utvärderas uppsatsens alla 

modeller. Det sker med hjälp av tre prognosutvärderingskriterier som ofta förekommer i 

prognoslitteraturen: mean error, mean absolute error och root mean squared error.  9   

Prognoser genereras i tidsintervallet 2002:01-2005:12 på månadsbasis vilket betyder att de 

är 48 till antalet. Prognosfelet, εt, vilket används i uträkningar av utvärderingskriterier beräknas 

som följer: 

skattattfaktisktt
prognos

t rr ,, −=ε                   (2.5) 

Medelvärdet, mean error, beräknas som:  

( )∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

12:2005

01:200248
1

t

PROGNOS
tME ε                                   (2.6)  

Med hjälp av ME syns genomsnittliga över- eller underskattningar, s.k. bias, i avkastnings-

prognoserna. För att få en uppfattning om storleken på prognosfelen studeras de absoluta felen, 

mean absolute error:  

( )∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

12:2005

01:200248
1

t

PROGNOS
tMAE ε                                  (2.7) 

och: 

( )
2112:2005

1:2002

2

48
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

=t

prognos
tRMSE ε                                       (2.8) 

RMSE är det vanligaste prognosutvärderingskriteriet. MAE och RMSE ger ofta liknande resultat, 

vilket inte är förvånande eftersom båda måtten visar storleken på felen oavsett om de är positiva 

eller negativa. 

                                                 
8 Wooldridge (2003)  
9 Elger et al. (2006) 
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3 

Data 

 

Avsnittet behandlar den data som ligger till grund för prognostiseringen. Först följer en introduktion till hur 

avkastningar beräknas. Därefter följer en närmare presentation av de makroekonomiska variabler som använts 

vid prognostiseringen och motiv till varför de valts. Variablerna redovisas i diagramform, dels deras historiska 

nivåer, dels deras förändring över tiden. Avsnittet avslutas med en redogörelse för prognosförfarandet. 

Data om Sveriges arbetslöshet, industriproduktion och inflation (KPI) kommer från Ecowin. 

Från Riksbankens hemsida samlas historiska värden på reporäntan och från OM-gruppen hämtas 

historiska värden på OMXS30-index.  

3.1 Avkastningar 

Avkastningen i OMXS30 mäts som förändringen i OMXS30-index. För period t beräknas denna 

genom att subtrahera OMXS30-index i tidpunkt t med OMXS30-index i tidpunkt t – 1, och 

sedan dividera med den sistnämnda variabeln. För att få den procentuella avkastningen 

multipliceras allt med 100. Specifikt definieras: 

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
×=

−

−

1

1

30
3030100

t

tt
t OMXS

OMXSOMXSr                  (3.1) 

rt är avkastningen för period t  

OMXS30t är Stockholmsbörsens index i period t  

OMXS30t - 1 är Stockholmsbörsens index i period t - 1 

3.2 Makroekonomiska variabler 

En avgränsning vid valet av makroekonomiska variabler var att finna data för dessa på 

månadsbasis. De som slutligen tagits upp i studien är svensk arbetslöshet (mätt som antalet 

arbetslösa), reporänta, industriproduktion och inflation.  Samtliga belyses och motiveras nedan. 

Även OMXS30 introduceras.  

3.2.1 Arbetslöshet  

Arbetslösheten är ett mått på hur många i den yrkesverksamma befolkningen som står utanför 

arbetsmarknaden. Öppen arbetslöshet är antalet svenskar som står utan arbete men som varken 

är studerande, pensionerade, hemarbetare eller långtidssjuka. Inte heller de inskrivna i 
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arbetsmarknadspolitiska program inkluderas i denna siffra. 10

I vår analys har den öppna arbetslösheten i Sverige använts som makroekonomisk variabel 

eftersom den mäts månadsvis och samtidigt reflekterar hur många i Sverige som ofrivilligt står 

utan arbete.  

3.2.2 Reporänta  

Reporäntan är Riksbankens viktiga styrränta som används för att hålla inflationen inom önskat 

intervall. Den svenska monetära basen utgörs nästan helt av kontanter i form av mynt och sedlar. 

Denna bas kan regleras genom repor, dvs. lån mellan Riksbanken och vanliga svenska banker. 

Oftast tar en bank ett lån i Riksbanken, som i sin tur får statspapper i utbyte. Detta är 

Riksbankens medel för att reglera penningmängden. Reporna fungerar som vanliga öppna 

marknadsoperationer, och den ränta som bankerna betalar för reporna kallas reporänta. Varje 

tisdag fastställs reporäntan och de banker som då vill låna ges möjlighet till det.  11

Den korta och långa räntan som användes i Sollis (2005) studie har valts bort i denna 

undersökning och reporäntan har utsetts som makrovariabel eftersom det är Sveriges styrränta..  

3.2.3 Industriproduktion  

Industriproduktionsindex mäter storleken på den industriella produktionen i Sverige och 

indikerar nivån på den svenska industrikonjunkturen. 12  

Sollis (2005) använde industriproduktion som en variabel i sina prognoser av aktie-

avkastningar på den brittiska marknaden. På grund av detta, samt det faktum att produktionen 

mäts på månadsbasis, gör att vi inkluderar denna makrovariabel även i vår studie. 

3.2.4 Inflation  

Inflationen indikerar den genomsnittliga prisökningen över en viss tidsperiod genom 

konsumentprisindex, KPI. Detta är ett genomsnittsmått av priserna på alla varor och tjänster som 

säljs under ett år i Sverige. Riksbanken har som mål att hålla inflationen inom ramen 1-3 %. 13  

Sollis (2005) prognostiserade aktieavkastningar med hjälp av inflation och därför tas den 

även med i denna studie.  

3.2.5 OMXS30-index 

OMXS30 mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen och är ett användbart mått vid studier av historiska aktieprisutvecklingar. 

                                                 
10 Ekonomifakta (2006) 
11 Fregert och Jonung (2003) 
12 SCB (2006) 
13 Fregert och  Jonung (2003) 
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OMXS30 återger ingen bransch- eller företagsstorleksspecifik marknad, utan avspeglar istället alla 

sorters företags aktiekurser. Detta gör den optimal i ett undersökande syfte då man vill se 

generella trender. 14
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Figur 1. OMXS30-index i nivå och avkastning (relativ förändring i procent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 OM- gruppen (2006) 
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3.2.6 Makroekonomiska variabler: nivåutveckling 

Nedan visas de svenska makroekonomiska variablernas utveckling över undersökningsperioden 

1995:01 – 2005:12.  

Arbetslösheten har sjunkit sedan 1995, men säsongsrelaterade fluktuationer har förekommit 

under hela tidsperioden. Även reporäntan har minskat i samma period. Industriproduktionen har 

vuxit men stora säsongseffekter har existerat under elvaårsperioden. Konsumentprisindex har 

ökat sedan 1995.  
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Figur 2. Makrovariabler i nivå 
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3.2.7 Makroekonomiska variabler: förändring över tiden 

Nedan presenteras den relativa procentuella förändringen i de svenska makroekonomiska 

variablerna under perioden 1995:01-2005:12. 

Arbetslösheten och industriproduktionen har varit väldigt volatila under undersöknings-

perioden. Dessa förändringar följer ett säsongsrelaterat mönster. Reporäntan har både höjts och 

sänkts och vid vissa tidpunkter inte förändrats alls. Inflationen har endast förändrats väldigt lite 

från månad till månad.   
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Figur 3. Relativa förändringar i makrovariabler (procent) 
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3.3 Prognosgenerering  

In-samplet som används för de första parameterskattningarna utgörs av månadsdata bestående av 

historiska avkastningar och makroekonomiska förändringar under perioden 1995:01-2001:12. 

Parametrarna appliceras i den första prognosekvationen som förutspår avkastningen i 2002:01. 

När prognoser för senare perioder genereras, växer informationsmängden med ytterligare en 

månad för varje ny prognos som görs. Med andra ord används all tillgänglig information i period 

t för att generera en prognos för period t + 1. Det innebär nya, skattade parametrar i varje 

periods prognosekvation.  

Följande algoritm från Binner et al (2006) beskriver den expanderande informations-

fönsterteknik som används när uppsatsens prognoser genereras: 

För T = 2001:12 till 2005:11 

1. Använd alla tillgängliga observationer t upp till och med T för att skatta (2.1) 

med minsta kvadratmetoden. 

2. Beräkna , där ^ är parameterskattningar från Steg 1 i 
loopen. 

tt
PROGNOS

T xbrbar
∧∧∧

+ ++= 211

 3. Beräkna prognosfelet  skattattfaktisktt
prognos

t rr ,, −=ε

Slut För 

Random walk-prognoser skapas utan att använda loopen. AR(1) prognoser som bara tar hänsyn 

till historiska avkastningar estimeras genom att byta ut ekvation (2.1) mot (2.3) i loopen. För 

prognoser baserade på fler laggar och makrovariabler byts (2.1) ut mot (2.4) i steg 1 ovan. 
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4 

Analys 

 

Analysen består av de åtta olika makroprognosmodellerna som jämförs med två benchmarkmodeller: random 

walk och autoregressivmodell. Avsnittet avslutas med en diskussion beträffande studiens resultat och den teori som 

tidigare tagits upp i uppsatsen.  

Uppsatsens åtta makroprognosmodeller (fyra baserade på en lagg och fyra baserade på två laggar) 

och de två benchmarkmodellerna, random walk samt AR(1), analyseras genom en prognos-

utvärdering. Denna består av mean error, mean absolute error och root mean squared error. Bäst 

prognoser har de modeller som har lägst värden på dessa feltermer. Nedan presenteras resultatet 

av utvärderingen: 

 

  ME MAE RMSE 

Arbetslöshet (1) 0,4640 4,8651 6,3500 

Reporänta (1) 0,7097 4,9401 6,4036 

Industriproduktion (1) 0,6743 4,8836 6,3945 

Inflation (1) 0,4619 4,8403 6,4246 

Arbetslöshet (2) 0,0216 5,2601 6,6850 

Reporänta (2) 0,7130 5,0386 6,5147 

Industriproduktion (2) 0,3845 5,1289 6,5065 

Inflation (2) 0,4655 5,1053 6,6102 

Random walk 0,0060 4,7426 6,1874 

AR(1) -0,0432 4,8101 6,2804 

Not. Siffrorna inom parantes efter makrovariablerna anger lagglängd. 1 betyder att prognoser har 

generats enligt ekvation (2.1) och 2 betyder att prognoser har genererats enligt ekvation (2.4).  

Tabell 1. Sammanfattning av utvärderingskriterier (%) 
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   (c) Industriproduktion                       (d) Inflation 
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Figur 4. Aktieavkastningsprognoser (%) baserade på makrovariabler med en lagg 
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   (c) Industriproduktion                       (d) Inflation 
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Figur 5. Aktieavkastningsprognoser (%) baserade på makrovariabler med två laggar 
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          (a) Random Walk                       (b) AR(1) modell 
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Figur 6. Benchmarkmodellernas aktieavkastningsprognoser (%) 

4.1 Modeller baserade på en lagg  

De bästa prognoserna bland makromodellerna fås av arbetslöshet när man ser till RMSE, som är 

den mest använda av de tre prognosutvärderingskriterierna. Dock uppvisar inflation minst 

prognosfel enligt ME och MAE. Både arbetslöshet och inflation överskattar avkastningarna smått 

i sina prognoser.  

Random walk överträffar dock båda dessa makrovariablers prognoser enligt samtliga 

prognosutvärderingskriterier. Trots att random walk är den bästa modellen att använda ger den 

en liten överskattning i sin prognos. Den enkla autoregressiva modellen är däremot inte lika bra 

vid estimering av aktieavkastningar, men är att föredra enligt alla utvärderingskriterier framför de 

makromodeller denna uppsats har presenterat. 

De sämst skattade prognoserna är de estimerade med industriproduktion eller med reporänta. 

Detta kan utläsas i tabell 1. 

4.2 Modeller baserade på två laggar 
Felen är något större när två laggar, istället för en, används. Random walk ger fortfarande bäst 

prognoser, tätt följt av AR(1), enligt alla prognosutvärderingskriterier. Med arbetslöshet som 

makroekonomisk variabel fås de största avvikelserna i prognosen mot den faktiska avkastningen. 

Detta syns särskilt i MAE och RMSE. Både industriproduktion och reporänta, som i modellen 
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med en lagg gav sämst skattade prognoser, ger bäst prognoser enligt RMSE respektive MAE 

bland makromodellerna när två laggar brukas. Detta kan utläsas i tabell 1. 

4.3 Prognosmodellerna jämförda med den faktiska OMXS30-avkastningen 

I alla makroprognosmodeller kan man generellt se att prognosfelen blir mindre ju längre fram i 

out-of-samplet man rör sig. En förklaring till minskade prognosfel kan vara en mindre volatil 

börs under denna period (se figur 4, 5 och 6). Då börsen är stabil blir prognoser lättare att göra 

och skillnaden mellan de verkliga och de prognostiserade värdena blir mindre. Eftersom random 

walk prognostiserar den förväntade avkastningen till noll är denna modell teoretiskt sett den som 

skattar bäst prognoser på en lugn marknad, vilket även stämmer överens med uppsatsens 

prognosperiod 2002:01-2005:12.  

Den faktiska aktieavkastningen under undersökningsperioden svänger rejält ett par gånger. 

Makromodellernas prognoser avviker däremot inte i samma utsträckning från nollprocent-

strecket. Dessa modeller missar de största upp- och nedgångar som skett på börsen och deras 

prognoser avviker från de verkliga värdena på avkastningarna vid de volatila tidpunkterna. Precis 

som för random walk, används makroprognosmodellerna bäst på en trög marknad. Om de 

prognoser som gjorts i denna uppsats hade varit korrekta, skulle det ha inneburit en börs med 

mindre fluktuationer. I verkligheten syns dock större oregelbundenheter än vad uppsatsens 

prognosmodeller visar. 

Att aktiepriser följer en random walk i Sverige under perioden 2002:01-2005:12 stämmer 

överens med Claesson (1987) som fann tecken på random walk på den svenska börsen samt 

Malkiel (1973) som var en av de första att påstå att aktiemarknader karaktäriseras av random 

walk. Däremot strider uppsatsens resultat mot Lo och MacKinlays (1988) slutsats att random 

walk inte finns på aktiemarknaden. De undersökte dock huvudsakligen mindre aktiers avkastning, 

medan denna uppsats enbart studerar de trettio största aktierna på den svenska börsen.  

Liksom Pesaran och Timmermann (1995, 2000) fann vi att det var svårare att göra 

prognoser när marknaden är volatil. Även Sollis (2005) som försökte förutspå utseendet på 90-

talets instabila brittiska aktiemarknad med hjälp av makroekonomiska variabler fann att detta var 

svårt.  
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5 
Slutsats 

 

Kapitlet tar upp de slutsatser som kommit fram efter den genomförda analysen. 

Denna studie tyder på att makroekonomiska variabler inte är användbara vid prognostisering av 

aktieavkastningar under perioden 2002-2005. För mer precisa skattningar av framtida värden bör 

en modell som estimerar avkastningen till noll, en s.k. random walk-modell, utnyttjas. En 

förklaring till denna modells lämplighet kan vara en relativt stabil svensk börs under dessa år.  

Den andra benchmarkmodellen, AR(1), ger bättre prognoser än vad makromodellerna gör. 

Dock är prognoserna sämre än de framtagna enligt random walk-modellen. 

Bland de makroekonomiska modellerna uppnås bäst prognosresultat när månadsdata med 

en lagg används. Av makrovariablerna är det då arbetslöshet som prognostiserar aktie-

avkastningen bäst enligt RMSE-kriteriet. 

Tidigare studier liknande denna har dragit slutsatsen att makroekonomiska variabler inte 

kan användas för att förutspå aktiemarknaden och att random walk oftast är den bästa 

prognosmodellen. Denna uppsats har empiriskt visat att samma slutsatser kan dras för Sverige 

under perioden 1995-2005. 
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Bilaga 1 

De olika variablernas procentuella förändringar under undersökningstiden 

 
Arbetslöshet 
förändring 

Industriproduktion 
förändring 

Inflation 
förändring

Reporänta 
förändring 

OMXS30 
förändring 

1995:01      
1995:02 -4,507 0,630 0,398 1,414 -1,370 
1995:03 -3,304 17,522 0,396 4,698 -2,348 
1995:04 -1,633 -14,909 0,671 3,303 7,234 
1995:05 0,547 8,135 0,118 0,887 1,388 
1995:06 25,685 1,042 -0,078 2,527 1,944 
1995:07 10,253 -36,426 -0,118 3,058 3,414 
1995:08 -6,469 43,964 -0,118 0,268 2,253 
1995:09 -12,185 8,385 0,668 0,000 4,225 
1995:10 -6,473 5,889 0,273 0,000 -6,588 
1995:11 -3,692 1,527 -0,039 0,000 2,355 
1995:12 10,683 -6,552 -0,312 0,000 -1,767 
1996:01 -4,187 -4,138 -0,156 -2,148 0,219 
1996:02 -5,821 1,439 0,078 -4,337 6,396 
1996:03 -4,264 4,137 0,469 -7,022 0,556 
1996:04 -6,228 -5,108 0,233 -7,799 1,923 
1996:05 0,452 1,077 -0,116 -6,713 1,378 
1996:06 27,619 1,183 -0,389 -6,336 -0,386 
1996:07 11,341 -32,047 -0,234 -6,918 -5,702 
1996:08 -8,507 37,866 -0,469 -6,437 5,814 
1996:09 -15,294 8,864 0,589 -5,084 4,225 
1996:10 -6,257 6,995 -0,039 -4,655 1,556 
1996:11 -2,676 -1,608 -0,234 -7,303 8,134 
1996:12 12,376 -2,832 -0,157 -6,825 3,743 
1997:01 0,096 -5,269 -0,118 -3,593 8,586 
1997:02 -6,377 -0,473 -0,157 0,000 4,235 
1997:03 -4,609 3,686 0,393 0,000 4,392 
1997:04 -6,680 8,486 0,705 0,000 -0,194 
1997:05 0,826 -9,937 0,000 0,000 4,462 
1997:06 30,615 6,338 0,156 0,000 7,097 
1997:07 9,154 -31,567 -0,039 0,000 6,864 
1997:08 -12,282 29,677 0,039 0,000 -6,540 
1997:09 -23,604 17,786 0,932 0,000 6,082 
1997:10 -11,083 6,653 -0,077 0,000 -12,680 
1997:11 -5,466 -5,842 -0,154 0,000 2,746 
1997:12 18,782 0,736 -0,039 2,568 -3,959 
1998:01 -5,457 -12,735 -0,849 3,441 3,690 
1998:02 -8,416 4,187 -0,117 0,000 6,991 
1998:03 -6,708 14,466 0,156 0,000 4,955 
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1998:04 -6,258 -6,319 0,272 0,000 0,785 
1998:05 1,328 -6,317 0,155 0,000 1,596 
1998:06 47,112 10,400 -0,194 -4,310 2,017 
1998:07 11,270 -31,470 -0,233 -1,502 -2,256 
1998:08 -18,099 29,607 -0,506 0,000 -14,475 
1998:09 -25,290 16,900 0,430 0,000 -8,473 
1998:10 -10,446 2,193 0,195 0,000 10,507 
1998:11 -2,541 0,390 -0,233 -6,678 8,869 
1998:12 25,237 -3,984 -0,195 -8,264 1,682 
1999:01 -0,114 -17,308 0,000 -3,134 -0,651 
1999:02 -6,467 10,771 0,039 -2,941 -0,050 
1999:03 -5,266 18,122 0,390 -4,876 3,418 
1999:04 -5,701 -12,348 0,233 -7,617 4,115 
1999:05 5,478 -2,561 0,155 0,000 -2,511 
1999:06 40,898 11,062 0,155 0,000 7,299 
1999:07 10,446 -34,122 -0,425 0,000 -1,659 
1999:08 -15,014 27,096 0,000 0,000 2,227 
1999:09 -18,344 21,790 0,699 0,000 -1,005 
1999:10 -4,496 -0,484 0,116 0,000 10,527 
1999:11 0,228 5,248 -0,270 5,486 11,986 
1999:12 16,870 -4,617 0,232 6,240 13,570 
2000:01 -2,892 -16,651 -0,809 0,000 0,696 
2000:02 -8,289 12,427 0,466 10,988 13,745 
2000:03 -8,819 14,050 0,464 3,962 -5,088 
2000:04 -7,038 -14,130 0,038 0,000 4,428 
2000:05 -2,974 12,342 0,500 0,000 -5,838 
2000:06 31,077 -4,319 -0,038 0,000 -8,823 
2000:07 10,357 -29,244 -0,459 0,000 -1,685 
2000:08 -18,421 31,761 0,077 0,000 2,008 
2000:09 -20,151 11,895 0,692 0,000 -10,314 
2000:10 -13,859 5,174 0,229 0,000 -4,435 
2000:11 -8,539 3,578 0,038 0,000 -7,979 
2000:12 22,664 -11,658 -0,076 3,859 -5,699 
2001:01 1,145 -2,346 -0,305 2,704 6,808 
2001:02 -6,220 -2,002 0,344 0,000 -11,179 
2001:03 -5,970 13,177 0,762 0,000 -11,987 
2001:04 -4,018 -13,989 0,869 0,000 15,119 
2001:05 1,177 8,185 0,674 0,000 -0,843 
2001:06 39,335 -4,656 -0,149 0,000 -4,072 
2001:07 8,055 -27,365 -0,522 4,262 -3,110 
2001:08 -12,468 31,232 0,262 1,906 -8,568 
2001:09 -14,989 7,791 0,859 -4,706 -10,770 
2001:10 -7,651 9,604 -0,296 -7,407 7,007 
2001:11 -6,547 -1,355 0,037 0,000 12,269 
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2001:12 20,412 -13,095 0,111 0,000 1,734 
2002:01 -0,816 2,845 -0,260 0,000 -6,052 
2002:02 -7,204 0,512 0,223 0,000 -0,108 
2002:03 -5,512 7,849 0,891 2,333 0,746 
2002:04 -8,458 -0,851 0,405 4,235 -9,647 
2002:05 -1,034 -4,004 0,257 6,250 -7,629 
2002:06 36,660 -2,582 -0,146 0,000 -7,700 
2002:07 10,251 -26,504 -0,329 0,000 -11,156 
2002:08 -8,422 24,688 0,037 0,000 -0,774 
2002:09 -16,701 14,349 0,771 0,000 -14,878 
2002:10 -4,804 7,393 0,328 0,000 12,802 
2002:11 0,514 -3,170 -0,254 -2,240 14,457 
2002:12 21,036 -7,390 0,146 -7,403 -13,598 
2003:01 -0,011 -0,909 0,327 -2,527 -7,185 
2003:02 -4,712 -1,631 0,870 0,000 -2,455 
2003:03 -1,333 10,570 0,503 -2,856 -2,895 
2003:04 -2,501 -1,781 -0,357 -3,923 13,046 
2003:05 3,835 -3,435 -0,108 0,000 -0,930 
2003:06 26,243 -0,198 -0,287 -9,774 2,496 
2003:07 8,020 -25,743 -0,324 -10,852 9,322 
2003:08 -5,010 19,733 -0,036 -2,316 3,152 
2003:09 -10,297 20,935 0,723 0,000 -5,252 
2003:10 -1,880 3,131 0,072 0,000 7,861 
2003:11 1,383 -6,786 -0,215 0,000 -1,217 
2003:12 14,595 -0,096 0,108 0,000 2,419 
2004:01 1,716 -5,081 -0,215 0,000 4,566 
2004:02 -4,321 3,333 -0,252 -5,909 4,131 
2004:03 -6,845 13,978 0,757 -3,382 -2,014 
2004:04 -6,480 -7,118 0,000 -16,000 -2,760 
2004:05 -3,724 -4,524 0,251 -4,762 -2,322 
2004:06 22,479 7,544 -0,428 0,000 4,815 
2004:07 7,529 -31,295 -0,143 0,000 -2,102 
2004:08 -9,399 26,047 -0,108 0,000 0,918 
2004:09 -11,144 18,484 0,719 0,000 1,778 
2004:10 -2,851 -1,578 0,286 0,000 -2,029 
2004:11 -1,298 3,117 -0,569 0,000 4,477 
2004:12 14,779 -4,491 0,000 0,000 -1,100 
2005:01 1,701 -10,579 -0,537 0,000 -0,837 
2005:02 -3,999 6,471 0,468 0,000 2,654 
2005:03 -3,775 9,497 0,215 0,000 -0,220 
2005:04 -4,640 -4,857 0,143 0,000 -3,737 
2005:05 -3,371 -0,091 0,036 0,000 4,982 
2005:06 22,699 3,376 0,036 -7,500 3,382 
2005:07 7,248 -27,891 -0,357 -18,919 4,058 
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2005:08 -6,125 19,094 0,179 0,000 -2,855 
2005:09 -10,205 19,116 0,715 0,000 5,212 
2005:10 -3,495 -0,863 0,177 0,000 -2,513 
2005:11 -3,048 1,567 -0,248 0,000 2,862 
2005:12 12,388 -2,656 0,035 0,000 3,543 
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Bilaga 2 

Företag som tillhör OMXS30  

ABB 

Alfa Laval 

Autoliv  

Assa Abloy B 

Atlas Copco A 

Atlas Copco B 

Astra Zeneca 

Electrolux B 

Eniro 

Ericsson B 

Fabege 

FöreningsSparbanken A 

H&M B 

Holmen B 

Investor B 

Nordea 

Nokia  

Skandia 

Sandvik 

Svenska Cellulosa (SCA) B 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) A  

Securitas B 

Svenska Handelsbanken A 

Skanska B 

SKF B 

Stora Enso 

Swedish Match 

Tele2 B 

Telia Sonera 

Volvo B 
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