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Sammanfattning 
 
Titel: Prognostisering av kovarianser – en studie av samvariationen mellan Affärsvärldens 
branschindex  
 
Seminariedatum: 
 
Kurs: NEKK01 – Examensarbete kandidatnivå 15 hp 
 
Författare: Johan Möse 
 
Handledare: Hossein Asgharian 
 
Nyckelord: Multiindexmodell, kovarians, branschindex, prognos, portföljvalsteori 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den 
systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. 
 
Metod: Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska 
aktiemarknaden under perioden 1997 – 2006. Först skattas branschindexens känslighet för 
olika riskfaktorer, skattningarna används för att skapa en varians-kovariansmatris. 
Utvärdering sker genom att vikterna för en global minsta variansportfölj beräknas med hjälp 
av den skattade varians-kovariansmatrisen. Vikterna hålls sedan konstanta i en 
utvärderingsperiod, den realiserade variationen i portföljen ex post är ett mått på modellens 
förmåga att prognostisera systematisk samvariation. 
 
Slutsats: Vi kan inte påvisa några skillnader mellan de olika modellernas förmåga att 
prognostisera systematisk samvariation. Alla prognosmodeller ger dock en lägre realiserad 
standardavvikelse i utvärderingsperioden än den passiva strategin att placera lika stor andel i 
alla branschindex. 
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrund och en problemdiskussion. Sedan följer 
en redogörelse för uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Möjligheterna för mindre investerare att sätta samman en väldiversifierad portfölj har på 

senare år ökat markant i och med framväxten av så kallade CFD:er (Contract For Difference) 

med vilkas hjälp det är möjligt att ta både långa och korta positioner i allt från råvaror till 

valutor. Framväxten av CFD:er har även gjort det möjligt att investera i index av olika slag. 

För att kontrollera risken i en portfölj behöver investerare dels ha en väldiversifierad portfölj, 

de behöver även ha en uppfattning om vilken risk kombinationer av olika tillgångar ger 

upphov till. Det vore därför av intresse att undersöka om det går att utifrån befintliga modeller 

skapa en portfölj bestående av branschindex som uppvisar de på förhand önskade 

egenskaperna i termer av risk. 

 

Tidigare forskning har visat att avkastningen på aktier kan förklaras med hjälp av 

makroekonomiska variabler, se till exempel Chen, Roll och Ross (1986). Makroekonomiska 

faktorer så som växelkurs eller inflation påverkar hela aktiemarknaden. Eftersom 

makrovariablerna påverkar marknaden som helhet så bidrar de till systematisk risk, 

systematisk risk har i sin tur ett pris. Det är denna systematiska riskpremie som bland andra 

Chen, Roll och Ross är ute efter att prissätta.  

 

Vidare finner Fama och French (1993) att det på den amerikanska aktiemarknaden existerar 

en riskpremie dels baserad på företags storlek men också baserad på marknadens värdering av 

företag i förhållande till företagens bokförda värde. Dessa fundamentala faktorer tycks alltså 

också ge upphov till systematisk risk. 

  

Chan, Karceski och Lakanishok (1999) vrider fokus bort från prissättning av den systematiska 

risk som makro- och fundamentala faktorer bidrar till. De fokuserar istället på att undersöka i 

vilken utsträckning samvariation mellan aktier går att härleda från makroekonomisk data. 

Resonemanget har sin grund i att en portfölj som består av ett stort antal tillgångar har låg 

icke-systematisk risk, all övrig risk är systematisk och därmed prissatt på marknaden. 

Portföljens exponering mot systematisk risk är beroende av samvariationen mellan de olika 
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aktiernas avkastningar. Vidare gäller då att om respektive akties samvariation med den 

systematiska riskfaktorn kan fastställas så kan även alla aktiers inbördes systematiska 

samvariation uppskattas. Att klargöra systematisk samvariation mellan olika tillgångar ger 

investeraren ökade möjligheter att sätta samman en portfölj med önskad risknivå. Chan, 

Karceski och Lakanishok utvärderar en rad olika modeller inte bara utifrån deras förmåga att 

göra prognoser för framtida samvariation utan också vad utfallet blir för portföljer som 

baseras på prognoserna ifråga. 

 

Eun och Resnick (1992) undersöker olika modellers prognosförmåga genom att jämföra varje 

enskild prognos för kovariansen mellan två tillgångar med den realiserade kovariansen mellan 

samma tillgångar. Eun och Resnick finner i sin undersökning bland annat att den 

multiindexmodell som beskrivits av Chen, Roll och Ross är relativt dålig på att förutspå 

framtida samvariation mellan tillgångar. De finner istället att modeller som utgår ifrån 

samvariationen mellan olika branschers genomsnittliga inbördes samvariation ger lägst 

prognostiseringsfel.1  

 

Denna studie liknar mest Chan, Karceski och Lakanishok (1999) till sin utformning då vi 

undersöker om det är möjligt att minska den framtida portföljrisken genom att undersöka 

systematisk samvariation på marknaden. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka systematisk samvariation mellan Affärsvärldens 

branschindex och i vilken utsträckning det är möjligt att utifrån en rad förmodat gemensamma 

riskfaktorer göra prognoser för framtida samvariation. Fyra stycken prognosmodeller jämförs 

utifrån modellernas förmåga att generera en portfölj med så låg standardavvikelse som möjligt 

i utvärderingsperioden.  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen undersöker den svenska aktiemarknaden under en tioårsperiod från januari 1997 

till och med december 2006. Valet av tidsperiod kan kommenteras ur två aspekter. För det 

första så är tio år tillfredställande lång tid för att först under en första femårsperiod skatta 

                                                 
 
1 Eun, C. S., Resnick, B. G., Forecasting the correlation structure of share prices: a test of new models, 1992, s. 
655 
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sambandet mellan de beroende och de oberoende variablerna för att sedan under en andra 

femårsperiod utvärdera en portfölj baserad på skattningen. För det andra så valdes 

tidsperioden på ett sådant sätt att tillgången på relevant data kunde säkras. 

 

Anledningen till att branschindex används som tillgångar istället för aktier motiveras med att 

om vi hade använt oss av enskilda aktier så hade antalet tillgångar som krävts för att uppnå 

samma diversifieringseffekt behövt vara betydligt mycket högre. Kostnaden för att investera i 

motsvarande antal aktier är betydande ur ett investerarperspektiv, det är därför av intresse att 

undersöka en modell baserat på investering i hela branschindex. Det bör dock tilläggas att 

studien i sig inte tar hänsyn till transaktionskostnader. Användandet av enskilda aktier hade 

dessutom medfört rent beräkningstekniska svårigheter då varians-kovariansmatrisernas storlek 

ökar kvadratiskt med antalet tillgångar och blir relativt stor och svårhanterlig redan vid 

relativt ett litet antal tillgångar.  

1.4 Disposition 
Kapitel 2, Teori, ger en genomgång av den ekonomiska teori som tillämpas i uppsatsen. De 

olika förklarande variabler som används beskrivs och ges en teoretisk koppling till avkastning 

på aktier. 

 

Kapitel 3, Metod, redogör för tillvägagångssättet i uppsatsen. Här kritiseras även uppsatsens 

reliabilitet, validitet och källor. 

 

Kapitel 4, Empiri, beskriver datamaterialet och hur det har bearbetats. Kapitlet fortsätter med 

en mer ingående beskrivning av genomförandet av själva studien. 

 

Kapitel 5, Resultat, presenterar resultatet från regressionsanalysen och de olika portföljernas 

utfall ex post. 

 

Kapital 6, Slutdiskussion och Slutsatser sammanfattar vad vi kommit fram till. Här ges även 

en beskrivning av de svagheter som studien uppvisar och förslag till framtida undersökningar. 
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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 Värdering av aktier 
Det existerar en rad olika tillvägagångssätt när det gäller värdering av aktier. Värdet på ett 

företags aktie kan beskrivas som en funktion av företagets vinster, utdelningar, risk, 

kapitalkostnad och framtida tillväxttakt, med andra ord som nuvärdet av alla framtida 

betalningar som investeraren förväntar sig att få. Aktiens värde kan följaktligen uttryckas 

enligt följande.  

gk
D

k
gDP t

n

n
n

t
t −

=
+
+

= +
∞=

=
+∑ 1

0
1)1(
)1(

  (2.1) 

Där Pt är aktiens pris i tidpunkten t, Dt+1 är utdelningen i tidpunkten t+1, k är 

diskonteringsräntan tillika marknadens avkastningskrav och g är förväntad framtida 

utdelningstillväxt.2 Priset på en aktie i en viss tidpunkt utgörs alltså av nuvärdet av förväntad 

framtida utdelning vilket också kan uttryckas som nuvärdet av framtida kassaflöden. 

Realiserad avkastning kan därmed uttryckas som skillnaden mellan värdet av förväntade 

framtida kassaflöden i tidpunkt t och förväntade framtida kassaflöden i tidpunkten t+1. 

Aktiens pris och därmed avkastning beror alltså enligt ovanstående modell på två faktorer, 

diskonteringsräntan och utdelningstillväxt. Det är endast förändringar i dessa variabler som 

leder till systematiska förändringar i aktiens pris. Chen Roll och Ross (1986) framhäver att 

förväntade framtida kassaflöden påverkas av både reala och nominella krafter i ekonomin och 

att det därmed är fruktbart att undersöka dylika makrovariablers bidrag till systematisk risk. 

 

2.2 Portföljvalstoeri 
2.2.1 Portföljavkastning och risk 
 

En portfölj består per definition av minst två tillgångar. Varje tillgångs andel av den totala 

portföljens storlek benämns portföljvikt, dessa summerar till ett. Portföljens avkastning är ett 

viktat genomsnitt av avkastningen på alla i portföljen ingående tillgångar. Ekvation 2.2 

                                                 
 
2 Se till exempel Elton, E. et al Modern Portfolio Theory and Investment Analysis  s. 442f 
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beskriver portföljavkastningen där iX  är andelen som investeras i varje tillgång i och iR  är 

förväntad avkastning för tillgång i. 

 

∑
=

=
N

i
iip RXR

1
  (2.2) 

 

Portföljens risk mäts i varians (σ2) eller standardavvikelse (σ). Portföljens varians kan delas 

upp i två komponenter. Den första beskriver hur portföljens varians beror av variansen på de 

tillgångar som ingår i portföljen. Den andra delen beskriver hur portföljens varians påverkas 

av samvariationen mellan de tillgångar som ingår i portföljen. Portföljens varians består alltså 

av ett viktat genomsnitt av de ingående tillgångarnas varians plus den parvisa kovariansen 

mellan alla portföljens tillgångar. Portföljvariansen beskrivs algebraiskt i ekvation 2.3. 
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2.2.2 Diversifieringseffekten och systematisk risk 
Givet att portföljens risk kan beskrivas enligt ekvation 2.3 kan följande iakttagelse göras när 

antalet tillgångar i portföljen ökar.3 Vi inleder med att skriva om ekvation 2.3 så att den 

beskriver variansen för en likaviktad portfölj bestående av N stycken tillgångar. Portföljvikten 

för respektive tillgång är därmed lika med Xj = Xk =1/N. 
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Vi bryter ut 1/N ur den första termen i ekvation 2.4, återstår gör då ett uttryck för 

tillgångarnas genomsnittliga varians. 
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3 Se till exempel Elton et al Modern Portfolio Theory and Investment Analysis s. 58 
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Vi förlänger sedan den andra termen av ekvation 2.4 genom att multiplicera med 

1)1/()1( =−− NNN . Notera att det totala antalet kovarianser är lika med )1( −NN . Vi får då 

ekvation 2.6. 
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Vi får portföljvariansen genom att sätta in ekvation 2.5 och 2.6 i ekvation 2.4. 

jkjp N
N

N
σσσ 11 22 −

+=  (2.7) 

 

Om antalet tillgångar nu går mot oändligheten så kommer den första termen i ekvation 2.7 att 

gå mot noll, den andra termen kommer samtidigt att gå mot den genomsnittliga kovariansen. 

Av detta kan följande slutsatser dras kring portföljens varians. För det första så minskar den 

del av portföljens varians som beror på de ingående tillgångarnas respektive varians när 

antalet tillgångar ökar. Det är detta som benämns diversifieringseffekten. För det andra så går 

portföljens totala varians mot den mellan tillgångarna genomsnittliga kovariansen när antalet 

tillgångar går mot oändligheten. Denna risk benämns systematisk risk och går till skillnad från 

icke-systematisk risk inte att diversifiera bort. Eftersom den icke-systematiska risken går att 

diversifiera bort så finns det ingen anledning för marknaden att ersätta denna typ av risk. 

2.2.3 Mean-Variance kriteriet 
Mean-Variance kriteriet togs fram av Harry Markowitz på 1950-talet som en metod för att 

avgöra hur en investerare väljer att placera sitt kapital för att kunna maximera framtida 

avkastningar givet en viss risknivå. Markowitz kriterium för portföljval utgår från två 

huvudsakliga antaganden (i) antagandet om riskaversion och (ii) antagandet om icke-

mättnad.4 Med detta menas att investerare vill undvika risk och att de alltid väljer en högre 

avkastning framför lägre givet samma risknivå. Givet att en investerare har en väldiversifierad 

portfölj så uppstår ett utbyte mellan risk och förväntad avkastning. Investeraren kan hålla en 

portfölj som ger en högre avkastning men får därmed bära en högre risk.  

                                                 
 
4 Markowitz. H., Portfolio Selection, 1952, s. 77. 
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2.2.4 Effektiva portföljfronten och den globala minsta variansportföljen 
Om marknadens aktörer agerar i enlighet med Mean Variance ansatsens antaganden om att 

investerare i genomsnitt ogillar risk och föredrar högre avkastning framför lägre är så kommer 

investerarna att välja vissa kombinationer av tillgångar framför andra. Det är dessa föredragna 

kombinationer av tillgångar som utgör den effektiva delen av den så kallade portföljfronten. 

Dessa kombinationer av tillgångar är effektiva i bemärkelsen att det inte finns någon 

kombination av tillgångar som ger en högre förväntad avkastning givet samma risknivå eller 

omvänt att det inte finns någon kombination av tillgångar som medför en lägre risk givet en 

viss förväntad avkastningsnivå. Den globala minsta variansportföljen är den kombination av 

tillgångar som medför lägst risk längs den effektiva fronten. Den globala minsta 

variansportföljen hittas genom att minimera funktionen som beskriver portföljens varians med 

avseende på portföljvikterna. Detta kan även uttryckas som att vi söker det minsta värde som 

ekvation (2.3) kan anta under restriktionen att portföljvikterna summerar till ett. 

2.3 Modeller 
2.3.1 Arbitrage Pricing Theory (APT) 
Arbitrage Pricing Theory (APT) är en jämviktsmodell för prissättning av tillgångar, den 

utvecklades av Stephen Ross 1976 som ett alternativ till Sharpe-Lintner-Blacks Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Utgångspunkten är lagen om ett pris, två tillgångar som är identiska 

kan inte ha olika priser. Enligt APT medför lagen om ett pris att tillgångar, eller 

kombinationer av tillgångar, som är lika riskfyllda bör ge samma avkastning. Jämvikt uppnås 

genom att tillgångar som är felaktigt prissatta, mätt i relativa termer, utnyttjas för att göra 

arbitragevinster och att priset på de felaktigt prissatta tillgångarna därigenom konvergerar mot 

ett jämviktspris. 

 

APT utgår ifrån att tillgångar kan beskrivas som ett linjärt samband med en rad för marknaden 

gemensamma riskfaktorer och är således en multiindexmodell. Sambandet kan beskrivas 

enligt ekvation 2.8. 
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ijijiiii eIbIbIbaR +++++= ...2211   (2.8) 

 

Där  ai = förväntad avkastning när alla index är lika med noll 

 Ij = värdet på index j som påverkar tillgången 

 bij = påverkan av index j på tillgång i 

 ei = slumpterm med medelvärde noll och variansen 2
eiσ  

 

Variansen skrivs som 

 
2222

2
2
2

2
1

2
1

2 ... eiIjijIiIii bbb σσσσσ ++++=   (2.9) 

 

Kovariansen mellan två tillgångar i och k blir 

 
22

222
2
111 ... IjkjijIkiIkiik bbbbbb σσσσ +++=   (2.10) 

 

För att kunna utläsa i vilken utsträckning de olika indexen påverkar tillgången ska indexen 

även vara ortogonala, det vill säga att index i rensas från eventuell samvariation med index i -

1. Med andra ord ska kovariansen mellan indexen vara noll. Det ska dock visa sig att detta 

inte är nödvändigt i denna uppsats eftersom vi inte är intresserade av att utläsa exakt hur stor 

riskpremie varje faktor bidrar med. Vid formerandet av portföljen så tar vi ju även hänsyn till 

den samvariation som existerar mellan faktorerna, det är därför överflödigt att göra dem 

ortogonala mot varandra. 5 

2.3.2 Varians-kovariansmatrisen för multiindexmodeller 
Här följer en kort beskrivning av hur varians-kovariansmatrisen beräknas för N stycken 

tillgångar vars samvariation beskrivs av K stycken faktorer. Utifrån N stycken regressioner 

(en för varje tillgång) ges K lutningsparametrar b (en för varje oberoende variabel). En matris 

β innehåller alla N tillgångars respektive känsligheten för alla K faktorer, detta ger en matris 

med K rader och N kolumner enligt ekvation 2.11. 

 

                                                 
 
5 Se till exempel Elton et al Modern Portfolio Theory and Investment Analysis s. 362f. 
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Vidare undersöks hur de för tillgångarna gemensamma riskfaktorerna varierar och 

samvarierar under den skattade perioden. En varians-kovarians-matris, Ω, skapas. Matrisens 

element beskriver den skattade variansen och kovariansen mellan de K stycken för 

tillgångarna gemensamma riskfaktorerna. Detta ger en kvadratisk matris med K gånger K 

element som beskrivs i ekvation 2.12. 
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För att beräkna varians och kovarians mellan N stycken tillgångar baserat på 

multiindexmodellen återvänder vi till ekvation 2.9 och 2.10 som beskriver variansen och 

kovariansen för en tillgång enligt APT. En varians-kovariansmatris, V, beräknas genom 

matrismultiplikationen som återges i ekvation 2.13.  

 

ββ Ω= TV   (2.13) 

 

Detta ger en kvadratisk matris med N rader och N kolumner som innehåller den enligt 

modellen skattade variansen och kovariansen för alla N stycken tillgångar. Matisen V har 

följande utseende. 
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Notera att tillgångarnas varians även den beräknas utifrån de skattade betavärdena i V-

matrisen ovan. Om vi återvänder till ekvation 2.9 så ser vi att residualvariansen 2
eiσ  har 

utelämnats i matrisen V. Chan, Lakanishok, Karceski (1999) lägger tillbaka residualvariansen 

från respektive regressionen. Varje element i den diagonala matrisen D innehåller 

residualvariansen från respektive regression av de olika tillgångarna på de förklarande 

faktorerna. Den nya varians-kovarians-matrisen döps till 'V , den beskrivs i ekvation 2.15. 

 

DDVV T +Ω=+= ββ'   (2.15) 

 

Enligt ovanstående tillvägagångssätt är det möjligt att skapa varians-kovariansmatriser baserat 

på en faktormodell med olika antal faktorer.6 

2.3.3 Den historiska varians-kovariansmatrisen 
Den historiska modellen utgår endast från den uppmätta historiska stickprovskovariansen. För 

varje par av tillgångar i och j som observeras under M stycken tidpunkter ges den historiska 

samvariationen av ekvation 2.16. 

∑
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Det enklaste sättet att beräkna den historiska varians-kovariansmatrisen för alla N stycken 

tillgångar är genom matrisräkning.7 En matris skapas, den innehåller alla tillgångars avvikelse 

från sitt medelvärde vid alla M tidpunkter. Detta ger matrisen för A, se ekvation 2.17. 
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Varians-kovariansmatrisen, låt oss återigen kalla den 'V  fås genom följande 

matrismultiplikation mellan A och transponeringen av A, se ekvation 2.18. 

 

                                                 
 
6 Chan, L., et al, Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model, 1999, s. 946 
7 Beninga, S. Financial Modeling, 2000, s. 152ff 
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Notera att variansen för alla tillgångar, det vill säga de diagonala elementen i ekvation 2.18 är 

identiska med motsvarande diagonala element i multiindexmodellen, se ekvation 2.15. 

 

2.3.3 Portföljoptimering på matrisform 
Att beräkna de vikter som gör att en portfölj får en så låg varians som möjligt är ett 

kvadratiskt optimeringsproblem. Vi utgår från en portfölj där alla andelar summerar till ett, 

det finns inga restriktioner på att andelarna inte får vara negativa. I ekonomiska termer 

innebär detta alltså att blankning är tillåtet. Vi definierar en matris X med N element, där 

varje element motsvarar den andel som hålls i respektive tillgång. 
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För att kunna optimera portföljen måste vi definiera uttrycket för portföljvarians. I avsnitt 

2.2.1 konstaterar vi att portföljens varians avgörs av tre faktorer. För det första av hur mycket 

av varje tillgång som hålls i portföljen, för det andra av variansen för dessa tillgångar och för 

det tredje av de ingående tillgångarnas inbördes kovarians. All denna information finns i de 

två matriserna X  och 'V . Portföljvariansen fås av uttrycket nedan vilket är ekvivalent med 

ekvation 2.3. 

XVX T
p '2 =σ  (2.20) 

 

Den globala minsta variansportföljen som beskrivs i avsnitt 2.2.4 hittas genom att de N 

vikterna sätts på ett sådant sätt att portföljens varians blir så liten som möjligt. Detta uppnås 

genom att minimera portföljvariansen, ekvation 2.20, med avseende på vikterna. 
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2.4 Multipel regressionsanalys 
För att skatta parametrarna i vår multiindexmodell som ska beskriva de olika faktorernas 

inverkan på avkastningen i branschindexen använder vi oss av multipel regressionsanalys.  

 

2.4.1 Den multipla regressionsmodellen 
Multipel regressionsanalys syftar till att beskriva variationen i en beroende variabel som en 

linjär funktion av systematisk variation i K-1 stycken oberoende variabler. Sådan variation i 

den beroende variabeln som inte går att härleda från systematisk samvariation med de 

oberoende fångas upp av slumptermen ei. Den multipla regressionsmodellen återges i 

ekvation 2.21. 

iKiKiii exxxy +++++= ββββ ...22111   (2.21) 

Den variationen i den beroende variabeln som kan beskrivas av sytematiska rörelser i de K-1 

oberoende variablerna kan följaktligen beskrivas med funktionen i ekvation 2.22. Varje 

lutningsparameter βk anger hur mycket den beroende variabeln påverkas av en förändring i 

den oberoende variabeln xki givet att alla andra variabler hålls konstanta. 

 

KiKiii xxxyE ββββ ++++= ...)( 22111   (2.22) 

 

I en väl specificerad modell där de oberoende variablerna förklarar en stor del av variationen i 

den beroende variabeln så är slumptermen liten.  

2.4.2 Antaganden för den multipla regressionsmodellen 
Den multipla regressionsmodellen baseras på sex antaganden.8 
 

1. Den beroende variabeln kan beskrivas som en linjär funktion enligt ekvation 2.21. 

 

2. Slumptermen ei har ett förväntat värde lika med noll. Det vill säga det finns inget 

systematisk fel i regressionsfunktionen, ekvation 2.22, utan denna är korrekt 

specificerad. Felen kring regressionslinjen är endast slumpmässiga och har ett 

medelvärde lika med noll. 

 

                                                 
 
8 Westerlund, J. Introduktion till ekonometri 2005 s. 72, 134, 140,160 
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3. Slumptermen ie  är homoskedastisk. Med detta menas att feltermernas storlek varierar 

lika mycket för alla mätvärden. Ett annat sätt att uttrycka homoskedasticitet är att 

variansen för de uppmätta feltermerna är lika med variansen i populationen. 

 

4. Slumptermen ie  är inte autokorrelerad. Det vill säga det finns ingen kovarians mellan 

något par av feltermer. 

 

5. De oberoende variablerna är inte perfekt korrelerade med varandra. Det vill säga en 

oberoende variabel kan inte beskrivas som en exakt linjär kombination av en annan 

oberoende variabel. Om korrelationen är för hög mellan två förklarande variabler kan 

det leda till att ingen av variablerna uppvisar signifikans vid regressionen eftersom 

minsta kvadratmetoden inte kan avgöra från vilken faktor variationen kommer. 

 

6. Slumptermen ei är normalfördelad. Detta är ett krav för att kunna utföra hypotestest för 

modellens parametrar givet att stickprovet inte är tillräckligt stort. Om stickprovet är 

tillräckligt stort kan vi använda oss av ett t-test för att undersöka de enskilda 

parametrarnas signifikans. 

2.5 Aktieindex 
2.5.1 Affärsvärldens Generalindex 
Affärsvärldens generalindex mäter den generella kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. 

Indexet är ett förmögenhetsviktat aktieindex vilket innebär att varje aktie som ingår i indexet 

bidrar med en vikt som står i proportion till aktiens börsvärde. Indexet har basvärdet 100 satt 

till den 29 december 1995. Indexet används av de flesta svenska fondförvaltare och kommer i 

denna uppsats att representera aktiemarknaden som helhet.9 

2.5.2 Affärsvärldens branschindex 
Affärsvärldens branschindex är en uppdelning av marknaden i nio olika index baserat på 

vilken bransch de börsnoterade företagen tillhör. Branschindelningen är gjord enligt 

internationella förebilder, men med anpassningar till svenska förhållanden. Basen med index 

100 är 29 december, 1995 även för branschindexen. Branschindelningen görs på två nivåer, 
                                                 
 
9 Affärsvärlden, 2008-05-19,  
http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc%20(info%20(tab%20afv))) 
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bransch (total 9 stycken) och underbransch (totalt 31 stycken). Denna uppsats kommer att 

fokusera på de nio övergripande branschindexen vilka är: råvaror, industri, konsumentvaror, 

hälsa, finans, IT-företag, telekommunikation, media och tjänster. 

2.6 Inflation 
Med inflation menas förändringstakten i den genomsnittliga prisnivån, inflationen gör att 

köpkraften för ett lands valuta minskar, det vill säga mängden varor som går att köpa för en 

viss mängd av valutan minskar vid inflation, detta gäller även för företagens 

produktionsfaktorer. En rad studier har gjorts som undersöker inflationens påverkan på främst 

den amerikanska börsen. 

 

Fama (1981) undersöker huruvida inflationens påverkan på den amerikanska aktiemarknaden 

efter 1953 är en proxy för framtida reala faktorer. Fama finner stöd för detta i och med att 

inkluderandet av framtida reala faktorer så som tillväxten i penningmängd resulterar i att 

inflation tappar förklaringsgrad. Fama noterar att det finns ett negativt samband mellan 

avkastning och inflation. Det samma gäller för oväntad inflation. Famas förklaring till det 

negativa sambandet är att en ökad avkastning på börsen indikerar att investerarna tror på 

framtida real tillväxt. Real tillväxt är liktydigt med minskad inflation. Det negativa sambandet 

mellan real tillväxt och inflation implicerar därmed det negativa sambandet mellan 

avkastningen på aktiemarknaden och inflation. 10 En ökad inflation är alltså liktydigt med en 

minskad framtida real tillväxt. Ökar inflationen så blir företagens produktionsfaktorer dyrare i 

nominella termer vilket i sin tur påverkar företagens framtida vinster. Schwert (1990) 

bekräftar Famas resultat och visar att det finns ett positivt samband mellan avkastning och 

framtida real tillväxt på den amerikanska aktiemarknaden även före 1953. Chen, Roll och 

Ross (1986) konstaterar även de att oförutsedd inflation och förändringar i förväntad inflation 

påverkar börsen negativt.11 

 

Abdullah och Hayworth (1993) finner å andra sidan att det finns ett positivt samband mellan 

inflation och avkastning när de undersöker S & P 500 under perioden 1979 till 1988. 

                                                 
 
10 Fama, E. F., Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money, 1981, s. 550, 563 
11 Chen, N-F. et al, Economic Forces and the Stock Market, 1986, s. 395f. 
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2.7 Växelkurs 
Sverige har sedan 1992 en rörlig växelkurs. Växelkurs är ett mått på ett lands internationella 

konkurrenskraft, en lågt värderad valuta resulterar i att företag i landet lättare kan hitta köpare 

till sina varor. Växelkursrörelser är också en källa till osäkerhet. Företag som exporterar varor 

mottar inte betalning direkt vid leverans och betalningen sker sällan i det egna landets valuta. 

Skillnaden i växelkurs mellan leveranstillfället och betalningstillfället utgör en valutarisk. 

Företagen kan skydda sig mot denna typ av risk genom att hedga sig med hjälp av 

valutaterminer och andra finansiella instrument, men även detta sker till ett pris vilket i 

förlängningen påverkar företagens vinst.12 

2.7.1 Nominell och real växelkurs 
Nominell växelkurs är ett relativpris mellan två valutor. Den nominella växelkursen svarar på 

frågan hur många dollar som kan köpas för en krona. Den reala växelkursen ger svar på hur 

mycket varor som kan köpas i utlandet jämfört med hemlandet. Den nominella växelkursen 

tenderar att röra sig betydligt mer än prisnivån på kort sikt, det är därmed troligt att den reala 

växelkursen på kort sikt fluktuerar på samma sätt som den nominella.13 Således bör den 

nominella växelkursen vara en god approximation för den reala på kort sikt. 

2.7.2 Växelkurs och aktiemarknaden 
Studier som undersöker sambandet mellan växelkurs och aktiepriser fokuserar ofta på 

växelkursens påverkan på den amerikanska börsen. I en av dessa studier undersöker Jorion 

huruvida real växelkurs tillför någon ytterligare systematisk risk på aktier tillhörande olika 

branscher under perioden 1971-1987. Han undersöker två olika modeller. I den första 

modellen används utöver växelkursen även marknadsindex som förklarande faktor. Utfallet 

kan tolkas som ett test av CAPM med mothypotesen att valutarisk inte går att diversifiera 

bort. Den andra modellen som undersöks är en utökning av den modell med fem förklarande 

variabler som testades av Chen, Roll och Ross (1986) där växelkurs har tillförts som en sjätte 

källa till systematisk risk. Jorion kommer fram till att det är svårt att påvisa ett statistiskt eller 

ekonomiskt signifikant samband mellan växelkurs och den amerikanska börsen under 

perioden, han menar att valutarisk i stort sett är diversifierbar och därmed en icke-

systematiskt riskkälla. För de branscher där real växelkurs uppvisade statistisk signifikans 

                                                 
 
12 Se till exempel Berk, J. et al Corporate Finance s. 940 
13 Burda, M., et al, Macroeconomics A European Text, 2005, s. 153f. 
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som förklarande faktor varierade tecknet framför riskpremien mellan olika 

undersökningsperioder.14  

 

Förutsättningarna kan dock vara annorlunda för aktier på den svenska börsen. Sverige är en 

liten öppen ekonomi med mycket internationell handel, växelkursutvecklingen kan därför 

symbolisera den svenska ekonomins konkurrenskraft. Asgharian och Hansson (2001) 

undersöker faktorer som fångar upp systematisk samvariation mellan aktier på den svenska 

aktiemarknaden mellan 1980 och 1997. De finner att den nominella växelkursen mot dollarn 

inte förklarar samvariationen mellan svenska aktier. De skriver dock att detta kan bero på att 

de även inkluderar en världsmarknadsportfölj i sin modell som även den fångar upp 

omvärldens ekonomiska utveckling och därmed begränsar den mätbara effekten av 

växelkursen. 

2.6 Storlek 
I sökandet efter faktorer som förklarar systematisk risk har det utöver de makroekonomiska 

faktorerna även påtalats att tillgångens storlek bidrar till den systematiska risken. Eugene 

Fama och Kenneth French undersökte med start på 1990-talet i vilken utsträckning tillgångars 

storlek, det vill säga deras totala börsvärde, påverkade avkastningen. Problemet med de 

fundamentala faktorerna i allmänhet och därmed även med börsvärdets inverkan på 

avkastningen är att de till skillnad från de makroekonomiska riskfaktorerna inte framstår som 

lika intuitiva och utifrån ekonomisk teori försvarbara. Fama och French framhäver själva att 

använda de tekniska faktorer de föreslår till och med kan framstå som ad hoc när det gäller att 

förklara avkastning på aktier.15 

 

Fama och French motiverar inkluderandet av börsvärde som förklarande variabel med stöd i 

Banz empiriska undersökningar av CAPM. I CAPM beskrivs aktiers förväntade avkastningar 

vara en lineär funktion av endast en förklarande variabel, aktiemarknaden som helhet. Banz 

(1981) finner att små aktier tenderade att ha en högre realiserad avkastning än vad som 

antyddes av deras enligt CAPM estimerade beta och att den realiserade avkastningen på stora 

                                                 
 
14 Jorion, P.,  The Pricing of Exchange Rate Risk in the Stock Market, 1991, s. 364,365,371,375 
 
15 Fama, E. F., French, K.R., Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, 1993, s. 53 
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aktier var för låg jämfört med CAPM-beta.16 Reinganum (1981) och Levis (1985) visar även 

de att små aktier genererar överavkastning.  

 

Fama och French undersöker den amerikanska aktiemarknaden 1963-1991 och fann att risken 

på aktier med lågt börsvärde påverkades av konjunktursvängningar i högre grad än aktier med 

högt börsvärde. Fama och French fann att lågkonjunkturen 1980-1982 fick ett större 

genomslag för små företag, intäkterna för dessa minskade och hämtade sig långsammare än 

för stora företag. Detta ledde Fama och French till slutsatsen att börsvärdet speglar en 

gemensam riskfaktor på aktiemarknaden och att aktier till företag med lågt börsvärde bär mer 

systematisk risk och därmed bör ge en högre avkastning än företag med högt dito.17 

 

 

2.7 Bokfört- /Marknads- värde 
Kvoten mellan aktiernas bokförda värde (Book Equity) och dess marknadsvärde (Market 

Equity) är ett mått på hur högt marknaden värderar det kapital som skjutits in i företaget. När 

aktiekursen stiger ökar marknadsvärdet vilket i sin tur leder till att kvoten mellan bokfört 

värde och marknadsvärde sjunker. Högt värderade företag har alltså lågt BE/ME och vice 

versa.  

 

Fama och French påpekar att CAPMs grundläggande antagande om att en akties avkastning 

endast kan förklaras av relationen till avkastningen på marknaden som helhet inte håller 

empiriskt och att modellen måste utökas.18 Tidigare studier av Stattman (1980) och 

Rosenberg, Reid, och Lanstein (1985) fann ett positivt samband mellan genomsnittlig 

avkastning och BE/ME på den amerikanska aktiemarknaden. Vidare fann Chan, Hamao och 

Lakonishok (1991) att BE/ME förklarade genomsnittlig avkastning även på den japanska 

aktiemarknaden. Fama och French (1992, 1993) undersöker i en rad multivariata tester under 

1990-talet huruvida kvoten mellan bokfört värde och marknadsvärde, kunde förklara 

avkastningen på aktier. Man fann att det på marknaden existerar en värdepremie (value 

premium), det vill säga att företag vars aktier är undervärderade ger i genomsnitt en högre 

avkastning än företag vars aktier är högt värderade. Det hela kan ses utifrån CAPM och 

                                                 
 
16 Fama, E. F., French, K.R., The Cross-section of Expected Return, 1992, s. 427 
17 Fama, E. F., French, K.R., Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, 1993, s. 7f 
18 Fama, E. F., French, K.R., The Cross-Section of Expected Stock Returns, 1992, s. 427f 



 
 

22

Security Market Line (SML). En tillgång som har en högre förväntad avkastning än vad som 

impliceras av tillgångens CAPM-beta ligger ovanför SML vilket är ekvivalent med att 

tillgången har ett positivt alfa. Om tillgången ska återvända till SML så måste den förväntade 

avkastningen minska, detta kan bara ske genom att priset på tillgången sjunker vilket är 

samma sak som att marknadsvärdet minskar vilket i sin tur leder till att BE/ME ökar. Ett 

analogt resonemang kan föras för tillgångar som ligger under SML.19 

2.8 Avkastningskurvans utseende 
Avkastningskurvan visar hur avkastningen på statligt utgivna värdepapper förändras beroende 

på värdepapprets löptid. En uppåtlutande avkastningskurva säger oss att avkastningen blir 

högre ju längre löptid ett värdepapper har och vice versa. Det finns ingen entydig förklaring 

till avkastningskurvans utseende. En rad hypoteser har dock presenterats som möjliga 

förklaringar till avkastningskurvans utseende. En av dessa är förväntningshypotesen.20 

2.8.1 Förväntningshypotesen 
Enligt förväntningshypotesen så bestäms avkastningskurvans utseende utifrån ett antagande 

om icke-arbitrage. Förväntningshypotesen utgår ifrån att investerare är indifferenta mellan 

räntebärande instrument med olika löptid under förutsättning att de olika instrumenten har 

lika stor kreditrisk. Enligt förväntningshypotesen är det likvärdigt att inneha en 

statsskuldsväxel med en månads återstående löptid som att inneha en statsobligation med tio 

års återstående löptid under en månad. Enligt förväntningshypotesen så avgörs 

avkastningskurvans utseende av förväntningarna på framtida korta räntor. Detta resonemang 

vilar på tre antaganden. För det första antas aktörerna ha rationella förväntningar gällande 

faktorer som påverkar framtida räntor. För det andra så antas det att aktörerna utnyttjar 

arbitragemöjligheter mellan räntor med olika löptid så att avkastningskurvan avspeglar den 

förväntade ränteutvecklingen. För det tredje så antas marknaden vara effektiv, det vill säga att 

avkastningskurvans utseende avspeglar den information som finns på marknaden.21 

Skillnaden i avkastning för räntebärande instrument med olika löptid användes av Chen, Roll 

och Ross (1986) för att förklara genomsnittlig avkastning på aktier på NYSE (New York 

Stock Exchange). Man fann att skillnaden i avkastning mellan ränteinstrument med olika 

löptid signifikant kunde förklara avkastningen på New York-börsen.22  

                                                 
 
19 Se till exempel Berk, J. et al Corporate Finance s. 404 
20 Andersson et. al. De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, 2003, s. 97 
21 Se till exempel Andersson et. al. De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, 2003, s. 97ff 
22 Chen, N-F. et al, Economic Forces and the Stock Market, 1986, s. 402 
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2.9 Industriell Produktion 
Industrins utveckling indikerar hur konjunkturen utvecklar sig. Chen, Roll och Ross (1986) 

undersöker hur produktionen i industrin förklarar aktieavkastning både på kort och lite längre 

sikt i sin studie av den amerikanska aktiemarknaden under perioden 1958 till 1984. För att 

undersöka det långsiktiga sambandet med industriell produktion som systematisk riskkälla 

använder de förändring av industriell produktion under det föregående året. För att undersöka 

det kortsiktiga sambandet användes förändring i industriell produktion månad till månad. De 

fann ett positivt och statistiskt signifikant samband mellan den månatliga förändringen i 

industriell produktion och aktieavkastning i samtliga fyra delperioder som undersöktes. Årlig 

förändring i industriell produktion kunde däremot inte signifikant förklara aktieavkastning, 

variabeln kunde även uteslutas utan att koefficienterna för övriga oberoende variabler bytte 

tecken eller förändrades nämnvärt i storlek.23 Poon och Taylor (1991) undersöker den brittiska 

aktiemarknaden mellan 1965 och 1984 för att undersöka om den modell som användes av 

Chen, Roll och Ross ger likartade resultat i Storbritannien. Genom att anpassa en 

autoregressiv modell till aktieavkastningarna sållar Poon och Taylor bort all förväntad 

avkastning, på så sätt undersöks endast påverkan av oförutsedda rörelser i de oberoende 

variablerna. Enligt detta förfarande uppvisar månatlig förändring i industriell produktion en 

negativ signifikant riskpremie när variabeln är laggad, alltså motsatt tecken jämfört med vad 

Chen, Roll och Ross kommer fram till. När Poon och Taylor istället undersöker den 

ursprungliga dataserien, det vill säga utan anpassandet av den autoregressiva modellen så 

uppvisar förändring i industriell produktion ett statistiskt signifikant samband med 

aktieavkastning både när variabeln leder och är laggad. De konstaterar dock att resultaten inte 

är förtroendeingivande utan snarare är resultatet av spuriösa samband då tecknet framför 

riskpremien varierar med hur mycket den oberoende variabeln leder eller är laggad.24 
 

 

 

 

                                                 
 
23 Chen, N-F. et al, Economic Forces and the Stock Market, 1986, s. 395 
24 Poon, S. et al, Macroeconiomic Factors and the UK Stock Market, 1991, s 629ff 
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3. METOD 
3.1 Angreppssätt och metodansats 
3.1.2 Deduktiv metod 
Studiens utformning när det gäller metodansats är ytterst beroende av relationen mellan teori 

och empiri. I vetenskapsteori talas det vanligtvis om två huvudsakliga ansatser. För det första 

den induktiva metoden där teori skapas, induceras, från det empiriska materialet. För det 

andra den hypodeduktiva ansatsen enligt vilken en rad på teoretisk grund baserade hypoteser 

undersöks i det empiriska materialet.25  

 

Denna studie är främst deduktiv i sin natur i och med att vårt val av förklaringsmodell och 

variabler utgår ifrån befintlig ekonomisk teori. APT-modellen är vårat verktyg för att förklara 

systematisk samvariation mellan branschindex på den svenska aktiemarknaden. Märk väl att 

uppsatsens syfte inte är att undersöka APT-modellens förmåga att prissätta systematisk risk 

eller undersöka de oberoende variablernas relativa påverkan på avkastningen. Vi är främst 

intresserade av att undersöka om vi kan finna en uppsättning faktorer som beskriver 

systematisk samvariation mellan branschindex.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
3.2.1 Tidigare forskning 
I uppsatsskrivandets första skede samlades en rad för området relevanta artiklar in. Detta 

gjordes bland annat för att få en bild av hur likartade undersökningar gjorts men också för att 

via källhänvisningar kunna gräva djupare i den befintliga kunskapen på området.26 Som 

informationskällor användes till viss del tertiär data i form av kurslitteratur inom finansiell 

ekonomi men främst sekundärdata i form av publicerade vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga 

artiklar har främst hämtats från de tidsskrifter inom finansiell ekonomi som kan nås via Lunds 

Universitets biblioteks elektroniska samling ELIN27. I vissa fall då sökta artiklar inte stått att 

finna via ovan nämnda resurs har även söktjänsten Google Scholar använts. I sökandet efter 

tidigare publicerade artiklar har största vikt lagts vid informationens tillförlitlighet. Genom att 

                                                 
 
25 Wallén, G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2000, s. 47 
26 Eriksson, L. T. et al, Att utreda forska och rapportera, 2001, s 64 
27 http://www.lub.lu.se/soeka/informationssida-om-elinlund.html 
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använda artiklar publicerade i internationellt erkända tidskrifter av författare som är frekvent 

citerade inom området fås en ökad tillförlitlighet i det använda materialet givet den 

granskningsprocess som föregår ett publicerande i dylika tidskrifter. 

 

3.2.2 Insamling av kvantitativ data 
Eftersom uppsatsen är kvantitativ i sin natur behöver vi även samla in kvantitativ data. 

Merparten av de kvantitativa data som använts har hämtats elektroniskt med hjälp av 

programmet Thompson Datastream. Datastream tillhandahåller information insamlade av en 

rad olika företag och institutioner. För att undvika eventuella skillnader i mätmetoder har 

målet varit att använda data från så få olika källor som möjligt. Alla ränteuppgifter kommer 

till exempel från Sveriges Riksbank och så vidare. Data för faktorn High minus Low har 

hämtats från Kenneth Frenchs hemsida.28 

3.2.3 Databearbetning och beräkningar 
Databearbetning och beräkningar har uteslutande utförts i Excel. Detta motiveras med att vi i 

studien utför ett relativt stort antal multipla regressioner där de estimerade 

regressionskoefficienterna sedan används för beräkningen av varians-kovariansmatriser. De 

nio branschindexen undersöks mot de förklarande faktorerna i fem perioder, detta ger totalt 45 

regressioner. För att undvika det tidsödande arbetet att föra över resultatet från varje 

regressionsanalys till Excel för vidare beräkningar vilket hade varit nödvändigt om en separat 

mjukvara använts så utförs även den statistiska analysen direkt i Excel. Det som talar emot 

detta förfarande är att Excel inte fullt ut är rustat för ekonometriska beräkningar, den relativa 

enkelheten i handhavande väger dock över. I Excel genomförs portföljoptimeringen genom att 

använda problemlösaren (solver). 

3.2.3 Studiens upplägg 
Studien är uppdelad i två delar. I den första delen ska vi på olika sätt producera en varians-

kovariansmatris Detta sker med hjälp av följande fyra modeller som summeras i tabell 3.1. 

Undersökningsperioden utgörs av fem stycken delvis överlappande femårsperioder från 1997 

till och med 2005. 

 

 

                                                 
 
28 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/index.html 
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Tabell 3.1 Modeller för skattning av varians-kovariansmatrisen 
Namn Källa till samvariation 

Full historisk Den historiska stickprovskovariansen 

Marknadsmodellen Marknaden 

Trefaktormodellen Marknaden, Storlekspremie, Book-to-Market 

Sjufaktormodell Marknaden, Storlekspremie, Book-to-Market, Inflation, Växelkurs, Industriell Produktion, Lutning på 

avkastningskurvan 

 

Uppsatsens andra del går ut på att utvärdera en portfölj vars portföljvikter beräknats utifrån de 

olika varians-kovariansmatriser som skattats i uppsatsens första del. Tidsperioderna är 

fördelade enligt uppställningen i tabell 3.2. En varians-kovariansmatris skattad under januari 

1997 till och med december 2001 används för att beräkna de portföljvikter som ger den 

minsta variansportföljen givet den skattade varians-kovariansmatrisen. Portföljvikterna från 

optimeringen används sedan i utvärderingsperioden, det vill säga vikterna hålls konstanta 

under januari 2002 till och med december 2002. Förfarandet upprepas sedan med skattning av 

perioden 1998:01 – 2002:12 med efterföljande utvärdering under perioden 2003:01 – 2003:12 

och så vidare. 

 

Tabell 3.2 Skattningsperiod och utvärderingsperiod i studien 
Skattningsperiod Ligger till grund för Utvärderingsperiod 

1997:01 – 2001:12   2002:01 – 2002:12 
1998:01 – 2002:12   2003:01 – 2003:12 
1990:01 – 2003:12   2004:01 – 2004:12 
2000:01 – 2004:12   2005:01 – 2005:12 
2001:01 – 2005:12   2006:01 – 2006:12 

 

Som jämförelseobjekt skapar vi även en portfölj som använder den passiva strategin att 

investera lika stora andelar i varje branschindex som en jämförelse, denna kallar vi likaviktad 

portfölj. Utfallet för de olika modellerna under utvärderingsperioden, totalt 5 x 12 = 60 

observationer ligger till grund uppsatsens resultat och analysdel. En mer ingående genomgång 

av studiens upplägg görs i avsnitt 4.5. 
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3.5 Kritik av metod och källor 
 

3.5.1 Validitet 
Med validitet menar man i vilken utsträckning en modell eller en undersökning mäter det som 

avses att mäta, det vill säga att modellen inte uppvisar några systematiska fel.29 

Validitetsbegreppet kan delas upp i inre och yttre validitet. Med inre validitet menas 

överensstämmelse mellan ett begrepp och dess mätbara definition30. I studien utgår vi ifrån att 

vår modell, APT, utgör en korrekt beskrivning av aktiemarknaden och är det bäst lämpade 

verktyget för att mäta systematisk samvariation mellan tillgångar. Vi utgår även ifrån att 

modellen är korrekt specificerad när det gäller valet av oberoende (förklarande) variabler. 

Med yttre validitet menas överensstämmelsen mellan det mätvärde man får vid användandet 

av en operationell (mätbar) variabel och verkligheten.31 Här följer några punkter som pekar på 

potentiella felkällor i undersökningen och som därmed underminerar dess validitet. 

 

 Inkorrekt specificerade undersökningsintervall. Av tekniska skäl har vi valt att göra 

regressioner på de olika branschindexen i femårsperioder. Det är möjligt att den 

systematiska samvariationen mellan branschindexen förändras över tid och att fem år 

är ett för långt tidsintervall för att kunna mäta en konsistent samvariation. 

 Sambandet mellan de oberoende och det beroende variablerna kanske inte är linjärt. 

APT utgår ifrån ett linjärt samband mellan avkastningen och de förklarande 

faktorerna, detta har vi tagit fasta på när vi estimerat varje faktors bidrag till 

systematisk risk med minsta kvadratmetoden. 

 Eftersom vi använder oss av ett relativt litet antal tillgångar finns det en risk att små 

fel i prognostiseringen ger ett stort utslag i utvärderingsperioden eftersom varje index 

kan tilldelas en obegränsat stor portföljvikt. 

3.5.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses att det inte uppstått några mätfel vid undersökningens genomförande. 

Om studien uppvisar reliabilitet så ska en upprepning av studien uppvisa samma resultat.32 

Denna studie består endast av beräkningar gjorda på sekundärdata. Data har inhämtats från 

                                                 
 
29 Wallén, G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s. 61 
30 Eriksson, L.T. et al, Att utreda, forska och rapportera, 2001, s. 38 
31 Eriksson, L.T. et al, Att utreda, forska och rapportera, 2001, s. 39 
32 Wallén, G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s. 66 
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välkända källor. I den mån det har varit möjligt så har datamaterialet även jämförts med data 

från ursprungskällan, inflationsdata hämtad från Datastream har jämförts med de ursprungliga 

data som finns publicerade på Statistiska Centralbyråns hemsida och så vidare. Detta är i sig 

ingen garanti för att all data är korrekt inmatad, misstag kan även ha begåtts i hanteringen av 

datamaterialet. Vidare kan tidsperioden för undersökningen vara olyckligt vald, den 

börsbubbla som uppstod runt sekelskiftet kan till exempel ha påverkat utfallet i 

undersökningen. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel beskrivs datamaterialet och hur det har bearbetats. Kapitlet fortsätter med en 

mer ingående beskrivning av genomförandet av själva studien. 

 

4.1 Val av oberoende variabler 
I valet av förklarande variabler har resultatet i tidigare publicerade vetenskapliga artiklar 

beaktats. Utgångspunkten är Fama och Frenchs (1992, 1993) studier som utöver 

marknadsindex använde sig av de fundamentala faktorerna storlek och book-to-market för att 

förklara avkastningen på aktier. De fundamentala faktorerna har sedan kombinerats med en 

rad förklarande variabler som huvudsakligen har inspirerats av Chen, Roll och Ross (1986). 

Utöver de makroekonomiska faktorer som hämtats från ovan nämnda artikel används 

dessutom växelkurs. Vi använder växelkurs trots att det empiriska stödet är begränsat 

eftersom det är en ekonomiskt intuitivt viktig variabel. I valet av växelkurs undersöktes dels 

den handelsviktade valutakorgen TCW-index (Total Competitiveness Weights-index) och 

växelkursen USD/SEK. Det visade sig att förändringar i växelkursen mot dollarn uppvisade 

ett signifikant samband med branschindexens avkastning i en större utsträckning än vad 

TCW-indexet gjorde. Därför valdes växelkursen mot dollarn som oberoende variabel. 

4.2 Operationalisering av variabler 
Här beskrivs hur våra teoretiska begrepp görs mätbara för att sedan kunna användas i våra 

förklaringsmodell. 

4.2.1 Branschindex 
I uppsatsen söker vi de för marknaden gemensamma riskfaktorerna som bidrar med 

systematisk risk och hur dessa påverkar avkastningen. Till att börja med måste vi därför 

beräkna avkastningen på våra nio beroende variabler. De beroende variablerna utgörs av 

Affärsvärldens branschindex. Vi är intresserade av den månatliga avkastningen, det vill säga 

den månatliga förändringen av indexets storlek. Denna beräknas som förändringen av varje 

index, i, på slutdagen i månad t jämfört med indexets storlek på slutdagen i månad t-1. 

 

Eftersom vi är intresserade av att förklara systematisk risk är vi endast intresserade av den 

avkastning som varje index ger utöver den avkastning som kan fås av en riskfri placering. 

Den riskfria placeringen är riskfri per definition, den motsvarar tidsvärdet av pengar och bär 

därmed ingen risk. Som riskfri ränta används den genomsnittliga räntan på en 30 dagars 
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statsskuldsväxel (SSVX) under månaden t. Avkastningen från stadsskuldsväxeln subtraheras 

från den månatliga indexavkastningen för varje index. Den månatliga avkastningen för varje 

index minus den riskfria räntan bildar alltså våra nio beroende variabler. 

 

4.2.2 Affärsvärldens generalindex (AFGX) 
Affärsvärldens generalindex representerar marknaden. Månatlig avkastning beräknas på 

samma sätt som för de beroende variablerna för varje månad, t. Även här subtraherar vi den 

riskfria räntan av samma skäl som ovan.  

4.2.3 Inflation (CPI) 
I denna uppsats syftar inflation till realiserad inflation. Denna kvantifieras genom att mäta 

förändringen i konsumentprisindex, KPI, från månad till månad. Läsaren bör vara medveten 

om att detta beräkningssätt skiljer sig från beräkningen av måttet inflationstakt som är den 

procentuella förändringen av KPI jämfört med innevarande månad föregående år. 

Konsumentprisindex beräknas i Sverige av Statistiska Centralbyrån den femtonde varje 

månad. Detta medför vissa problem eftersom alla andra variabler beräknas som procentuell 

förändring mellan den sista bankdagen i respektive månad. Detta resulterar i att 

inflationsvariabeln har en lead på en halv månad. Inflationen beräknas som förändring i KPI 

från månad till månad.  

4.2.4 Växelkurs (EX) 
I denna uppsats definieras växelkurs som antal USD per SEK. Detta för med sig att en 

numerisk ökning av variabeln växelkursen är liktydigt med en appreciering av kronkursen, 

följaktligen innebär en numerisk minskning av växelkursen en depreciering av kronkursen. 

Återigen är vi intresserade av månatliga förändringar och hur dessa förklarar förändringen i 

våra beroende variabler. Vi skapar således variabeln EX genom att beräkna förändringen från 

månad till månad i den nominella växelkursen.  

4.2.5 Storlek (SmB) 
Storleksfaktorn avser att mäta den gemensamma riskfaktor som härrör från företagets storlek 

mätt i börsvärde. Storleksfaktorn som används i Fama och French (1992 och 1993) är ett av 

författarna konstruerat index som bestod av den genomsnittliga avkastningen på små aktier 

minus avkastningen på stora aktier. I 2.6 noterade vi att empiriska studier visar att små aktier 

medför en högre risk, är mer volatila, än stora aktier. En högre risk borde under antagandet 

om riskaversion medföra en högre avkastning, åtminstone på lång sikt. Fama och French 
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konstruerar något förenklat sitt storleksindex, som de kallar Small minus Big (SmB), genom 

att rangordna aktier efter börsvärde, dela upp aktierna i två grupper, och sedan subtrahera den 

genomsittliga avkastningen för de stora aktierna från den genomsnittliga avkastningen för de 

små. Tillvägagångssättet i denna uppsats skiljer sig något från Fama och Frenchs. Istället för 

att göra en egen rangordning och uppdelning av alla aktier på Stockholmsbörsen så använda 

här istället OMXS30 som för att efterlikna avkastningen på stora aktier och Enskilda Sweden 

Small Cap för att efterlikna avkastningen på små aktier. Vi inleder med att som tidigare 

utifrån indexen beräkna den månatliga avkastningen. Vår variabel SmB definieras som 

avkastningen på Enskilda Small Cap minus avkastningen på OMXS30. 

 

4.2.6 Bokfört värde/Marknadsvärde (HmL) 
Vi är intresserade av att mäta den värdepremie som existerar på marknaden, det vill säga hur 

lågt värderade aktier ger en högre avkastning än högt värderade aktier. Problemet som uppstår 

vid operationaliseringen av värdepremien är att bokförda värden endast finns tillgängliga fyra 

gånger om året i samband med kvartalsrapporteringen. Fama och French löste detta genom att 

skapa en proxy för BE/ME ett index som de kallade HmL, High minus Low33. Vi använder 

oss av en dataserie som finns tillgängliga på Kenneth Frenchs hemsida. Datamaterialet 

kommer ursprungligen från Morgan Stanley Capital International. Vi använder datafilen som 

är rensad från utdelningar.34 I datafilen finns data för den svenska aktiemarknaden mellan 

1975 och 2006. Vi är intresserade av de två dataserier som innehåller den börsvärdesviktade 

genomsnittliga avkastningen för aktier med en hög kvot mellan bokfört värde och 

marknadsvärde respektive den börsvärdesviktade genomsnittlig avkastning för aktier med en 

låg kvot mellan bokfört värde och marknadsvärde. Dataserierna är skapade genom att 

rangordna alla aktier efter kvoten mellan bokfört värde och marknadsvärde i december varje 

år. Sedan skapas två portföljer av aktier, High och Low som sedan används under det 

efterföljande året. Marknadsvärdet varje år beräknas enligt )1( 121 −−− += ttt RETXMEME 35 där 

ME är marknadsvärdet och RETX är avkastningen för respektive aktie exklusive utdelning. 

Den månatliga avkastningen för aktier i portföljen High skapas genom att ta ett 

börsvärdesviktat genomsnitt av avkastningen på de 30 % av aktierna med högst kvot mellan 

bokfört värde och marknadsvärde. Den månatliga avkastningen för portföljen Low skapas 

                                                 
 
33 Se till exempel Elton et al Modern Portfolio Theory and Investment Analysis s. 168f. 
34 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_International_Countries.zip 2007-11-19 
35 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html#International 2007-11-19 



 
 

32

analogt genom att beräkna den börsvärdesviktade genomsnittliga avkastningen för de 30% av 

aktierna med lägst kvot.36 HmL beräknas som differensen mellan de två portfljerna, High 

minus Low. 

4.2.7 Avkastningskurvans lutning (TERM) 
Vi följer Chen, Roll och Ross (1986) när vi konstruerar serie för avkastningskurvans 

utseende. För att fånga upp riskpremien som följde av oförutsedda förändringar i 

avkastningskurvans lutning skapade de en proxy, UTS (Unexpected Term Structure) som 

definierades som skillnaden i avkastning på långa statspapper i månad t och avkastningen på 

korta statspapper i månaden t-1. Enligt förväntningshypotesen är investerare indifferenta 

mellan värdepapprets löptid, alltså måste skillnaden i avkastning mellan det långa och det 

korta statspappret bero på att investerarnas förväntningar om framtida korta räntor har 

förändrats.37 Vi använder oss av den genomsnittliga månatliga avkastningen på en tioårig 

statsobligation i månad t och den genomsnittliga avkastningen på en 30 dagars 

statsskuldsväxel i månad t-1. Skillnaden i avkastningen kan ses som oförutsedd avkastning på 

obligationer med lång löptid. 38  

4.2.8 Industriell produktion (IP) 
Som mått på industriell produktion använder vi Industriproduktionsindex som tas fram av 

Statistiska centralbyrån. Indexet utgår huvudsakligen ifrån leveransstatistik från svensk 

industri, för vissa branscher utgår man även ifrån arbetade timmar och produktionsvolym. 

Indexet är ett kedjeindex och är justerat för säsongsvariationer.39 Vi följer Chen, Roll och 

Ross (1986) när vi konstruerar vårt index för industriell produktion. Varje månad beräknas 

förändringen i industriell produktion jämfört med föregående månad.40  

4.3 Beskrivande statistik 
4.3.1 Oberoende variabler 
Här följer en sammanställning av datamaterialet för de oberoende variablerna för de totalt fem 

tidsperioder under vilka vi undersöker sambandet med de beroende variablerna. Varje 

estimeringsperiod är fem år vilket motsvarar 60 månadsobservationer. Studerar vi tabell 4.1 

                                                 
 
36 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/int_country_port_formed.html 
37 Chen, N-F. et al, Economic Forces and the Stock Market, 1986, s. 390 
38 Chen, N-F, et. al, Economic Forces and the Stock Market, 1986, s. 386, 387, 390 
39 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____30571.asp, 2008-05-19 
40 Chen, N-F. et al, Economic Forces and the Stock Market, 1986, s. 386 
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kan vi se att merparten av de oberoende variablerna är normalfördelade. Undantaget är 

portföljen HmL vars fördelning är betydigt mer toppig och skev än normalfördelningen i fyra 

av de fem perioderna. Detsamma gäller TERM som inte uppvisar normalitet under perioden 

1998 till 2002 till följd av skevhet i förhållande till normalfördelningen.  

 

Medelavkastningen på Affärsväldens Generalindex sjunker till en början till följd av några 

månader med negativ avkastning men går sedan upp igen. Vi kan även konstatera att börsen 

svängde relativt mycket under de fem mätperioderna, Affärsvärldens Generalindex har en 

standardavvikelse på ungefär 7 % per månad i var och en av de fem mätperioderna. 

 

Den realiserade inflationen ligger inte helt oväntat relativt konstant på en nivå på strax över 

0,1 % per månad vilket stämmer väl överens med den stabila prisutveckling som rådde under 

perioden. Om vi sedan tittar på EX som är växelkurs uttryckt som dollar per SEK så ser vi att 

kronan försvagas mot dollarn i de två första perioderna (Panel A och B) för att sedan stärkas 

mer och mer i de tre sista. 

 

Portföljen High minus Low uppvisar den högsta standardavvikelsen. Portföljens stora 

svängningar kan även konstateras om man tittar på portföljens hösta och lägsta värden. 

Toppnoteringen med en uppgång med 20,25 % härstammar från februari 2001 och ingår 

följaktligen i alla fem regressionsperioderna. Bottennoteringen med - 32,06 % är från februari 

2000.  

 

Tittar vi sedan på TERM noterar vi att avkastningskurvan lutar uppåt i alla fem perioderna. Vi 

kan även konstatera att differensen mellan den långa och den korta räntan rör sig mellan en 

högsta notering på 26 räntepunkter ner till 4 räntepunkter som lägst. Enligt 

förväntningshypotesen är detta ett uttryck för förändringar i marknadens syn på framtiden. 
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Tabell 4.1 Beskrivande statistik av oberoende variabler 
 

 Medel Median Högsta Lägsta Std. Avv. Skevhet Kurtosis JB 
Panel A januari 1997 - december 2001  
AFGX 0,54% 1,26% 14,77% -15,94% 6,90% -0,37 2,91 1,41 * 
CPI 0,09% 0,04% 0,93% -0,85% 0,39% 0,06 3,00 0,04 * 
EX -0,70% -0,47% 5,96% -5,76% 2,59% 0,14 2,44 0,98 * 
HmL -0,43% -0,57% 20,25% -32,06% 8,63% -0,61 5,34 17,44 
SmB -0,54% 0,00% 11,10% -10,62% 4,66% -0,14 2,66 0,49 * 
TERM 0,12% 0,11% 0,26% 0,03% 0,06% 0,53 2,14 4,68 * 
IP 0,24% 0,30% 4,27% -2,95% 1,54% 0,13 2,82 0,24 * 

         
Panel B januari 1998 - december 2002  
AFGX -0,60% 0,41% 14,77% -16,64% 7,75% -0,112 2,46 0,85 * 
CPI 0,10% 0,11% 0,89% -0,85% 0,40% -0,022 2,80 0,1 * 
EX -0,16% 0,00% 6,01% -5,76% 2,70% 0,139 2,64 0,52 * 
HmL 0,41% 0,59% 20,25% -32,06% 9,13% -0,70 4,60 11,25 
SmB -0,12% 0,53% 9,07% -10,62% 4,38% -0,400 2,69 1,83 * 
TERM 0,10% 0,09% 0,23% 0,03% 0,05% 0,987 3,26 9,92 
IP 0,19% 0,30% 4,27% -2,95% 1,49% 0,117 3,01 0,14 * 

         
Panel C januari 1999 - december 2003  
AFGX -0,32% 0,17% 14,77% -16,64% 7,41% -0,033 2,57 0,48 * 
CPI 0,14% 0,11% 0,89% -0,81% 0,40% 0,133 2,47 0,88 * 
EX 0,19% 0,12% 7,83% -5,76% 3,00% 0,272 2,65 1,04 * 
HmL 1,72% 3,03% 20,25% -32,06% 9,61% -0,82 4,41 11,71 
SmB 0,55% 1,18% 9,07% -10,62% 4,26% -0,549 2,93 3,02 * 
TERM 0,11% 0,10% 0,23% 0,04% 0,05% 0,729 2,65 5,62 * 
IP 0,22% 0,30% 4,27% -2,95% 1,51% 0,106 2,97 0,11 * 

         
Panel D januari 2000 - december 2004  
AFGX -0,88% -0,61% 14,33% -16,64% 6,95% -0,055 2,75 0,19 * 
CPI 0,12% 0,06% 0,89% -0,81% 0,42% 0,191 2,24 1,8 * 
EX 0,41% 0,78% 7,83% -5,76% 2,97% 0,240 2,60 0,97 * 
HmL 2,28% 3,03% 20,25% -32,06% 9,06% -0,89 5,15 19,53 
SmB 0,82% 0,99% 9,07% -8,79% 3,68% -0,317 2,99 1,01 * 
TERM 0,11% 0,11% 0,21% 0,04% 0,05% 0,474 2,15 4,05 * 
IP 0,16% 0,10% 5,01% -3,34% 1,62% 0,201 3,51 1,05 * 

         
Panel E januari 2001 - december 2005  
AFGX -0,16% 0,17% 11,77% -16,64% 6,70% -0,463 2,86 2,19 * 
CPI 0,12% 0,05% 0,89% -0,57% 0,40% 0,376 2,18 3,08 * 
EX 0,29% 0,58% 7,83% -5,76% 2,97% 0,157 2,62 0,62 * 
HmL 2,17% 2,76% 20,25% -15,72% 7,11% -0,079 3,35 0,36 * 
SmB 0,93% 0,80% 9,07% -8,79% 3,42% -0,262 3,32 0,94 * 
TERM 0,12% 0,12% 0,21% 0,04% 0,05% 0,266 2,09 2,76 * 
IP 0,14% 0,10% 5,01% -5,69% 1,85% -0,286 3,85 2,62 * 

Varje panel beskiver de oberoende variablerna i var och en av de fem tidsperioderna som har 
en längd av fem år. Varje panel visar alltså 60 observationer. AFGX är avkastningen på 
Affärsvärldens Generalindex minus den riskfria räntan. CPI är månatlig procentuell 
förändring i Konsumentprisindex. EX är procentuell förändring i växelkursen uttryckt som $ 
per SEK. HmL är avkastningen för portföljen High minus Low. SmB är avkastningen på en 
portfölj som går lång i Enskilda Small Cap och kort i OMXS30. TERM är skillnaden mellan 
den långa och korta räntan på statspapper. IP är förändringen i industriell produktion från 
månad till månad. Kolumnen JB visar statistikan för Jarque-Bera-testet * indikerar 
normalitet. (Källa: egna beräkningar, data från Datastream och Kenneth Frenchs hemsida) 
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Vi fortsätter med att studera korrelationen mellan de oberoende variablerna. Vi noterar att 

portföljen SmB uppvisar en korrelation med marknadsportföljen AFGX på nästan 0,9. Den 

höga korrelationen mellan de två portföljerna kan resultera i att ingen av dem uppvisar 

signifikans vid en multipel regression där båda inkluderas som oberoende variabler. Med 

andra ord så håller inte den multipla regressionsmodellens femte antagande som beskrevs i 

kapitel 2.3.2. Marknadsportföljen AFGX är negativt korrelerad med HmL i samtliga perioder, 

detta kan bland annat ha att göra med framväxten av IT bolagens uppgång och fall. 

 
Tabell 4.2 Korrelation mellan oberoende variabler 
 

 AFGX CPI EX HmL SmB TERM IP 
Panel A januari 1997 - december 2001 

AFGX 1,000       
CPI -0,135 1,000      
EX -0,002 0,072 1,000     

HmL -0,635 0,158 -0,018 1,000    
SmB 0,845 -0,083 -0,100 -0,515 1,000   

TERM 0,313 0,037 -0,111 -0,275 0,328 1,000  
IP 0,041 0,088 -0,181 -0,086 0,060 0,113 1,000 
        

Panel B januari 1998 - december 2002 
AFGX 1,000       
CPI -0,161 1,000      
EX -0,054 0,069 1,000     

HmL -0,621 0,165 0,092 1,000    
SmB 0,894 -0,123 -0,148 -0,488 1,000   

TERM 0,340 -0,023 -0,073 -0,343 0,391 1,000  
IP 0,061 0,043 -0,146 -0,094 0,066 0,134 1,000 
        

Panel C januari 1999 - december 2003 
AFGX 1,000       
CPI -0,252 1,000      
EX -0,030 0,030 1,000     

HmL -0,493 -0,003 0,007 1,000    
SmB 0,892 -0,250 -0,091 -0,417 1,000   

TERM 0,444 -0,152 -0,037 -0,386 0,459 1,000  
IP 0,134 -0,060 -0,133 0,039 0,113 0,166 1,000 
        

Panel D januari 2000 - december 2004 
AFGX 1,000       
CPI -0,289 1,000      
EX 0,043 0,022 1,000     

HmL -0,428 0,025 -0,069 1,000    
SmB 0,908 -0,287 0,043 -0,359 1,000   

TERM 0,358 -0,217 0,031 -0,238 0,376 1,000  
IP 0,182 -0,161 -0,051 0,028 0,123 0,090 1,000 
        

Panel E januari 2001 - december 2005 
AFGX 1,000       
CPI -0,294 1,000      
EX -0,002 0,017 1,000     

HmL -0,293 -0,092 -0,109 1,000    
SmB 0,914 -0,286 0,014 -0,222 1,000   

TERM 0,321 -0,191 0,057 -0,107 0,346 1,000  
IP 0,199 -0,198 -0,090 0,162 0,152 0,053 1,000 

Tabellen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna för de fem 
estimeringsperioderna mellan 1997 och 2005. Varje panel A till E visar korrelationen mellan 
de oberoende variablerna under en period på 60 månader. (Källa: egna beräkningar) 
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4.5 Studien 
Studiens utförande följer till viss del Chan, Karceski och Lakanishok (1999). Först undersöks 

de beroende variablernas, i vårt fall Affärsvärldens nio branschindex, förhållande till de 

oberoende variablerna. Här följer vi Chan et. al och använder oss av en estimeringsperiod på 

60 månader. I januari formeras en global minsta variansportfölj baserat på de skattade 

kovarianserna. De portföljvikter för respektive tillgång som ges av minimeringen av 

portföljens varians används sedan under de följande tolv månaderna.41 I denna studie 

upprepas denna process sedan fyra ytterligare gånger. Detta resulterar i att vi får fem gånger 

tolv månadsobservationer det vill säga totalt sett 60 månadsobservationer. Eftersom 

utvärderingsperioden är skild från den period som används för att skatta sambandet med de 

oberoende variablerna är studien prognostiserande till sin natur. 

 

Denna studie skiljer sig från förlagan på några punkter. Chan et. al formerar en portfölj som 

består av 250 slumpmässigt utvalda aktier från NYSE (New York Stock Exchange) och 

AMEX (American Stock Exchange) mellan åren 1973 och 1997. Givet att de använder sig av 

betydligt fler tillgångar begränsar de portföljvikterna så att ingen aktie får utgöra mer än 2 % 

av portföljen, detta för att minska effekten av eventuella prognostiseringsfel men också för att 

försäkra sig om att variansminimeringsproblemet har en lösning. Chen et. al begränsar även 

portföljvikterna så att de alltid är positiva, detta motiveras med att de flesta investerare inte 

kan gå kort i aktier och att det därför vore orealistiskt att möjliggöra detta förfarande i 

formerandet av portföljen.42  

 

I denna studie använder vi oss av Affärsvärldens nio övergripande branschindex som 

tillgångar. Det faktum att vi endast har nio tillgångar att sätta samman vår portfölj med gör att 

vi inte kan följa förlagan när det gäller att begränsa portföljvikten för varje tillgång. Det ska 

dock visa sig att vi inte har några problem att finna lösningar till minimeringsproblemet. 

Vidare så har framväxten och lättillgängligheten för nya finansiella instrument så som CFD:er 

gjort det möjligt även för mindre investerare att gå kort i alla möjliga sorters tillgångar, därför 

tillåter vi även att portföljvikterna är negativa.  

 
 

                                                 
 
41 Chan, L., et al, Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model, 1999, s. 953 
42 Chan, L., et al, Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model, 1999, s. 951 
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4.5.3 Jämförelseportföljer 
För att kunna utvärdera våran multiindexmodell måste vi ha en rad jämförelseportföljer.  

Tillvägagångssättet i formerandet av dessa portföljer är identiskt med hur vi gick tillväga för 

vår portfölj som baserades på sju faktorer. Skillnaden ligger i hur vi beräknar varians-

kovariansmatrisen. Baserat på varians-kovariansmatrisen beräknas vikterna för den globala 

minsta variansportföljen. Vikterna hålls sedan konstanta under de följande 12 månaderna på 

samma sätt som för vår modell med sju faktorer. Vi skapar portföljer baserat på följande 

modeller. 

 

Full historisk modell 

Vi skapar en portfölj som baseras på de historiska kovarianserna mellan branschindexen. 

Antal förklarande faktorer är här alltså lika med antalet tillgångar, det vill säga nio stycken.  

 

Marknadsmodellen 

Vidare skapar vi en portfölj vars vikter är baserade på branschindexens samvariation med 

marknaden. Vårt marknadsindex är som tidigare lika med Affärsvärldens Generalindex minus 

den riskfria räntan. 

 

Trefaktormodell 

Kovarianserna beräknas utifrån de tre faktorer som föreslagits av Fama och French det vill 

säga ett marknadsindex, portföljen High minus Low och portföljen Small minus Big. 

 

Ytterligare en portfölj skapas, denna är inte baserad på någon optimering utan är endast en 

portfölj där alla de nio branschindexen ingår med lika stora vikter. Vi kallar denna portffölj 

för Likaviktad. 

 

4.5.4 Jämförelsemått 
För att utvärdera våra olika modeller och deras prognosförmåga använder vi några 

jämförelsemått.  I vårt val av jämförande mått följer vi återigen Chan et. al (1999) och väljer 

att använda oss av tracking error (TE). Tracking error innebär att vi beräknar avvikelsen 

mellan den månatliga avkastningen för respektive portfölj (Rp) och ett jämförelseindex (I). 

Vårt jämförelseindex kommer att vara marknaden det vill säga Affärsvärldens Generalindex. 

Beräkning av Tracking Error sker enligt ekvation 4.1. 
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Vidare beräknar vi även Sharpe-kvoten vilket är ett mått på en portföljs utbyte mellan risk och 

avkastning. Det primära i denna uppsats är inte att göra prognoser för framtida avkastning, det 

kan dock vara av intresse att se vad modellernas minsta variansportföljer ger för utbyte mellan 

risk och avkastning. Sharpekvoten beräknas enligt följande, notera att vi hela tiden utvärderar 

avkastning utöver den riskfria räntan och att alla avkastningar redan har rensats från den 

riskfria räntan. 
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Vi undersöker även korrelationen med marknadsportföljen, det vill säga den standardiserade 

samvariationen mellan portföljen p och marknadsportföljen m. Korrelationen beräknas som. 
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Till slut beräknar vi CAPM-beta för respektive portfölj. CAPM-beta beskriver hur mycket en 

portfölj rör sig i relation till marknaden som helhet. Beta för portföljen p beräknas som. 
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5. RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras resultatet i studien. Först ges en genomgång av 

regressionsanalysen, sedan följer en redogörelse för utfallet för de olika modellerna. 

 

5.1 Regressionsanalys 
Vi undersöker tre olika modeller Marknadsmodellen, Trefaktormodellen som innehåller de 

faktorer som föreslås av Fama och French (1992, 1993) och Sjufaktormodellen som utöver 

Fama och Frenchs faktorer även innefattar fyra makroekonomiska variabler. 

 

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

variationen i respektive branschindex. Tabell 5.1 visar förklaringsgraden för respektive 

modell, modellerna har även signifikanstestats. Om vi inleder med att betrakta 

Marknadsmodellen i Panel C så ser vi att förklaringsgraden varierar väldigt mycket mellan de 

olika branschindexen. Sjukvård är det branschindex som uppvisar lägst samvariation med 

marknadsindexet i samtliga perioder. I den första tidsperioden är den låga samvariationen inte 

ens statistiskt signifikant. Vidare kan vi konstatera att sambandet med marknadsindex är 

relativt beständigt mellan de fem perioderna. Detta förklaras rimligtvis av att tidsperioderna är 

överlappande. De påtagliga skillnader som existerar i förklaringsgrad mellan de olika 

branschindexen kan troligtvis förklaras av att orsakssambandet mellan den oberoende och 

beroende variabeln inte är enkelriktat. Under undersökningsperioden är det rimligt att tro att 

utvecklingen inom IT och Telecom drev på markanden som helhet vilket skulle förklara den 

höga samvariationen dem emellan.  
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Tabell 5.1 Förklaringsgrad vid regressionsanalys 
 

Period Råvaror Konsumentvaror Finans Hälsa Industri IT Media Tjänster Telecom 
          

Panel A Sjufaktormodell         
jan 97 - dec 01 70,1%* 37,9%* 80,4%* 20,4%* 83,5%* 74,9%* 58,5%* 40,7%* 91,6%* 
jan 98 - dec 02 69,5%* 45,8%* 83,7%* 28,7%* 86,6%* 84,6%* 58%* 51,7%* 90,3%* 
jan 99 - dec 03 58,6%* 41,4%* 81,5%* 34,6%* 81,8%* 89,3%* 63,7%* 56,6%* 88,3%* 
jan 00 - dec 04 54,1%* 38,7%* 84,7%* 38,5%* 84%* 90%* 61,2%* 57,4%* 87,4%* 
jan 01 - dec 05 63,6%* 61,5%* 90%* 44,4%* 86,2%* 90,3%* 63,8%* 57,7%* 85%* 

          
Panel B Trefaktormodell         

jan 97 - dec 01 65%* 35,6%* 79,4%* 16,1%* 82,1%* 72%* 57,1%* 36,6%* 91,4%* 
jan 98 - dec 02 63,4%* 43,5%* 83,1%* 18,1%* 85,6%* 83,3%* 56,4%* 47,7%* 89,7%* 
jan 99 - dec 03 47,1%* 39,5%* 79,4%* 21,6%* 79,4%* 88,7%* 62,8%* 51,3%* 87,3%* 
jan 00 - dec 04 47,3%* 36,4%* 81,1%* 26,7%* 80,7%* 89,6%* 60,4%* 53,3%* 86,3%* 
jan 01 - dec 05 60,3%* 58,1%* 87,1%* 35%* 84,3%* 90,1%* 63,3%* 55,3%* 84%* 

          
Panel C Marknadsmodell         

jan 97 - dec 01 26,8%* 35%* 75,3%* 4,2% 60,3%* 59,5%* 47%* 21,9%* 85,7%* 
jan 98 - dec 02 27,7%* 41,8%* 79,7%* 8,8%* 62,2%* 73,6%* 50,2%* 45,7%* 85,1%* 
jan 99 - dec 03 24,2%* 39,4%* 77,6%* 7%* 62,3%* 75,2%* 58,8%* 50,8%* 85,2%* 
jan 00 - dec 04 21,7%* 36,1%* 79,9%* 10,2%* 66%* 75,8%* 57,7%* 53,2%* 84,7%* 
jan 01 - dec 05 21,7%* 36,1%* 79,9%* 10,2%* 66%* 75,8%* 57,7%* 53,2%* 84,7%* 

Tabellen visar determinationskoefficienten R2 för de tre undersökta faktormodellerna. Varje 
modell har undersökts mot respektive branschindex i de fem tidsperioderna. * indikerar att 
regressionsmodellen är signifikant på 5 % nivån i ett F-test. Signifikans innebär att minst en 
av modellens lutningsparametrar är skild från noll. (Källa: egna beräkningar) 
 
 
 
Varje enskild oberoende variabels förklaringsförmåga återges i aggregerad form i tabell 5.1. 

En fullständig sammanställning återfinns bland bilagorna. Vi ser att Affärsvärldens 

generalindex genomgående kan förklara avkastningen i de olika branschindexen. Undantaget 

är Hälsovård i den första undersökningsperioden 1997 till 2001. Andelen 

undersökningsperioder där HmL är signifikant ökar i sjufaktormodellen jämfört med 

trefaktormodellen. En förklaring till detta är att de oberoende variablerna uppvisar en relativt 

hög korrelation med varandra vilket vi kunde se i tabell 4.2. Antagande fem för den multipla 

regressionsmodellen är därmed inte uppfyllt. Märk väl att vi dock tar hänsyn till denna 

samvariation när vi sedan formerar våra portföljer eftersom den inbördes samvariationen 

mellan de oberoende variablerna sparas i varians-kovariansmatrisen. Läsaren bör dock vara 

uppmärksam på att de skattade parametrarna som återges inte kan tolkas som riskpremien för 

respektive oberoende variabel. 
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Tabell 5.2 Signifikans för oberoende variabler 
 

 AFGX CPI EX HmL SmB TERM IP 

Sjufaktormodell 97,8% 6,7% 8,9% 64,4% 22,2% 2,2% 28,9% 
Trefaktormodell 97,8%   53,3% 24,4%   
Marknadsmodell 97,8%       

Tabellen visar andelen i procent av de totalt 9 x 5 = 45 regressionerna där respektive 
oberoende variabel uppvisar signifikans. Signifikanstestet undersöker nollhypotesen att 
lutningsparametern för respektive variabel är lika med noll. Detta görs med ett T-test på 5 % 
signifikansnivå. Se bilaga för en fullständig sammanställning av respektive regression. 
(Källa: egna beräkningar) 

 

5.2 Fördelning mellan branschindex 
Vi inleder med att undersöka hur de olika modellerna valde mellan de olika branschindexen. 

Vi noterar att ingen av modellernas prognoser resulterade i positiva vikter för IT och 

Telecom-indexen. Studerar vi Panel A-C i tabell 5.3 kan vi konstatera att de tre första 

modellerna som alla innefattar prognoser som utgår från variationen i marknaden alla har en 

liknande fördelning mellan de olika branschindexen. Marknadsmodellen placerar mer i 

industribranschindexet än vad de två flerfaktormodellerna gör, alltså medför introducerandet 

av portföljerna Small minus Big och High minus Low som oberoende variabler att 

industribranschindexet väljs bort.  
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Tabell 5.3 Portföljvikter 
 

År Råvaror Konsumentvaror Finans Hälsa Industri IT Media Tjänster Telecom 
Panel A Sjufaktormodell        

2002 0,20 0,14 0,31 0,22 0,08 -0,07 0,03 0,27 -0,19 
2003 0,28 0,20 0,34 0,19 0,06 -0,15 0,05 0,17 -0,15 
2004 0,38 0,19 0,45 0,14 0,05 -0,15 0,00 0,08 -0,12 
2005 0,42 0,18 0,42 0,16 0,04 -0,15 -0,01 0,07 -0,12 
2006 0,54 0,27 0,35 0,18 0,05 -0,21 -0,03 0,01 -0,14 

          
Panel B Trefaktormodell        

2002 0,21 0,15 0,27 0,22 0,10 -0,07 0,02 0,27 -0,18 
2003 0,28 0,18 0,31 0,21 0,07 -0,16 0,06 0,17 -0,14 
2004 0,35 0,19 0,42 0,15 0,09 -0,15 -0,01 0,09 -0,13 
2005 0,40 0,18 0,38 0,16 0,10 -0,15 -0,02 0,08 -0,13 
2006 0,55 0,26 0,29 0,16 0,11 -0,21 -0,03 0,02 -0,14 

          
Panel C Marknadsmodellen        

2002 0,26 0,13 0,32 0,21 0,29 -0,06 0,01 0,10 -0,27 
2003 0,30 0,15 0,32 0,19 0,30 -0,10 0,00 0,06 -0,22 
2004 0,34 0,13 0,35 0,18 0,26 -0,10 -0,02 0,05 -0,19 
2005 0,37 0,13 0,31 0,19 0,27 -0,10 -0,02 0,04 -0,19 
2006 0,50 0,18 0,27 0,20 0,21 -0,18 -0,04 0,05 -0,19 

          
Panel D Full historisk        

2002 0,50 0,15 0,02 0,28 -0,18 -0,05 0,06 0,28 -0,07 
2003 0,51 0,22 0,14 0,27 -0,19 -0,15 0,09 0,18 -0,07 
2004 0,52 0,19 0,30 0,27 -0,22 -0,13 0,02 0,10 -0,04 
2005 0,54 0,20 0,32 0,30 -0,24 -0,10 -0,03 0,03 -0,02 
2006 0,51 0,36 0,18 0,44 -0,16 -0,17 -0,01 -0,11 -0,04 

Tabellen visar de andelar som placeras i respektive branschindex baserat på en minsta 
variansportfölj som har varians-kovariansmatrisen från respektive prognosmodell som 
indata. (Källa: egna beräkningar) 

 

5.3 Utfall för prognosmodeller Ex Post 
 

Vi undersöker nu det realiserade utfallet för respektive modell i utvärderingsperioden som 

sträcker sig mellan januari 2002 och december 2006. Studerar vi diagram 5.1 till 5.4 som 

illustrerar utfallet för en global minsta variansportfölj baserad på varians-kovariansmatrisen 

från respektive prognosmodell noterar vi att alla modeller ger en mindre spridning än den 

passiva strategin att investera lika stora andelar i respektive branschindex. Skillnaden jämfört 

med den likaviktade portföljens stickprovsvarians är statistiskt säkerställd på 5 %-nivån för 

samtliga prognosmodeller. Som vi kan se i diagram 5.1 till 5.3 är utfallet för 

sjufaktormodellen, trefaktormodellen och marknadsmodellen väldigt snarlika varandra. Detta 

resultat är i linje med vad Chan, Karcecski och Lakonishok (1999) kommer fram till. De 
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konstaterar att när det gäller att formera en minsta variansportfölj utifrån Mean-Variance 

kriteriet så är det svårt att klargöra några skillnader mellan faktormodeller oavsett om en eller 

nio faktorer används.43 Den historiska modellen producerar ett resultat som avviker något från 

de tre faktormodellerna, dock ej tillräckligt mycket för att vi ska kunna uttala oss om några 

skillnader. 

Diagram 5.1 Realiserad avkastning för Sjufaktormodell/Likaviktad portfölj 2002 – 2006 
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Diagram 5.2 Realiserad avkastning för Trefaktormodell/Likaviktad portfölj 2002 – 2006 
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43 Chan, L., et al, Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model, 1999, s. 969 
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Diagram 5.3 Realiserad avkastning: Marknadsmodell/Likaviktad portfölj 2002 – 2006 
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Diagram 5.4 Realiserad avkastning för Full historisk / Likaviktad portfölj 2002-2006 
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Tabell 5.4 bekräftar bilden av att skillnaden mellan de olika modellerna är relativt liten. 

Standardavvikelsen uttryck på månadsbasis skiljer sig marginellt mellan de fyra testade 

modellerna och ingen av de parvisa jämförelserna mellan stickprovsvarianserna visar på 

signifikanta skillnader.  
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Tabell 5.4 Utfall för olika modeller januari 2002 till december 2006 
 

 Min 1:a kvartil Median 3:e kvatil Max Medelvärde Std. Avv. 

Marknadsmodell -11,264% -0,690% 1,863% 3,913% 8,529% 1,136% 4,296% 
Full Historisk -11,955% -1,758% 0,670% 3,381% 8,585% 0,539% 4,314% 
Sjufaktormodell -11,962% -0,373% 1,727% 3,473% 8,082% 0,834% 4,342% 
Trefaktormodell -11,536% -0,442% 1,727% 3,590% 8,481% 0,871% 4,356% 
Likaviktad -17,629% -3,224% 1,527% 4,158% 13,522% 0,346% 6,334% 

 
Realiserat utfall i utvärderingsperioden för de olika prognosmodellerna. Värdena beräknade 
på totalt 60 månadsobservationer under perioden januari 2002 till och med december 2006. 
Tabellen är sorterad efter portföljernas standardavvikelse i stigande ordning. Alla modeller 
producerar en stickprovsvarians som är signifikant skild från stickprovsvariansen för den 
likaviktade portföljen i ett F-test där 2

2
2
1 /stat-F σσ ))=  på 1 %-nivån. Det finns inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan de olika prognosmodellernas portföljer.  (Källa: egna 
beräkningar) 
 
De extrema värdena som vi även kan se i figurerna ovan orsakas av den kraftiga 

börsnedgången efter IT-bubblan. Om vi utesluter den extremt volatila perioden januari 2002 

till och med december 2003 får vi ett något annorlunda resultat vilket presenteras i tabell 5.5. 

Den passiva strategin med en likaviktad portfölj ger fortfarande den högsta 

standardavvikelsen och marknadsmodellen ger den lägsta. Modellerna i mitten av tabellen har 

dock bytt plats, skillnaderna i standardavvikelse är dock relativt små och inte statistiskt 

signifikanta. 

 
Tabell 5.5 Utfall för olika modeller januari 2004 till december 2006 
 

 Min 1:a kvartil Median 3:e kvatil Max Medelvärde Std. Avv. 

Marknadsmodell -5,333% -0,198% 1,113% 3,388% 6,615% 1,496% 2,968% 
Trefaktormodell -6,773% 0,048% 2,080% 3,717% 6,819% 1,772% 3,107% 
Sjufaktormodell -6,867% 0,117% 1,936% 3,829% 6,775% 1,801% 3,132% 
Full Historisk -7,135% 0,002% 2,194% 4,074% 6,657% 1,852% 3,206% 
Likaviktad -8,896% -0,501% 1,841% 3,859% 7,533% 1,504% 3,508% 

 
Realiserat utfall i utvärderingsperioden för de olika prognosmodellerna. Värdena beräknade 
på totalt 36 månadsobservationer under perioden januari 2004 till och med december 2006. 
Tabellen är sorterad efter portföljernas standardavvikelse i stigande ordning. Ingen 
signifikant skillnad kan påvisas mellan något par av stickprovsvarianserna i ett F-test där 

2
2

2
1 /stat-F σσ ))=  på 5%-nivån. P-värdet för nollhypotesen att variansen är lika för 

Marknadsmodellen och den Likaviktade portföljen är 0,167. (Källa: egna beräkningar) 
 
 
Vi undersöker slutligen några enparamtersmått för att se om det finns några skillnader i 

portföljernas rörelser i förhållande till marknaden. Marknaden representeras som tidigare av 

Affärsvärldens Generalindex. Vi ser i tabell 5.6 att den portfölj som baseras på den 
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fullständiga historiska varians-kovarinsmatrisen samvarierar minst med marknaden. Det är 

även denna modell som genererar den högsta Sharpekvoten. Det kan vara värt att notera att 

syftet med denna uppsats inte är att prognostisera framtida avkastning, men det kan ändå vara 

av intresse att se hur de olika portföljerna förhåller sig till varandra på denna punkt. Tracking 

Error visar avvikelser från marknaden som tidigare representerad av Affärsvärldens 

Generalindex, den historiska modellen avviker mest från index vilket vi även kan se om vi 

tittar på korrelationen med marknaden. Ytterligare ett mått på samvariationen med marknaden 

ges av portföljernas CAPM-beta under perioden. Ju högre beta desto högre känslighet för 

marknadsrörelser. Den fullständigt historiska modellen avviker mest från marknadens 

rörelser. 

 
Tabell 5.6 Enparametersmått för olika modeller januari 2002 till december 2006 
 

 TE Korrelation Sharpekvot CAPM beta 

Full Historisk 0,0062 0,60 0,265 0,44 
Trefaktormodell 0,0051 0,74 0,192 0,55 
Sjufaktormodell 0,0051 0,74 0,200 0,55 
Marknadsmodell 0,0018 0,77 0,125 0,57 
Likaviktad 0,0018 0,98 0,055 1,05 

Tracking Error (TE) visar avvikelser från AFGX, korrelationen avser korrelation med AFGX, 
sharpekvoten anger avkastning i relation till risk, CAPM beta visar respektive portföljens 
rörelse i förhållande till AFGX. För utförligare genomgång av beräkning av 
jämförelsemåtten se avsnitt 4.5.4. 
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6. SLUTDISKUSSION OCH 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. 

 

Vi har i denna uppsats undersökt utfallet för en global minsta variansportfölj vars vikter 

baserats på en skattad varians-kovariansmatris. Skattningen av kovariansen mellan 

Affärsvärldens branschindex har gjorts dels genom användandet av tre faktormodeller med 

en, tre respektive sju förklarande faktorer. Dessutom har vi undersökt den varians-

kovariansmatris som utgår från den historiska stickprovskovariansen mellan branschindexen. 

 

Vi noterar att utfallet för de minsta variansportföljer som baseras på de olika 

prognosmodellerna i utvärderingsperioden inte skiljer sig i någon större utsträckning. 

Marknadsmodellen ger lägst standardavvikelse följt av den Historiska modellen, 

Sjufaktormodellen och sist med högst standardavvikelse Trefaktormodellen. Alla fyra ovan 

nämnda modeller producerar en lägre standardavvikelse än den passiva investeringsstrategin 

att investera lika mycket i alla nio branschindexen. När vi studerar hela utvärderingsperioden 

2002 till 2006 så får vi en väldigt hög standardavvikelse för samtliga modeller, detta beror på 

turbulensen på börsen under 2002 och 2003. Om vi exkluderar dessa år och endast beaktar 

åren 2004 till 2006 så sjunker standardavvikelsen drastiskt för samtliga modeller. Den 

inbördes rankingen mellan modellerna baserat på standardavvikelse ändras något, 

Marknadsmodellen producerar fortfarande den lägsta standardavvikelsen men följs nu av 

Trefaktormodellen och Sjufaktormodellen, Historiska modellen producerar i denna period den 

högsta standardavvikelsen. 

 
Vi kan alltså inte uttala oss om några skillnader mellan de olika modellernas förmåga att 

prognostisera framtida samvariation mellan branschindexen. Det enda vi kan uttala oss om är 

att samtliga modeller producerar en lägre standardavvikelse än en passiv strategi med en 

likaviktad portfölj. 

 

Det är möjligt att de nio branschindexen är en alltför bred indelning av börsen när det gäller 

portföljoptimering. Trots att en uppdelning har gjorts mellan olika branscher så finns risken 

att företagen som ingår i varje branschindex är för heterogena. Olika företag i samma 

branschindex påverkas eventuellt i olika stor utsträckning av de för marknaden gemensamma 

riskfaktorerna vilket gör att en för branschindexen övergripande känslighet för riskfaktorn blir 
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svår att skatta. Bättre resultat kan ha uppnåtts om vi använt oss av de underindex som varje 

enskilt branschindex är uppdelat i. Detta av två skäl, för det första hade det givit oss en 

möjlighet att i ytterligare utsträckning begränsa den portföljvikt som kan tilldelas varje 

tillgång, dessutom finns det en möjlighet att vi kunnat fastställa ännu tydligare skillnader i de 

olika indexens samvariation med varandra vilket hade förbättrat våra möjligheter att styra 

egenskaparna för vår formerade portfölj. 

 
Det kan även vara så att regressionsmodellen är felaktigt specificerad, det vill säga att vi 

felaktigt utelämnat några förklaringsvariabler vid skattandet av de gemensamma 

riskfaktorerna. Vidare kan det vara så att alla antaganden för den multipla 

regressionsmodellen inte är uppfyllda vilket skulle medföra att våra skattningar av 

känsligheten för de olika riskfaktorerna inte är korrekt. 

 

Valet av mätperiod kan även den ha påverkat utfallet i studien. En mindre volatil tidsperiod 

hade minskat förekomsten av oförutsedda extrema svängningar. Detta hade kanske förbättrat 

möjligheten att mäta, beräkna och utvärdera systematisk samvariation i prognossyfte. Det 

finns utrymme för en rad förbättringar av modellerna för att bättre prognostisera systematisk 

samvariation. Till exempel så kan det vara av intresse att förskjuta de oberoende variablerna i 

tid för att se om man på så sätt får en högre förklaringsgrad. Detta kan vara ett möjligt 

undersökningsområde för framtida uppsatsskrivande. 
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8. BILAGOR 

8.1 Riktningskoefficienter Sjufaktormodellen 
 

 AFGX CPI EX HmL SmB TERM IP 
Panel A Råvaror 
jan 97 - dec 01 0,869 * 1,917 -0,22 0,53 * -0,077 0,78 -0,784 * 
jan 98 - dec 02 0,759 * 1,033 -0,196 0,511 * -0,082 11,768 -0,933 * 
jan 99 - dec 03 0,59 * 0,261 -0,247 0,324 * 0,056 2,525 -1,178 * 
jan 00 - dec 04 0,56 * -0,225 -0,122 0,293 * 0,085 -14,78 -0,644 * 
jan 01 - dec 05 0,596 * 0,066 -0,106 0,173 * 0,239 * -9,385 -0,359 

        
Panel B Konsumentvaror 
jan 97 - dec 01 0,725 * -1,192 -0,256 0,074 -0,056 -13,718 0,037 
jan 98 - dec 02 0,762 * -0,724 -0,225 0,123 -0,084 -21,574 0,079 
jan 99 - dec 03 0,716 * 0,717 -0,104 -0,001 0,003 -22,489 -0,132 
jan 00 - dec 04 0,699 * 0,334 0,045 0,027 -0,071 -20,171 -0,337 
jan 01 - dec 05 0,685 * -1,121 0,157 -0,106 -0,153 -22,229 -0,212 
        
Panel C Finans 
jan 97 - dec 01 0,939 * -0,382 0,084 0,206 * -0,064 2,402 0,407 
jan 98 - dec 02 0,951 * 0,417 0,1 0,195 * -0,066 3,68 0,322 
jan 99 - dec 03 0,858 * 1,72 0,191 0,125 * 0,033 10,254 0,134 
jan 00 - dec 04 0,886 * 1,971 * 0,234 0,106 * 0,021 14,602 0,245 
jan 01 - dec 05 0,912 * 1,342 0,241 * 0,082 0,076 14,188 * 0,192 

        
Panel D Hälsa 
jan 97 - dec 01 0,428 2,676 -0,389 0,319 * -0,252 -4,263 0,101 
jan 98 - dec 02 0,502 * 3,351 -0,69 * 0,351 * -0,199 5,02 0,412 
jan 99 - dec 03 0,456 * 4,568 * -0,383 0,371 * -0,073 22,735 0,62 
jan 00 - dec 04 0,512 * 3,22 -0,561 * 0,311 * 0,086 4,701 0,517 
jan 01 - dec 05 0,554 * 1,465 -0,585 * 0,197 * 0,002 3,073 0,028 

        
Panel E Industri 
jan 97 - dec 01 1,04 * 1,362 -0,041 0,418 * 0,017 1,242 -0,38 
jan 98 - dec 02 1,00 * 0,617 0,005 0,441 * 0,004 3,206 -0,418 
jan 99 - dec 03 0,938 * 0,479 -0,106 0,331 * -0,007 -5,299 -0,621 * 
jan 00 - dec 04 0,912 * -0,023 -0,09 0,31 * -0,088 2,2 -0,704 * 
jan 01 - dec 05 0,94 * -0,072 -0,196 0,209 * 0,012 5,045 -0,407 * 

        
Panel F IT 
jan 97 - dec 01 1,036 * 1,361 -0,043 0,419 * -0,001 2,204 -0,382 
jan 98 - dec 02 1,026 * 0,622 -0,005 0,447 * -0,03 5,974 -0,426 
jan 99 - dec 03 0,982 * 0,476 -0,111 0,336 * -0,047 -3,74 -0,632 * 
jan 00 - dec 04 1,061 * -0,012 -0,09 0,31 * -0,151 3,114 -0,704 * 
jan 01 - dec 05 0,997 * -0,069 -0,193 0,214 * -0,063 6,393 -0,42 * 

        
Panel G Media 
jan 97 - dec 01 1,04 * 1,362 -0,041 0,418 * 0,017 1,242 -0,38 
jan 98 - dec 02 1,00 * 0,617 0,005 0,441 * 0,004 3,206 -0,418 
jan 99 - dec 03 0,938 * 0,479 -0,106 0,331 * -0,007 -5,299 -0,621 * 
jan 00 - dec 04 0,912 * -0,023 -0,09 0,31 * -0,088 2,2 -0,704 * 
jan 01 - dec 05 0,94 * -0,072 -0,196 0,209 * 0,012 5,045 -0,407 * 

        
Panel H Tjänster 
jan 97 - dec 01 1,631 * -5,485 * 0,421 -0,258 1,187 * -9,987 0,028 
jan 98 - dec 02 1,898 * -3,276 0,27 -0,185 1,348 * -24,654 0,001 
jan 99 - dec 03 2,032 * -0,553 0,34 -0,023 1,437 * 7,637 -0,304 
jan 00 - dec 04 2,071 * -0,414 0,098 -0,033 1,556 * -19,086 -0,206 
jan 01 - dec 05 1,929 * -0,35 -0,14 -0,114 1,257 * -7,047 0,088 

        
Panel I Telecom 
jan 97 - dec 01 1,167 * -2,414 0,206 -0,006 0,774 * 5,893 0,569 
jan 98 - dec 02 1,09 * 1,456 -0,047 -0,103 0,664 * 20,496 0,587 
jan 99 - dec 03 1,414 * 0,304 0,122 0,033 0,637 * 7,568 0,742 
jan 00 - dec 04 1,365 * -1,183 0,213 0,082 0,496 -1,266 0,434 
jan 01 - dec 05 1,446 * -0,684 0,256 0,041 0,625 * -4,159 -0,111 
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Riktningskoefficienter för Sjufaktormodellen. AFGX är avkastningen på Affärsvärldens 
Generalindex minus räntan på en 30 dagars statsskuldsväxel, CPI är förändring i 
konumentprisindex jämfört med föregående månad, EX är förändring i växelkursen mot 
dollar uttryckt som $/Sek jämfört med föregående månad, HmL är avkastningen på portföljen 
High minus Low från Kenneth Frenchs hemsida, SmB är skillnad i avkastning mellan 
Enskilda Small Cap och OMXS30, TERM är differensen mellan räntan på en tioårig 
statsobligation och räntan på en 30 dagars statsskuldsväxel, IP är förändringen i Industriell 
Produktionsindexet från SCB jämfört med föregående månad. * indikerar signifikans på 5 % 
nivån för respektive riktningskoefficient i ett dubbelsidigt T-test. 
 

8.2 Riktningskoefficienter Trefaktormodellen 
 

 AFGX HmL SmB   AFGX HmL SmB 
Panel A Råvaror  Panel F IT 
jan 97 - dec 01 0,874 * 0,554 * -0,053  jan 97 - dec 01 1,615 * -0,275 1,105 * 
jan 98 - dec 02 0,769 * 0,502 * -0,027  jan 98 - dec 02 1,881 * -0,146 1,236 * 
jan 99 - dec 03 0,55 * 0,292 * 0,109  jan 99 - dec 03 2,038 * -0,037 1,426 * 
jan 00 - dec 04 0,503 * 0,292 * 0,106  jan 00 - dec 04 2,032 * -0,023 1,542 * 
jan 01 - dec 05 0,551 * 0,156 * 0,238 *  jan 01 - dec 05 1,929 * -0,095 1,235 * 

         
Panel B Konsumentvaror  Panel G Media    
jan 97 - dec 01 0,708 * 0,087 -0,056  jan 97 - dec 01 1,178 * -0,038 0,759 * 
jan 98 - dec 02 0,739 * 0,143 -0,111  jan 98 - dec 02 1,11 * -0,141 0,733 * 
jan 99 - dec 03 0,657 * 0,023 -0,022  jan 99 - dec 03 1,449 * 0,038 0,618 * 
jan 00 - dec 04 0,635 * 0,032 -0,085  jan 00 - dec 04 1,41 * 0,096 0,475 
jan 01 - dec 05 0,644 * -0,111 -0,179  jan 01 - dec 05 1,44 * 0,028 0,632 * 

         
Panel C Finans  Panel H Tjänster    
jan 97 - dec 01 0,941 * 0,193 * -0,066  jan 97 - dec 01 0,311 -0,441 * 0,386 
jan 98 - dec 02 0,954 * 0,19 * -0,068  jan 98 - dec 02 0,776 * -0,153 0,259 
jan 99 - dec 03 0,847 * 0,102 * 0,018  jan 99 - dec 03 0,931 * 0,022 0,154 
jan 00 - dec 04 0,888 * 0,085 0,016  jan 00 - dec 04 0,991 * -0,007 0,092 
jan 01 - dec 05 0,923 * 0,064 0,094  jan 01 - dec 05 0,942 * 0,17 0,017 

         
Panel D Hälsa  Panel I Telecom    
jan 97 - dec 01 0,423 * 0,338 * -0,207  jan 97 - dec 01 1,358 * -0,418 * -0,253 * 
jan 98 - dec 02 0,496 * 0,317 * -0,078  jan 98 - dec 02 1,595 * -0,419 * -0,289 
jan 99 - dec 03 0,449 * 0,322 * -0,042  jan 99 - dec 03 1,811 * -0,221 * -0,297 
jan 00 - dec 04 0,473 * 0,316 * 0,024  jan 00 - dec 04 1,828 * -0,209 * -0,181 
jan 01 - dec 05 0,54 * 0,213 * -0,012  jan 01 - dec 05 1,783 * -0,254 * -0,233 

         
Panel E Industri      
jan 97 - dec 01 1,042 * 0,43 * 0,025      
jan 98 - dec 02 1,001 * 0,445 * 0,011      
jan 99 - dec 03 0,897 * 0,321 * 0,007      
jan 00 - dec 04 0,882 * 0,291 * -0,033      
jan 01 - dec 05 0,927 * 0,191 * 0,043      

Riktningskoefficienter för Trefaktormodellen. AFGX är avkastningen på Affärsvärldens 
Generalindex minus räntan på en 30 dagars statsskuldsväxel, CPI är förändring i 
konumentprisindex jämfört med föregående månad, EX är förändring i växelkursen mot 
dollar uttryckt som $/Sek jämfört med föregående månad, HmL är avkastningen på portföljen 
High minus Low från Kenneth Frenchs hemsida, SmB är skillnad i avkastning mellan 
Enskilda Small Cap och OMXS30. * indikerar signifikans på 5 % nivån för respektive 
riktningskoefficient i ett dubbelsidigt T-test. 
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8.3 Riktningskoefficienter Marknadsmodellen 
 
 

Tabellen visar avkastningens utveckling i relation till marknaden som helhet. 
Marknadsportföljen är Affärsvärldens generalindex. Kolumnen AFGX visar respektive index 
betavärde, asterisk indikerar att betavärdet är statistiskt signifikant på 5 % nivån i ett 
dubbelsidigt t-test. Kolumnen R2 visar determinationskoefficienten för respektive regression. 
 

 AFGX R2   AFGX R2 

Panel A Råvaror  Panel F IT 
jan 97 - dec 01 0,446 * 27%  jan 97 - dec 01 1,586 * 60% 
jan 98 - dec 02 0,406 * 28%  jan 98 - dec 02 1,802 * 74% 
jan 99 - dec 03 0,35 * 24%  jan 99 - dec 03 1,875 * 75% 
jan 00 - dec 04 0,326 * 22%  jan 00 - dec 04 1,847 * 76% 
jan 01 - dec 05 0,477 * 50%  jan 01 - dec 05 1,826 * 81% 

       
Panel B konsumentvaror  Panel G Media 

jan 97 - dec 01 0,652 * 35%  jan 97 - dec 01 1,038 * 47% 
jan 98 - dec 02 0,652 * 42%  jan 98 - dec 02 1,103 * 50% 
jan 99 - dec 03 0,645 * 39%  jan 99 - dec 03 1,344 * 59% 
jan 00 - dec 04 0,628 * 36%  jan 00 - dec 04 1,295 * 58% 
jan 01 - dec 05 0,698 * 55%  jan 01 - dec 05 1,364 * 60% 

       
Panel C Finans  Panel H Tjänster 

jan 97 - dec 01 0,803 * 75%  jan 97 - dec 01 0,574 * 22% 
jan 98 - dec 02 0,825 * 80%  jan 98 - dec 02 0,849 * 46% 
jan 99 - dec 03 0,779 * 78%  jan 99 - dec 03 0,897 * 51% 
jan 00 - dec 04 0,838 * 80%  jan 00 - dec 04 0,983 * 53% 
jan 01 - dec 05 0,893 * 86%  jan 01 - dec 05 0,888 * 53% 

       
Panel D Hälsa  Panel I Telecom 

jan 97 - dec 01 0,201 4%  jan 97 - dec 01 1,746 * 86% 
jan 98 - dec 02 0,276 * 9%  jan 98 - dec 02 1,946 * 85% 
jan 99 - dec 03 0,249 * 7%  jan 99 - dec 03 1,991 * 85% 
jan 00 - dec 04 0,294 * 10%  jan 00 - dec 04 1,968 * 85% 
jan 01 - dec 05 0,475 * 29%  jan 01 - dec 05 1,887 * 82% 

       
Panel E Industri     

jan 97 - dec 01 0,695 * 60%     
jan 98 - dec 02 0,673 * 62%     
jan 99 - dec 03 0,691 * 62%     
jan 00 - dec 04 0,724 * 66%     
jan 01 - dec 05 0,863 * 80%     


