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Syfte:   Syftet med uppsatsen är att skapa en modell som kan förklara yield 

spread hos företagsobligationer. För att få en modell som nära 
återspeglar verkligheten inkluderas både företagsspecifika och 
makroekonomiska faktorer.     

 
Metod: Vi utgår från en kvantitativ studie och tillämpat en multipel regression 

på paneldata innehållande 24 bolag för att förklara yield spread hos 
företagsobligationer.  

 
Teoretiska perspektiv:  Den teoretiska referensramen består av forskningsartiklar från främst 

USA men även Europa som behandlar riskkomponenter hos yield 
spread.  

  
Empiri:  Empirin är kvartalsvis redovisnings- och handelsdata under 

tidsperioden 2001-2005 som samlas in från finansiella databaser och 
behandlas med regressioner.  

      
Slutsatser:  Våra resultat är inte entydiga vilket kan bero på mätproblem men den 

trenden som kan urskiljas är att både företags- och makroekonomiska 
faktorer har en signifikant påverkan på yield spread. Men att de 
företagsspecifika faktorerna står för den enskilt största 
förklaringsgraden vilket implikerar att bolagets marknadsvärde till stor 
del styr de utställda obligationernas yield spread.  
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Purpose: The purpose of this thesis is to create a model that helps to explain 

the yield spread in corporate bonds.  Both firm-level and 
macroeconomic factors are included to get a model that closely 
reflects reality.   

 
Methodology:  We use a quantitative study with a multiple regression model with 

panel data to measure how variables affect the yield spread in 
corporate bonds.  

   
Theoretical perspectives:  The theoretical section of this thesis is partly about different risks 

with corporate bonds examined by recent studies within the 
subject. 

 
Empirical foundation: The empirical work includes data what has been collected from 

finacial databases and analysed with regressions.  
 
Conclusions:  Our research shows that firm-level and macroeconomical factors 

have an influence on corporate bonds yield spreads but with some 
unambiguous results. However for the corporate bonds in the risk 
catagories we have investigated firm-level factors have a larger 
impact on yield spreads than macroeconomic factors, which 
implies that market equity is an important explanatory factor to 
yield spread.  
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1.INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
Marknaden för obligationer med risk, vilket företagsobligationer är, började 
utvecklas på allvar i USA i slutet av 70-talet. På grund av bankernas ökade 
regleringsavgifter till staten började också företagens kostnader för att finansiera 
sig via lån att öka. Att ge ut obligationer började då bli ett konkurrenskraftigt sätt 
för företagen att finansiera sig.1 
 
Den europeiska marknaden för företagsobligationer började på allvar att 
utvecklas i mitten på 90-talet men den är idag inte alls lika utvecklad som den 
amerikanska. Det finns kulturella skillnader mellan kontinenterna som möjligen 
kan förklara varför företagsobligationsmarknaderna har utvecklats så olika. 
Europeiska företag har goda relationer med bankerna och värdering av 
utlåningsräntan baseras oftast på relationer än på marknadsmässig 
kreditvärdering. Även vad kapitalet som företagen får in genom att ge ut 
obligationer används till skiljer sig åt mellan kontinenterna. I USA används 
obligationer främst som ett sätt att finansiera verksamheter men i Europa 
används det mest som ett sätt att finansiera uppköp.2        
 
Från investerarens synvinkel är en attraktiv fördel med lån den höga förväntade 
återbetalningsgraden jämfört med återbetalningsgraden för publika obligationer, 
vilka ofta inte har någon säkerhet. Vidare är skillnaden i avkastning mellan lån 
och företagsobligationer större i Europa än i USA vilket kan bero på annorlunda 
lagstiftning vid olika typer av default från utställarens sida. Även företagens 
relationer till banker och deras syn på obligationer som finansieringsform har 
påverkan på skillnaden. Den Europeiska lånemarknaden var 2005 i jämförelse 
med USA relativt ovärderad av kreditvärderingsinstituten.3 

 
Inom det akademiska fältet och framför allt inom den forskningen som har 
bedrivits i USA har det definierats två huvudsakliga modeller för att kunna 
förklara prissättningen av obligationer. Den strukturella modellen och den 
reducerade modellen. Den förstnämnda består av företagsspecifika variabler så 
som finansiell hävstång och fluktrationer i marknadsvärdet. Den andra modellen 
består av faktorer som ränta och konjunktur. 

                                                 
1 Altman, E, A yield premium model for the high-yield debt market, (1995) 
2 Editorial Staff, European Venture Capital Journal, (2002) 
3 Emery, K och Cantor, R, Relative default rate on corporate loans and bonds, (2005) 
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Modellerna har olika bra förklaringsgrad beroende på vilka obligationer som 
undersöks. Den strukturella modellen är bra till att förklara prisutvecklingen för 
högriskobligationer medan den reducerade modellen bättre är lämpad till att 
förklara prissättningen av lågriskobligationer. I USA där obligationsmarknaden 
som sagt är väl utvecklad med många obligationer i olika riskklasser används 
båda modellerna för att göra övergripande tester på marknaden. Men i Europa 
har användandet av den strukturella modellen inte kommit lika långt vilket 
givetvis beror på att marknaden mest består av lågriskobligationer.  
 
I Sverige är det få företag som finansierar sig via obligationer men de som gör 
det får oftast sina obligationer prissatta som lågriskobligationer. Alla 
obligationer utgivna av företag på Stockholmsbörsens A-lista mest omsatta följer 
prisutvecklingen för statsobligationer vilka är helt utan risk. Men det finns för 
visso undantag. I början på 2000-talet blev bl.a Ericsson nedgraderad av 
kreditvärderingsinstituten vilket gjorde att deras obligationer prissattes till en 
årsränta på ca. 30%.4 

 

1.2 Terminologi 
 
Här definieras nyckelbegrepp som används i uppsatsen.  

 
Yield spread är avkastningsskillnaden mellan en företagsobligation och en 
statsobligation med lika lång återstående löptid, benämns i litteraturen även som 
spread.  
  
Default innebär att utställaren av obligationen bryter mot obligationskontraktet 
genom t.ex utebliven kupongutbetalning eller amortering. Defaultrisken som 
uppstår, benämns i forskningen även som credit spread, är en väsentlig del av 
yield spread. 

   

1.3 Problemdiskussion 
 
Eftersom den europeiska marknaden för företagsobligationer är relativt ung är 
forskningen inom området inte lika utbredd som på andra marknader. Att det 
finns få högriskobligationer på den europeiska marknaden har också gjort att den 

                                                 
4 E-postkontakt på SEB. 
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forskning som bedrivits mest har inriktat sig på lågriskobligationer, med 
markoekonomiska förklaringsfaktorer. 
 
Longstaff  (2005) visar att defaultrisken utgör mer än 50 procent av yield spread 
däremot menar Elton (2001) att defaultrisken enbart utgör en liten del, detta kan 
vara en direkt motsägelse eller beror på att Elton definierar defaultrisken 
annorlunda. Förutom kompensation för defaultrisk består yield spread också av 
likviditetsrisk som kan uppstå om tillgången inte handlas kontinuerligt. Ett 
flertal forskare, bland annnat Duffe (1999), Longstaff (2005) och Diaz & 
Navarro (2002) har hittat bevis för att yield spread innehåller en icke-
defaultkomponent som kan liknas vid en likviditetsrisk. Yield spread innehållen 
ytterligare en premie och beror på obligationens skatteförhållanden. Elton (2001) 
sträcker sig till och med så långt och påstår att skatteskillnader utgör 36 procent 
av yield spread. Den allmänna förklaringen till varför defaultrisken är större än 
likviditetsrisken är att obligationsmarknaden inte ser obligationernas likviditet 
som avgörande för avkastningen, kompensationen för bärande av defaulrisk är 
betydelsefullare. 
 
Grovt sett härstammar som sagt yield spread från defaultrisk som har sin grund i 
företagsspecifika- och markoekonomiska faktorer, men även likviditetsrisker 
och skatteförhållande kan ge upphov till yield spread. Collin-Dufresne (2001), 
Blanco (2005) och Longstaff (1995) med flera påvisar att markoekonomiska 
faktorer förklarar mer av yield spread än företagsspecifika faktorer. Vi har inte 
hittat någon forskare som motsäger sig detta.  Men Molina (2005) och Longstaff 
(1995) betonar att det är samvariationer mellan riskfria räntan och bolagets 
finansiella hävstång som har effekt på yield spread. Forskningens påvisande om 
att markoekonomiska faktorer tenderar att vara de mest betydelsefulla för yield 
spread implicerar att företagens finansiella ”hälsa” till stor del styrs av 
makroekonomin, vilket är logiskt rimligt. Vidare visar forskningen, Blanco 
(2005), på obligationsmarknaden i Europa att sambandet mellan 
obligationsmarknaden och makroekonomin är starkare i Europa än i USA, vilket 
är intuitivt rimligt eftersom det finns färre högriskobligationer på den europeiska 
obligationsmarknaden.  
 
Efter definitionen av förklaringsfaktorer för yield spread återstår det att klargöra 
om och hur yield spread är förskjuten tidsmässigt till dessa faktorer. Duffe 
(1999) visat att handlarens budpris på obligationen reagerar långsamt på 
information om bolaget aktiepris. På den europeiska marknaden påvisar också 
De Bondt (2004) att avkastningsskillnaden är fördröjd gentemot aktieindex och 
att en ökning av avkastningsskillnaden förutsäger ett fall i den reala tillväxten 
med upp till 8 månader. I stora drag kan sambanden förklaras med att om 
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aktiemarknaden förutspår en konjunkturnedgång reagerar sedan 
obligationsmarknaden innan den reala tillväxten faller. 
 
Utifrån denna jämförelse skapar vi oss en bild över vilka risker och 
fundamentala faktorer som styr obligationsmarknaden och mer exakt 
företagsobligationers avkastningsskillnad. Det blir på så sätt intressant att 
försöka skapa en modell som använder approximationer för att förklara 
defaultrisken vilken är en betydande riskkomponent i avkastningsskillnaden. 

  

1.4 Problemformulering 
  
Vilka faktorer påverkar yield spread hos företagsobligationer i Europa?  

 

1.5 Syfte 
 
Vi ämnar skapa en modell som kan förklara yield spread hos 
företagsobligationer. För att få en modell som nära återspeglar verkligheten 
inkluderas både företagsspecifika och makroekonomiska faktorer.     

 

1.6 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar inte företagsobligationer med väldigt hög och låg 
kreditvärdighet, alltså extrema högrisk- och lågriskobligationer. Istället har de 
undersökta företagsobligationerna ha ganska likartad risk, de befinner sig alltså 
på två riskklasser som ligger nära varandra. Tidsmässigt begränsar vi oss till att 
undersöka de fem senaste åren. Anledningen till den valda tidsperioden beror på 
att marknaden tidigare var relativt outvecklad samt att det finns svårigheter att 
finna många företagsobligationer i de valda riskklasserna som har varit utställda 
under samma femårsperiod. Vidare använder uppsatsen inte approximationer för 
att mäta likviditetsrisken såsom handelsfrekvens, skatter och växelkursrisker.   
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2. TEORI 
 
Efter att ha tagit del av befintliga studier inom ämnet framgick det att 
forskningen om ämnet i Europa inte är så omfattande vilket möjligen kan leda 
till svårigheter för vår statistiska undersökning. Litteraturstudien har hjälpt oss 
att lättare kunna definiera problemets syfte och finna nyckelbegrepp och 
påverkade faktorer. Teorin i uppsatsen behandlar risker som är förknippade med 
obligationer vilket har en avgörande betydelse för hur investeraren ser på 
företagsobligationer. Det är därför viktigt att kunna förklara innebörden av varje 
riskbegrepp som ligger till grund för yield spread.  

 

2.1 Defaultkomponenten 
 
Kreditrisk inkluderar defaultrisk, downgraderisk och indirekt kreditrisk. De två 
förstnämnda hör till företagets oförmåga till att betala ut kuponger eller 
amorteringen inom den specifika tidsperioden.5 Obligationens kreditrisk är 
sannolikheten för default utifrån prissättningen av observerade obligationer på 
marknaden. Det betyder att kreditkvaliteten för varje obligation utgörs av 
informationstillgängligheten om defaultrisken för långivaren. 6  
 

2.1.1 Forskning kring defaultrisker  
 
Longstaff (2005) studie på USA-marknaden visar att defaultkomponenten 
representerar majoriteten av bolagets spread. Även för de högst betygsatta 
”investment-grade”7 bolagen svarar defaultrisken för mer än 50 procent av bolagets 
totala spread. Resultatet komplimenterar och förstärker tidigare arbete genom att 
understryka att kreditriskens marknadspris är större än somliga strukturella 
modeller påvisat. Anderson och Sundaresan (2000) menar att mycket av rörelsen i 
observerade tidsserier över yield spread har sin grund i strukturella modeller som 
använder approximationer för finansiell hävstång och tillgångarnas volatilitet. 
 
Hund (2003) forskar kring hur företagsobligationers yield spread är relaterat till 
tillgångarnas volatilitet och sannolikhet för default på internationella marknader. 
Hund utgår från strukturella modeller innehållande finansiell hävstång och 

                                                 
5 Culp, Christopher, the Risk Management Process (2001), 
6  Cumby R & Pastine T Emerging market debt: Measuring credit quality and examining relative pricing (2001) 
7 Företagsobligationers kreditbetyg AAA – BBB, se figur 1   
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tillgångarnas volatilitet. Det framkommer att sannolikheten för default ökar ju 
kortare tid det är kvar till inlösen hos företag med låg finansiell hävstång, medan 
defaultintensiteten varierar kraftigt hos högt skuldsatta bolag. Även sannolikhet för 
strukturell default sjunker i takt med riskfri ränta. Detta diskuteras också hos 
Longstaff & Schwartz (1995) då en ökning av den riskfria räntan ökar defaultrisken 
i jämförelse med den riskneutrala nivån, men på längre sikt reduceras sannolikheten 
för default. Den mest betydande upptäckten är att defaultvolatiliteten är positivt 
korrelerad med tillgångarnas volatilitet i företaget. Dock visar modellerna att 
tillgångarnas volatilitet sjunker ju närmare inlösen. Maximal volatilitet uppnås 
endast vid låga tillgångsvärden och anger kreditvärdigheten hos bolaget.             
 
Grüne & Semmler (2005) har undersökt dynamiken med att maximera företagets 
värde i förhållande till belåningsgraden. Forskarna studerar kreditrisken genom att 
analysera upplåningsproblem i företag men även sannolikheten för default. Detta 
ger slutligen en inblick om hur investeringsmöjligheterna ser ut i företaget. Däremot 
skiljer sig dynamiken hos olika bolag. Resultatet visar att bolag har endogena 
riskpremier, där belåning beror på utomstående faktorer. Forskarna visar hur företag 
uppnår en optimal jämvikt av maximal kapitalstock i jämförelse med företagets 
värde plus en optimal investeringsstrategi. Summeringen förespråkar vikten av att 
hitta ett tillräckligt lågt lånetak vilket bör sänka defaultrisken, men om 
kreditvärdigheten skulle sjunka är det optimalt att reducera belåningen för att 
minska kapitalstocken.    
 
Molina (2005) har lagt fram en modell där finansiell hävstång och kreditbetyg 
samtidigt påverkas av exogena och andra fundamentala bolagsrisker som, om de 
hade ignorerats, hade gjort att påverkan från bolagets finansiella hävstång på 
kreditbetyg hade blivit svagare än vad det egentligen är. Molina visar att bolagets 
finansiell hävstång har en negativ påverkan på betygsättning av lån som är tre 
gånger större än när endogena faktorer ignoreras. Finansiell hävstångs stora 
samband med kreditbetyg ses som ett tecken på att ökad mängd lån ska tas i 
beaktande vid sänkning av kreditbetyg och ökad sannolikhet för default. 

 
Collin-Dufresne (2001) menar att aktieavkastning och finansiell hävstång inte är 
bättre än aggregerade faktorer som påverkar alla obligationer såsom 
marknadsavkastning. I ytterligare en studie av Collin-Dufresne (2001) förutspås det 
att känsligheten för förändring i credit spread på grund av förändringar i bolagets 
marknadsvärde är mycket lägre än vad traditionella forskningar om strukturella 
modeller har kommit fram till. Däremot verkar det som om att bolagets nivå på de 
utestående skulderna har en signifikant påverkan på credit spread. Blancos (2005) 
analys av bolag i bland annat Europa visat också att makrovariabler (riskfriränta, 
marknadens aktieavkastning och volatilitet) har större direkt påverkan på credit 
spread än bolagsspecifika aktieavkastningar och volatilitet.  
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Insikterna av analysen i Longstaff (1995) är att de visar att en korrelation mellan 
värdet på ett bolags tillgångar och förändringen i räntenivån på marknaden kan ha 
signifikanta effekter på värdet av riskfyllda räntebärande tillgångar. Longstaff 
finner också, precis som bland annat Collin-Dufresne (2001) och Blancos (2005), 
att förändringen i riskfri ränta står för mer av variationen i credit spread för 
”investment-grade” obligationer än vad förändring av värdet på bolagets tillgångar 
gör. Vidare visas att skillnader i credit spread över industrier och sektorer verkar 
vara relaterad till skillnader i korrelation mellan aktieavkastning och ändring av 
riskfri ränta. 
 
De Bondt (2004) har forskat och analyserat balansräkningen hos Baa8 betygsatta 
företagsobligationer på Euro-marknaden under åren 1998 till 2001. De Bondt 
påvisar i sin studie att en ökning i obligationers yield spread förutsäger ett fall i den 
reala tillväxten (BNP och Industriproduktion) med en signifikant fördröjning upp 
till 8 månader. En 2 och 4 månaders fördröjning av yield spread gentemot 
aktieindex visar likaledes en signifikant relation. En positiv korrelation mellan 
kortsiktig ränta och yield spread har också påvisats i undersökningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Moody´s kreditbetyg som motsvarar Standard and Poor´s BBB. 
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2.2 Kreditvärdering 
 
De så kallade kreditvärderingsinstituten har utvecklat ett ramverk för att uppskatta 
sannolikheten för default och annonserar obligationers och listade aktiebolags 
förväntade sannolikhet för default. Kreditvärderingsföretagen använder information 
från prissättning av eget kapital (framåt blickande) och från företagens finansiella 
rapporter (bakåt blickande).9  
 

S & P 
Rating 

Average 
Default 
Ratewithin 
5 years 

Definition Notes 

AAA 0.10% Highest Rating 
Available 

AA 0.09% Very High 
Quality 

A 0.43% High Quality 
BBB 2.04% Minimum 

Investment 
Grade 

Investment 
grade bonds. 

BB 8,94% Low grade 

B 30,23% Very 
speculative 

CCC Substantial Risk 
CC Very poor 

quality 
C 

46,87% 

Imminent 
default or in 

default 

Speculative 
grade."Junk 

Bonds" 

Källa: Standard & Poors rating performance, 2002 

Figur 1. I tabellen visar S & p’s tio olika kreditbetyg, sannolikheten för default inom 5 år och 

definitioner. 

 

 

2.2.1 Forskning om kreditvärderingsinstitutens betygsättning 
 
Det är väsentligt att undersöka hur kreditvärderingsinstituten förhåller sig till 
förändringar i företagets riskprofil. Detta belyser Altman & Rijken (2004) i sin 
studie och utgick från en så kallad ”through-the-cycle” metod, vilket betyder att 
kreditvärderingsinstitut tenderar till att studera risken i bolaget över en längre 
investeringshorisont. Det empiriska resultatet visar att betygsjusteringar hos 
instituten är någorlunda stabila och ändras enbart när instituten känner eller 
observerar förändringar i företagets kreditvärdighet. Forskarna har observerat att 
ungefär 70 procent av betygsjusteringarna utgår från en ”wait and see” policy. 

                                                 
9 Patel Kanak & Vlamis Prodromos  An Empirical Estimation of Default Risk of the UK Real Estate 
Companies(2006) 
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Brookfields (2000) studie bygger vidare på hur marknaden reagerar och baseras på 
förtroendet för kreditvärderingsinstitutens kontinuerliga bedömning av företag. Tre 
begrepp är relaterade till undersökningen; 1) defaultrisken bygger på 
kreditvärderingsinstitutens agerande 2) motsägelserna mellan 
kreditvärderingsinstituten 3) hur stor påverkan kreditvärderingsinstituten har på 
marknaden. En maximal nytta av kreditbetygsinformation är relaterat till dels 
utställningsdatum men även den frekventa handeln av obligationer och tillför 
relevant information till låga kostnader för marknaden. Vidare påstår forskaren att 
det finns en viss oro för att de största kreditvärderingsinstituten verkar vara mer 
aktsamma och mindre informativa.                   
 
Denzler (2006) modellerar ett bolags kreditbetyg oberoende av tiden kvar till 
inlösen. De empiriska resultaten visar att modellen inkorporerar den mesta av credit 
spread (marknadspris) från EDFs (Expected Default Frequence). Denzler finner 
också att modellen är oberoende av var den används och producerar samma resultat 
på den europeiska obligationsmarknaden.  

 

 

2.3 Likviditetskomponenten 
 
Likviditeten på andrahandsmarknaden varierar beroende på effektiviteten och 
tidsförhållanden. Obligationers likviditetsriskpremie är väsentligt för 
andrahandsmarknaden när den ska omvärderas och fastställas av nya investerare. 
Om priserna faller kraftigt tenderar investerare att känna sig ivriga till att inte kunna 
motstå marknadens utsatthet. Detta leder till slarviga prissättningar vilket betyder 
att även bud långt under gränsnivån kan lyckas.10 

 

2.3.1 Forskning om likviditetskomponenten  
 
Duffee (1999) undersöker räntor på obligationer utställda av ”investment-grade” 
bolag. Oavsett hur mycket den finansiella hälsan för ett enskilt bolag förbättras 
kommer yield spread för bolaget aldrig att bli noll. Detta implicerar att det finns en 
likviditetskomponent i yield spread. Ett tvärsnitt visar också att spread för bolag 
med låg kvalitet lutar brantare än spread för bolag med hög kvalitet. Till sist visar 
studien att räntan, som är handlarens budpris, reagerar mycket långsamt på 
information om bolaget aktiepris. 
 

                                                 
10 Fridson M., Gao Y Primary versus secondary pricing of high-yield bonds (1996),  
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Longstaff (2005) finner bevis för en signifikant icke-default komponent i bolagens 
spread, denna är starkt relaterad till obligationsspecifik illikviditet så som skillnad i 
köp- och säljkurs, men det finns bara svaga bevis för att icke-default komponenten 
beror på skatter. Manfred och Leopolds (2006) studie på den tyska marknaden visar 
att storleken på obligationen och andelen aktiva handelsdagar ger en signifikant 
effekt på defaultintensiteten. 
 
Studien av Diaz och Navarro (2002) på den spanska marknaden menar att en del av 
yield spread kan hänföras till likviditetsrisk; utställt belopp, relativ ålder, 
handelsvolym och tiden till inlösen. En annan del hänförs till defaultrisk som 
kreditbetyg och affärscykel. Analysen av dessa premier visar att när likviditet och 
variabler som vanligtvis används för att förklara defaultrisk tas i beaktande kan 
slutsatsen dras att förhållandet mellan defaultpremier och tid kvar till inlösen är 
positivt. Undersökningen omfattar obligationer från Aaa till Baa och ej betygsatta. 
 
Att förstå och mäta prissättning av företagsobligationer och att hitta olika 
komponenter som kan förklara felprissatta obligationer analyserar Elton (2003) i sin 
studie. Undersökningen gjordes på USA-marknaden. Fem möjliga karaktärer kan 
förklara detta.1) Defaultrisken, då varje kreditbetyg inte kan förklaras med samma 
risk. 2) Likviditeten är en annan orsak och är olika inom samma kreditkategori. 
Viktigt att studera handelsvolym, ju mer aktiv utställning desto mer frekvent är 
prissättningen för att minimera fel. 3) Skattefördelningen är en tredje förklaring till 
varför investerare uppfattar obligationer olika. Obligationer inom samma 
kreditbetyg kan ha olika skattevärden hos kupong och kapitalvinster. 4) Hur 
investerare uppfattar företagets möjliga återhämtning. Kreditbetyg är en 
kombination av sannolikhet för default och förväntad återhämtning. 5) Elton 
förmodar att åldern har en inverkan men det kan inte påvisas att varken en 10 årig 
eller 2 årig har en ålderseffekt utan fenomenet gäller främst nyutställda 
obligationer. 
  
Elton (2001) visar att spread nästan kan förklaras av tre influenser; förlusten från 
förväntad default, statsskatt och lokala skatter som måste betalas på 
företagsobligationer men inte på statsobligationer, och premier som krävs för 
bärande av systematisk risk. Skatter svarar för en signifikant större del av skillnaden 
i yield spread mellan företags- och statsobligationer än förväntad default. Till 
exempel, för 10-års A-betygsatta industriobligationer stod skatten för 36,1 procent 
av yield spread jämfört med 17,8 procent som kan hänföras till förväntad förlust. 
Statsskatter och lokala skatter är betydelsefulla eftersom de betalas på hela 
kupongen och inte bara på skillnaden i kupong mellan företags- och 
statsobligationer. Även efter att hänsyn har tagits till default och skatter återstår det 
en stor oförklarad skillnad. I fallet med en 10-årig företagsobligation är 46,17 
procent av skillnaden oförklarad av skatter eller förväntad default. De har visat att 
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majoriteten av denna skillnaden är kompensation för systematiska risker på 
aktiemarknaden. Med hjälp av Fama-French faktorerna visar man att så mycket som 
85 procent av en den delen av yield spread som inte kan förklaras av skatter och 
förväntad default kan förklaras som en belöning för bärande av systematisk risk.   

 

2.3.3 Växelkurspåverkan och Eurons inträde 
 
Murphys (2003) har genomfört en studie om företags yield spread och hur 
kreditrisk förhåller sig till olika valutor på den europeiska marknaden, uppdelat på 
högrisk och lågriskobligationer. Det visar sig att växelkursändringar framför allt har 
en signifikant påverkan hos lågriskobligationer. Även fast defaultrisken är konstant 
för obligationer med lika kreditbetyg i olika valutor, är den systematiska 
riskpremien hos obligationer olika. 
 
Murphys forskning liknar det som Lee (1999) studerar. Lee har fokuserat på 
eurointrädets konsekvenser på den europeiska obligationsmarknaden. Möjligheterna 
har utvecklats enormt, nya utställare med god kreditvärdighet och fler investerare 
övergår från statsobligationer till företagsobligationer. Däremot är prissättningen 
väldigt fluktuerande med nya potentiella belånare, en orsak är att en effektiv singel 
valutamarknad fortfarande är bortom räckhåll. Investerarna tror på en bättre 
andrahandsmarknad med stora möjligheter för långivare och hög likviditet ger 
stabilare avkastningsskillnader. Investerare berörs oftast av informationsasymmetri 
på andrahandsmarknaden när det omfattar växelkurspåverkan. 
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2.3 Implikationer på vår studie 
 
I detta kapitel har vi belyst de viktigaste områdena inom obligationsforskningen 
som bör vara relevant för vår studie. Forskningen hjälper oss att identifiera vilka 
faktorer som skulle kunna ingå i vår regressionsanalys för att förklara de utvalda 
bolagens yield spread. De variablerna som tidigare forskningar använder sig av är 
olika lätta att applicera och definiera beroende på hur de obligationer man vill 
undersöka ser ut.  
 
Vi använder oss av ett av de mer respekterade kreditvärderingsinstitutens 
kreditbetyg för att mäta hur defaultrisken speglar yield spread eftersom majoriteten 
av tidigare studier menar att kreditbetygen har stor inverkan på yield spread. 
Flertalet forskningar om defaultrisker pekar på att företagsspecifika faktorer har en 
signifikant påverkan på yield spread, i vår studie väljer vi att använda finansiell 
hävstång, tillgångarnas volatilitet och marknadsvärde/bokförtvärde för att 
undersöka om detta även gäller vårt urval. Den andra delen av defaultkomponenten 
som beror på det makroekonomiska läget anses av forskningen stå för den enskilt 
största delen av yield spread. I Europa har man även kunnat observera en 
fördröjning av viss real makroekonomisk aktivitet så som industriproduktionsindex 
efter en förändring i yield spread på företagsobligationsmarknaden. Några forskare 
har påvisat att avkastningen på aktiemarknaden kan användas som en indikator på 
att yield spead kommer påverkas under den närmaste tiden. Vi använder ett 
europeiskt aktieindex, den europeiska statsräntan och produktionsindex för att mäta 
den makroekonomiska påverkan. Vi bortser från likviditetsaspekter såsom 
obligationernas ålder och handelsfrekvens samt skatt i olika länder. Eurons inverkan 
på växelkursproblematiken behandlas inte heller i empirin.  
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3. METOD 
 
I detta avsnitt knyts metodframställningen till problemformuleringen för att 
kunna förstå och utveckla det område som ska undersökas. Metodkapitlet visar 
hur arbetet utförs. Inledningsvis beskrivs vilken metodansats som ska användas 
följt av hur vi går tillväga med datainsamlingen. Därefter beskrivs 
undersökningens arbetsgång med utvalda variabler.      
 

3.1 Angreppssätt 
 
Om forskaren arbetar deduktivt sägs det att han arbetar med befintliga principer 
och teorier och skapar hypoteser som sedan empiriskt prövas i den aktuella 
studien. Motsatsen kallas för induktiv ansats där forskaren följer upptäckandets 
väg.11 Den deduktiva ansatsen kan kombineras med en kvantitativ 
undersökningsmetod vilket lämpar sig bäst till vår analys av faktorer som 
påverkar obligationers yield spread.  
 
Vi väljer att använda oss utav en deduktiv ansats, vilket innebär att vi utgår ifrån 
befintlig teori och tidigare studier om obligationsmarknaden. Vi undersöker hur 
företagsobligationers yield spread påverkas av makroekonomiska och 
företagsspecifika faktorer. Vi sammanställer ett antal tidigare studier längre fram 
i uppsatsen som kan vara till nytta för oss när vi ska analysera undersökningen. 
 
För att angripa problemet med att förklara en obligationsmarknads eller enskilda 
bolags yield spread kan man gå tillväga på olika sätt. Först måste det tas i 
beaktande om arbetet ska utgå från obligationsränteindex och hur det är relaterat 
till aggregerade nyckeltal och markoekonomiska index. Andersson och 
Sundaresan (2000) menar att detta angreppssätt kan vara bättre än att arbeta med 
enskilda bolag på grund av att index över företagsobligationsräntor bör vara 
närmare kopplat till vanliga ekonomiska faktorer än individuella utställare. För 
det andra är ränteindex likviditetspremie sannolikt konstant och kan därför 
modelleras relativt enkelt. För det tredje är det svårt att få tillgång till all 
företagsspecifik information som bör vara relevant för prissättning av specifika 
utställda obligationer. 
 
Trots möjliga komplikationer väljer vi att arbeta med företagsspecifik 
information och ränta på enskilda obligationer istället för index eftersom vi inte 

                                                 
11 Runa P., Davidson B., Forskningsmetodikens Grunder; Att planera, genomföra och rapportera (1994) 
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ser likviditeten som ett problem då det handlar om lågriskobligationer utställda 
av stora bolag som handlas frekvent.  
 
Görs en tvärsnittsstudie över många bolag i olika riskkategorier kan en bild 
skapas över hur yield spread skiljer sig beroende på bolagets nuvarande 
finansiella situation. Duffee (1999) visar att spread för bolag med låg kvalitet 
lutar brantare än spread för bolag med hög kvalitet. Det finns problem med att 
göra en sådan undersökning eftersom det måste samlas in data från många bolag 
med liknande kvalitet för att undersökningen ska bli trovärdig. Vi väljer istället 
att koncentrera oss på att studera ett fåtal bolag under en tidsperiod på fem år, 
alltså en tidsserieanalys. 
 
En av svagheterna med vår tidsserieanalys är att vi enbart mäter våra variabler 
kvartalsvis, att tidsperioden sedan bara sträcker sig över fem år innebär att det 
bli väldigt få observationer per bolag. Men och andra sidan finns det mycket 
trovärdiga undersökningar, exempelvis King & Khang (2005), vilka mäter all 
bolagsspecifik data första dagen i varje kvartal. Vi använder oss också av denna 
princip vilket innebär att yield spread mäts precis i anslutning till att 
redovisningsdata släpps. Ytterligare en komplikation är jämförelsen mellan 
bolag i olika branscher. King & Khang (2005) gör dels en jämförelse mellan 
obligationer i alla branscher men också inom industri-, finans- och 
handelsbranschen. Detta tillvägagångssätt är att föredra eftersom det är vanskligt 
att jämföra bland annat nyckeltal mellan bolag i olika branscher. Vi har dock 
inte tillgång till så många obligationer att en jämförelse inom olika branscher 
hade blivit trovärdig.  
 
På grund av vårt material görs inte jämförelser inom en bransch utan i stället 
görs en jämförelse mellan alla 24 bolagen trots att branscher är olika 
konjunkturkänsliga. 
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3.2 Datainsamling 
 
Data hämtas från de finansiella databaserna Datastream, Ecowin och Reuters. 
Datastream är en databas som både innehåller handelsdata från de flesta 
finansiella marknaderna i världen, redovisningsdata och nationalekonomiska 
index. Data om marknadsräntor, företagsobligationsräntor, Standard & Poors (S 
& P) kreditbetyg för företagsobligationernas samt viss redovisningsdata hämtas 
från denna databas. Datastream är ett bra verktyg för att göra tekniskanalys som 
sträcker sig över lång tid och som innefattar mycket data. Begränsningen med 
databasen är att den inte är så detaljrik när man ska analysera redovisningsdata 
på enskilda bolag.  
 
Ecowin är en databas som främst har mycket detaljrika nationalekonomiska 
index men här finns även redovisningsdata, som för våra företag redovisas 
frekventare än hos Datastream. Historiken för redovisningsdata i Ecowin är dock 
begränsad, men med vår tidsperiod är detta inte något problem. 
Nationalekonomiska index samt en stor del av vår redovisningsdata hämtas från 
denna källa. 
 
Vi använder Reuters sammanställning av ”FTSE Europe Corporate Bond 
Indices” för att välja ut vilka företagsobligationer som ska ingå i 
undersökningen. FTSE står för Financial Times Share Index och är ett företag 
som tar fram indexserier på finansmarknaden och ägs gemensamt av 
Londonbörsen och Financial Times. 
  

3.2.1 Beroende variabel 
 
Den beroende variabeln i undersökningen är företagsobligationernas yield 

spread första dagen i varje kvartal mellan 2001-01-01 till 2005-12-31, i tidigare 
studier definieras alltid yield spread på samma sätt. Företagsobligationerna väljs 
som sagt ut från ett europeiskt företagsobligationsindex. Här väljs 
företagsobligationer med olika kreditvärdighets betyg som grundas på den 
nuvarande kreditvärdigheten. Urvalet görs så att alla företagsobligationer i 
undersökningen har varit utställda under samma tidsperiod. Vissa 
företagsobligationer är naturligtvis äldre än andra men alla har det gemensamt 
att de har kunnat handlas på FTSE under dessa fem åren.   
 
Vidare görs urvalet så att det i undersökningen bara finns med en 
företagsobligation per bolag. Anledningen till att urvalet ska består av 
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företagsobligationer med två olika kreditbetyg är att vi, precis som tidigare 
studier har gjorts, undersöker vad som kan förklara yield spread hos 
företagsobligationer med olika kreditvärdighet. I vår undersökning ingår det 
medvetet inte sådana företagsobligationer som för tillfället har bättre betyg än A, 
anledningen är att yield spread hos dessa för det mesta inte kan förklaras med 
hjälp av företagsspecifika faktorer.    

 

3.2.2 Oberoende variabler 
 
I följande avsnitt beskrivs de oberoende variablerna och en kortare motivering 
till varför de kan ha en signifikant påverkan på yield spread. Variablerna 
studeras, precis som den beroende, kvartalsvis under tidsperioden 2001-01-01 
till 2005-12-31. Hur varje variabel räknas ut och sammanställts beskrivs i 
Empirin. 
 

• Kreditbetyg (rating på engelska) är företagsobligationens kreditvärdighet, vilket 
ofta är samma för hela bolaget. Varje företagsobligations kreditbetyg hämtas 
från S & P. Rent intuitivt bör kreditbetyg vara den enskilt största 
förklaringsfaktorn eftersom den levereras av en aktör som enbart är specialiserad 
på analys av defaultrisk. Men eftersom det har skett ett stort konjunkturskift 
under vår mätperiod, med kraftigt sjunkande börser, ställer vi oss frågande till 
om S & P har justerat kreditvärdigheten eller om man har haft kvar samma 
kreditbetyg med tanke på den långsiktiga kreditvärdigheten som Altman & 
Rijken (2004) belyser. 
 
H0-1 = Kreditbetyg har ingen påverkan på yield spread. 
H1-1 = Bättre kreditvärdighet innebär lägre yield spread. 
   

• Finansiell hävstång (leverage på engelska) är ett sätt att mäta bolagets 
skuldsättning. Andersson & Sundaresan (2000) menar att bolagets finansiella 
hävstång står för mycket av variationen i yield spread och i Collin-Dufresne 
(2001) verkar det som om bolagets nivå på de utestående skulderna har en 
signifikant påverkan på yield spread. 

 

H0-2 = Finansiell hävstång  har ingen påverkan på yield spread. 
H1-2 = Positivt samband mellan Finansiell hävstång och yield spread. 

 

• Marknadsvärde/Bokfört värde syftar till att mäta hur marknaden värderar 
bolaget i förhållande till bolagets bokförda värde. Collin-Dufresne (2001) och 
Blanco (2005) menar visserligen att bolagets aktieavkastning inte är en bättre 
förklaringsfaktor än hela marknadens aktieavkastning men att den har en 
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signifikant påverkan på bolagets yield spread. Duffe  (1999) visar också att 
obligationsräntan reagerar på information om bolagets aktiepris. 
 

H0-3 = Marknadsvärde/Bokfört värde  har ingen påverkan på yield spread. 
H1-3 = Negativt samband mellan Marknadsvärde/Bokfört värde och yield spread. 
  

 

• Tillgångarnas volatilitet syftar till att mäta hur fluktuationen i det bokförda 
värdet av bolagets tillgångar ser ut. Hund (2003) menar att tillgångarnas 
volatilitet är positivt korrelerad med defaultvolatiliteten vilket i förlängningen 
innebär högre yield spread. Även Andersson och Sundaresan (2000) menar att 
mycket av rörelser i yield spread har sin grund i tillgångarnas volatilitet. 
 

H0-4 = Tillgångarnas volatilitet  har ingen påverkan på yield spread. 
H1-4 = Positivt samband mellan Tillgångarnas volatilitet och yield spread.  

 

• EMU BM 3 månaders är en syntetisk europeisk 3 månadsränta. Syntetisk 
innebär att den består av många statsräntor och ska spegla den riskfria räntan i 
EMU. Hund (2003), Longstaff & Schwartz (1995) och Collin-Dufresne (2001) 
för att bara nämna några menar att en stigande riskfri ränta ökar defaultrisken 
och på så vis också yield spread. Tiden 3 månader är vald eftersom vi inte vill ha 
en allt för lång ränta som speglar marknadens tro om framtida räntor, en kort 
ränta speglar investerarens alternativa investering om obligationen innehas under 
en kort tid. Dessutom har De Bondt (2004) påvisat positiv korrelation mellan 
kortsiktig ränta och yield spread.      
 

H0-5 = Riskfri ränta  har ingen påverkan på yield spread. 
H1-5 = Positivt samband mellan Riskfri ränta och yield spread.  

 

• BNP visar hur bruttonationalprodukten har utvecklats i EU inklusive Norge och 
Schweiz. De studier som hänvisar till markoekonomiska faktorer såsom riskfri 
ränta hänvisar också andra markoekonomisk faktorer såsom BNP. De Bondt 
(2004) har gått aning längre i sin studie och kommit fram till att BNP reagerar 
tre kvartal efter en förändring av yield spread. 

 

H0-6 = BNP  har ingen påverkan på yield spread. 
H1-6 = Negativt samband mellan BNP och yield spread.  

 

• Industriproduktion visar hur produktionen av industriprodukter exklusive 
byggnationer har utvecklats i EU under tidsperioden. Eftersom flertalet av 
bolagen i vårt urval är industribolag tror vi att industriproduktionen bättre kan 
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spegla yield spread. De Bondt (2004) har även visat att industriproduktion 
reagerar tre kvartal efter en förändring i yield spread. 

 

H0-7 = Industriproduktion  har ingen påverkan på yield spread. 
H1-7 = Negativt samband mellan Industriproduktion och yield spread.  

 

• Dow Jones Euro Stoxx 50 är Dow Jones aktieindex över de 50 största bolagen i 
Europa och flertalet av bolagen i vår undersökning ingår i detta index. Blanco 
(2005) är en förespråkare av marknadens avkastning för att förklara yield spread 
liksom Collin- Dufresne (2001). På Euro-marknaden menar De Bondt (2004) att 
yield spread är fördröjt cirka ett kvartal gentemot aktieindex och även Duffee 
(1999) visar att obligationsräntan reagerar mycket långsamt på information om 
bolagets aktiepris.  
 

H0-8 = 50xDJEuroStox  har ingen påverkan på yield spread. 

H1-8 = Negativt samband mellan 50xDJEuroStox och yield spread.  
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3.3 Regressionsanalys 
 
Här presenterar vi vårt tillvägagångssätt för att få fram en trovärdig 
regressionsmodell vilket innebär att tester utförs för att förvissa oss om att de 
generella kriterierna för multipel OLS-regression är uppfyllda. Normalitetstest 
bortses ifrån eftersom centrala gränsvärdessatsen säger att summan av n 
oberoende slumpvariabler med samma fördelning är ungefär normalfördelat om 
n är tillräckligt stort12.  

    

3.3.1 Multipel regression 
 
De flesta situationer kräver oftast mer än en förklarande variabel som berör den 
beroende variabeln. Framförallt när det handlar om prissättning av olika slag. I 
vårt fall handlar det om företagsobligationers yield spread, därför är det högst 
nödvändigt att använda multipel regression. Den ekonomiska modellen som 
testas ser ut enligt följande: 
 

txDJEuroStoxprodIndBNPmånEUBM

volTilBMhävsFingKreditbetydYieldSprea

εββββ
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α = intercept parametern 
β = förhållandet mellan de oförklarade variablerna och yield spread om de andra 
variablers värde är konstant. 
ε = random error, en oförklarad effekt som påverkar yield spread, kallas även för 
en residual.   

 

3.3.4 Heteroskedasticitet 
 
Det är viktigt att kunna mäta om residualvariansen är konstanta över tiden. Om 
den inte är det förkommer heteroskedasticitet. Homosskedasticitet är ett av 
antaganden hos en multipel regression och betyder att residualers variation ska 
vara konstant.13     
 
Om varje observerad residual skattas ska den genomsnittliga residualvariansen 
har en linjär trend. Om residualerna kring den linjära trenden har en konstant 

                                                 
12 Körner, S, Statistisk Data-analys (2000), s.126 
13 Brooks C, Introductory of Econometrics for Finance (2002) 
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variation över och under trendlinjen kan vi anta homoskedasticitet. Vi justerar 
för heteroskedasticitet med Whites (1980) standard fel. 
 

3.3.5 Autokorrelation 
 
Autokorrelation förekommer om residualer följs av ytterligare större residualer. 
Ett sätt att undersöka autokorrelation är att göra det grafiskt. Då ser man om det 
finns en möjlig relation hos det nuvarande värdet och tidigare värden. Mätningen 
går ut på att mäta nuvarande värde med det senaste värdet, stegvis bakåt. Positiv 
eller negativ autokorrelation förekommer om de parvisa mätningarna plottas som 
en linjär grafisk funktion. Ingen autokorrelation förekommer om det bildas en 
grafisk omönstrad plottcirkel.14 Vi använder ett Durbin-Watsontest (1951) för att 
se om det finns en korrelation mellan det nuvarande värdet och det omedelbara 
tidigare värdet.  
    

3.3.6 Multikollinjäritet 
 
Ett betydelsefullt antagande för multipelregression är att de oberoende 
variablernas tidsserier inte har något samband med varandra. Om en oberoende 
variabel har ett samband med en annan är den kollinjära, och med flera 
multikollinjär. Detta kan ge ett missvisande resultat på den beroende variabeln.15 
 
Det är viktigt i vår regressionsanalys att varje individuell ekonomisk variabel ger 
en rik och precis information. En relativt enkel metod för att upptäcka 
kollinjäritet är korrelation parvis mellan variablerna. Förekommer en korrelation 
på mer än 0,8 kan risken vara stor för kollinjäritet. Om det skulle visa sig att en 
nära multikollinjäritet förekommer är det samtidigt mycket svårt att mäta de nära 
oförklarade residualerna i den linjära regressionen. Med hjälp av en 
korrelationsmatris visa vi att det inte förkommer multikollinjäritet.  
  
 

 

                                                 
14 Brooks C, Introductory of Econometrics for Finance (2002) 
15 Ibid 
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3.3.7 Validitet och Reliabilitet 
 

Vi har för avsikt att skapa en modell till att förklara underliggande faktorer av 
defaultrisken hos obligationer som i sin tur påverkar avkastningsräntan hos 
obligationen. Det är av största vikt att vi använder de rätta approximationer för 
de underliggande faktorerna, det vill säga vi mäter det vi avser till att mätas. För 
att få en valid modell har vi till stor del använt tidigare studiers approximationer 
för defaultkomponentens starkt förklarande faktorer.  
                           
Genom att sålla ut bolag med ofullständig redovisningsdata kan reliabiliteten 
förstärkas. Detta ger förvisso inte en alltför omfattande studie men vi har inte 
kunnat hitta fler utställda obligationer från bolag med lika hög likviditet som har 
varit utställda under tidsperioden 2001-2005. Vidare tas extremvärden bort från 
datamaterialet vilket på så sätt gör att resultatet blir mer representativt för 
datamaterialet.  
 
Bland BBB bolagen tas 17 observationer för tillgångarnas volatilitet bort (av 
totalt 171 observationer) samt 2 observationer för finansiell hävstång på grund 
av att dessa är höga värde och visar fel tecken i förhållande till yield spread, 
dessa extremvärde är relativt jämt fördelade över de 9 bolagen och över 
tidsperioden. För AAA bolagen tas 18 observationer för tillgångarnas volatilitet 
bort (av totalt 285 observationer) samt 2 observationer för 
marknadsvärde/bokfört värde även här är extremvärdena relativt jämt fördelade 
över de 15 bolagen och över tidsperioden.     
     
Vi använder oss i stor omfattning utav sekundära källor från olika databaser vars 
tillförlitlighet får anses var hög. Flertalet av de tidigare forskningarna som 
hjälper oss att identifiera potentiella förklaringsvariabler hämtas från publicerade 
artiklar i Journal of Banking & Finance och kommersiell finanspress såsom The 
Wall Street Journal.  
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur variablerna räknas fram och sammanställts samt 
resultatet från regressionerna. 

 

4.1 Variabler 

4.1.1 Beroende variabeln 
 
Vi väljer ut företagsobligationer som har ett nuvarande kreditbetyg på A eller 
BBB. Anledningen till urvalet är att vi dels inte ville ha företagsobligationer med 
alltför bra kreditbetyg, över A, eftersom dessa oftast inte kan förklaras med 
företagsspecifika faktorer och företagsobligationer under BBB noteras inte på 
samma handelslistor som de med högre betyg. Vi jämför två källor med 
varandra, Reuters sammanställning av FTSE Euro corporate bond index och en 
annan obligationslista på Iboxx.com, ett företag som är specialiserade på 
obligationsindex. Vi kan från dessa källor få fram ett trettiotal 
företagsobligationer. På grund av senare problem med datasammanställning 
återstår det till sist 24 företagsobligationer utställda av lika många bolag, 
bortfallet beror på att en obligation har ett oförklarligt vertikalt hopp i räntan, 
samt att redovisningsdata för fem bolag är bristfällig. De 24 bolagens namn och 
vilket land de kommer från samt vilken bransch de är verksamma inom framgår 
av bilaga 4. 
 
Den beroende variabeln yield spread är framräknad som avkastningsskillnaden 
mellan företagsobligationsräntorna och statsobligationsräntan, eller som det 
kallas i Datastream, spread over benchmark. I det allmänna talesättet måste det 
definieras om man menar spread mot benchmark, alltså mot 
statsobligationsräntan, eller någon annan ränta såsom swapränta. 
 
I praktiken räknas en obligations yield spread mot statsränta under en specifik 
tidpunkt ut genom att subtrahera företagsobligationsräntan med en 
statsobligationsränta som har samma återstående löptid. Yield spread räknas som 
sagt ut med hjälp av Datastream. Programmet jämför varje obligation med en 
statsobligation i samma valuta och om det inte finns en statsobligation som har 
samma återstående löptid så räknar den fram en ränta genom att interpolera den 
aktuella statskurvan. Anledningen till att det måste interpoleras är att löptiderna 
på statsobligationer oftast är hela år 1,2,5 och 10 år osv. 
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4.1.2 Oberoende variabler 
 

• Kreditbetygen samlas in och bearbetas för de 24 bolagen. Vi kodar om S & Ps 
kreditbetyglista mellan siffrorna ett till åtta. Vi kodar inte om alla tio nivåer på S 
& Ps kreditbetyglista eftersom samtliga 24 bolag ligger inom ”Investment 
grade” intervallet, kodningen görs så här: 
 

S & Ps 
kreditbetyg AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- 

Vår Kodning  1 2 3 4 5 6 7 8 
 
  
 
 S & P Investment: High Quality   Upper medium      Medium Quality
 grade 
  
Figur 2: Kodning av kreditbetygen 
 
Därefter beräknar vi ett genomsnittligt kreditbetyg för varje obligation under 
perioden 2001-01-01 - 2005-12-31 genom att summera ihop koderna och 
dividera med 20 kvartal. Anledningen till uppdelningen beror på att vi gör 
separata regressioner på vardera kreditbetygsgrupp för att kunna se om 
förklaringsgraden skiljer sig åt beroende på kreditvärdighet.     

 

• Finansiell hävstång räknas ut som King och Khang (2005) gör i sin 
undersökning om vilka faktorer som påverkar yield spread.  
 

eOfEquityMarketValuebtShortTermDbtLongTermDe

ebtShortTermDbtLongTermDe

++
+

  

 

• Marknadsvärde/Bokförtvärde räknas ut som: 
 

 )( ebtShortTermDbtLongTermDeTotalAsset

eOfEquityMarketValu

+−  

• Tillgångarnas volatilitet är volatiliteten i bolagets tillgångar det senaste året i 
förhållande till det genomsnittliga tillgångsvärdet under samma period. Värdet 
för exempelvis 2003 års tredje kvartal är tillgångarnas standardavvikelse de fyra 
senaste kvartalen i förhållande till det genomsnittliga tillgångsvärdet. 
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• EMU BM 3 månaders är den faktiska räntan.  
 

• BNP är den sammanlagda BNPn under hela kvartalet i valutan euro, 
säsongsjusterad och uttryckt i fasta priser. Genom att prova med enkel 
regression finner vi att ett kvartals fördröjning gentemot yield spread ger den 
högsta förklaringsgraden.   

 

• Industriproduktion är ett prisindex för EU som är säsongsjusterade och uttryckt i 
fasta priser. Här finner vi också att ett kvartals fördröjning gav den högsta 
förklaringsgraden.  

 

• Dow Jones Euro Stoxx 50 är i form av ett aktieindex. 

 

 



29 

4.2 Resultat 
 
Vi utgår endast från variabler som kan ha nära samband med yield spread, sedan 
reduceras modellen genom att exkludera den variabeln som har lägst signifikans 
för att tillslut få en modell med enbart signifikanta variabler. 

                            ALLA BOLAG       
Oberoende   2001-2002     2003-2005     HELA PERIODEN   
Variabel FÖRETAGS MAKRO ALLA FÖRETAGS MAKRO ALLA FÖRETAGS MAKRO ALLA 

DJ STOXX   -1,12 -0,65   -0,54    -0,95 -0,68  
    -8,54 -5,23   -3,13    -10,92 -7,55 

3 MÅN RÄNTA        0,48    0,41 0,35 
         3,54    3,28 2,45 

M/B -0,28  -0,21 -0,18  -0,20 -0,25  -0,24 
  -4,86  -4,30 -2,63  -2,79 -4,83  -4,59 

FIN. HÄVST. 0,77  0,57      0,54    
  3,82  2,88      3,15    

TILLG. VOL. 0,12  0,10 0,15  0,15 0,14  0,13 
  2,75  2,19 2,58  2,59 3,56  3,87 

KREDITBETYG      0,42        
        2,16           

R-square 0,44 0,33 0,53 0,13 0,03 0,12 0,27 0,19 0,32 
Adj. R-square 0,43 0,33 0,52 0,12 0,03 0,12 0,27 0,19 0,31 

Durbin Watson 2,41 2,41 2,28 1,96 1,78 1,98 2,05 1,91 1,99 
Antal bolag 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

          
                                A BOLAG         
Oberoende   2001-2002     2003-2005     HELA PERIODEN   
Variabel FÖRETAGS MAKRO ALLA FÖRETAGS MAKRO ALLA FÖRETAGS MAKRO ALLA 

DJ STOXX   -1,13 -1,04   -0,63 -0,81  -0,93 -0,71 
    -10,77 -10,12   -2,40 -2,69  -10,55 -8,61 

3 MÅN RÄNTA            0,29   
             2,19   

M/B -0,47  -0,33 -0,39    -0,52  -0,34 
  -2,11  -3,21 -1,65    -3,40  -3,19 

TILLG. VOL.      0,16  0,17 0,11  0,10 
        2,01   2,42 2,30   2,05 

R-square 0,15 0,47 0,54 0,14 0,02 0,15 0,15 0,17 0,24 
Adj. R-square 0,14 0,46 0,53 0,13 0,02 0,14 0,14 0,16 0,23 

Durbin Watson 2,09 2,21 2,17 1,87 1,64 * 1,72 1,96 1,75 1,75 
Antal bolag 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

          
                             BBB BOLAG         
Oberoende   2001-2002     2003-2005     HELA PERIODEN   
Variabel FÖRETAGS MAKRO ALLA FÖRETAGS MAKRO ALLA FÖRETAGS MAKRO ALLA 

DJ STOXX   -1,09     -0,39    -0,93   
    -3,59     -2,47    -5,43   

3 MÅN RÄNTA        0,67 0,84  0,63 0,87 
         3,61 3,07  3,07 2,97 

M/B -0,44  -0,44      -0,18    
  -5,46  -5,46      -2,92    

FIN. HÄVST.      0,62  0,55 0,67  0,85 
       5,81  3,90 2,44  4,12 

TILLG. VOL. 0,20  0,20    0,08 0,18  0,16 
  12,74   12,74     2,22 5,49   5,56 

R-square 0,61 0,22 0,61 0,10 0,07 0,21 0,49 0,23 0,49 
Adj. R-square 0,60 0,21 0,60 0,09 0,05 0,18 0,48 0,22 0,48 

Durbin Watson 2,50 2,56 2,50 2,08 2,03 2,36 2,34 2,14 2,34 
Antal bolag 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
Tabell 1. Vi väljer att genomföra separata regressioner uppdelat på både genomsnittligt kreditbetyg och tre tidsperioder 
samt företags- och markoekonomiska variabler. För varje variabel redovisas betakoefficient och t-test och endast 
variabler som är signifikanta på 5 procentsnivån tas med.   
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Det finns vissa svagheter i vårt resultat i form av att trenderna inte här helt 
konsekventa. I vissa regressioner ingår inte variabler som intuitivt sätt borde 
vara med utifrån resultatet från andra regressioner. I analysen utgår vi dock 
främst från de trenderna som går att urskilja utifrån regressionerna gjorda på 
hela tidsperioden.   
 
Vi reducerar vår ursprungliga modell genom att inte ha med BNP och 
industriproduktion. Dessa faktorer är under vår tidsperiod inte bra till att förklara 
förändringar i yield spread eftersom dessa faktorer inte är så känsliga för 
plötsliga upp och nedgångar i yield spread. Däremot finns det ett långsiktigt 
samband mellan yield spread och dessa två måtten på mängden producerade 
varor. Konsekvensen av att de inte är känsliga för förändringar i yield spread på 
kortsikt medför att korrelationen med blir mycket låg om tidsserierna räknas om 
som förändring från observation till observation. En annan tänkbar anledning till 
att dessa två variabler inte kan användas som förklaringsfaktorer är att det kan 
förhålla sig så som De Bondt (2004) påvisar, nämligen att förändringar i BNP 
och industriproduktion är en effekt av förändringar i yield spread.  
 
I en modell med andra faktorer som är närmare kopplat till yield spread som 
aktiepris, riskfriränta och företagsspecifika faktorer, vilka har fluktuerat väldigt 
mycket mellan 2001 – 2005 på grund av den stora börsnedgången, förblir BNP 
och industriproduktion inte bra förklaringsfaktorer.  
 
Vi hittar dessutom inte andra undersökningar på europamarknaden som har 
analyserat en period då börsen har sjunkit så kraftigt som den har gjort under vår 
mätperiod, och som har försökt förklara yield spread under denna period med 
både bolagsspecifika och makroekonomiska faktorer. 

 

4.2.4 Sammanfattning av resultatet 
 
Vi arbetar med paneldata, där varje bolag utgör ett tvärsnitt, för att få ett 
trovärdigare resultat till skillnad mot att arbeta med genomsnitt. Dessutom är 
data i form av förändringar mellan varje observation (first differences) för att 
undvika autokorrelation och därefter är data justerad för extremvärden (se 3.3.7 
Validitet och Reliabilitet). 
 
Metoden ”Panel Least Squares” används för att göra regressionerna på 
paneldatan och kraven för att PLS-regression ska vara giltig är samma som för 
OLS-regression. Regressionerna är justerade för heteroskedastisitet med 
metoden ”White period standard errors & covariance” vilket innebär att 
standardfelen bli robusta för heteroskedastisitet över tidsperioderna inom varje 
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tvärsnitt. För övrigt anser vi att multikollinjäritet inte är något problem eftersom 
graden av multikollinjäritet är låg. Vidare kan nämnas att regressionen ”A 
BOLAG 2003-2005 MAKRO” har autokorrelerade residualer trots justering med 
avkastningar. Så den bästa modellen för att förklara variationer i A bolagens 
yield spread under hela mätperioden är: 
 
Modellen förklarar 23 procent av förändringar i yield spread hos A BOLAG 
  

..1,0/34,05072,0047,0 VOLTILLGBMDJSTOXXDYIELDSPREA +−−−=  
 
Regressionen ”BBB BOLAG 2001-2002 MAKRO” med endast 63 
observationer har inte normalfördelade residualer vilket är ett krav för att OLS-
regression ska vara giltig vid få observationer. Men modellen för BBB bolagen 
under hela mätperioden uppfyller kraven för OLS- regression, varför vi anser att 
detta är den bästa modellen för att förklara variationer i BBB bolagen yield 
spread under hela mätperioden:   
 
Modellen förklarar 48 procent av förändringar i yield spread hos BBB BOLAG 
 

..16,0

..85,0387,001,0

VOLTILLG

HÄVSTFINmånEUBMDYIELDSPREA

+
++−=

 
 
Från tabell 1 framkommer direkt att förklaringsgraden är väldigt låg för perioden 
2003-2005, varför det är så framgår av analysen. Vidare blir förklaringsgraden 
samma eller bättre om både företagsspecifika- och markoekonomiska variabler 
tas med i regressionen. Om vi bortser från regressionerna under 2003-2005 så 
förklarar de företagsspecifika variablerna bättre förändring i yield spread än de 
makroekonomiska variablerna. Vidare har regressionerna på BBB bolagen högre 
förklaringsgrad än på A bolagen vilket sedan får tillföljd att förklaringsgraden 
för alla bolagen oftast hamnar mitt emellan. Liknande mönster finns när 
förklaringsgrad för de olika tidsperioderna studeras, där perioden 2001-2002 
alltid har högst förklaringsgrad, och eftersom förklaringsgraden är mycket låg på 
tidsperioden 2003-2005 så blir förklaringsgraden för hela tidsperioden 
däremellan. Modellen för alla bolagen under hela mätperioden har en justerad 
förklaringsgrad som ligger ungefär mitt emellan A och BBB bolagens:  

 
Modellen förklarar 31 procent av förändringar i yield spread hos ALLA BOLAG 
 

..13,0/24,0

68,0334,003,0

VOLTILLGBM

DJSTOXXmånEUBMDYIELDSPREA

+−
−+−=

  
 

Modellerna ska tolkas som att en 1 procentig ökning av en variabel leder till en 
procentuell förändring av yield spread som bestäms av respektive koefficient om 
de andra variablerna hålls konstanta. 
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5. ANALYS 
 
 
Analysen genomförs i två steg: Först tolkas resultaten från tabell 1 men eftersom 
förklaringsgraden är annorlunda än förväntat under 2003-2005 kompletteras 
analysen med diagram som visar hur de genomsnittliga företagsspecifika 
variablerna förhåller sig till makrofaktorerna, på så sätt blir det lättare att förstå 
hur korrelationen mellan yield spread och en oberoende variabel förändras över 
tiden.  

 

5.1 Teorianalys 
 
Longstaff (2005) visade som sagt att defaultrisken utgör mer än 50 procent av 
bolagets spread, det vill säga yield spread. Vi försöker att finna förklaringsfaktorer 
för defaultrisken men finner bara att cirka 30 procent kan förklaras med hjälp av 
en modell som inkluderar både A- och BBB betygsatta obligationer. Orsaken kan 
vara att låg volatilitet i yield spread, som det var 2003-2005, inte kan förklaras 
lika lätt som stora förändringar. Vi observerar att stora fluktuationer i yield spread 
beror på en lika fluktuerande börs men under den senare delen av mätperioden är 
varken yield spread eller börsen särskilt volatil. 
 
Anderson och Sundaresan (2000) menar att mycket av förändringar i yield spread 
kan förklaras av skuldsättingsgrad och tillgångarnas volatilitet. Vi finner att 
tillgångarnas volatilitet är en bra approximation för yield spread däremot har bara 
finansiell hävstång en signifikant påverkan på yield spread hos BBB bolag vilket 
kan beror på att deras finansiella hävstång är högre än A bolagens, vilket framgår 
av våra data. Detta får oss att tro att en kapitalstruktur med en fluktuerande 
belåningsgrad som överstiger kreditvärdigheten i ett bolag bör ha en högre 
inverkan på yield spread, framförallt när det gäller lägre betygsatta bolag.  
 
Hurvida defaultkomponenten förändras i förhållande till tid kvar till inlösen, vilket 
Hund (2003) och Longstaff & Schwartz (1995) visat, kan vi inte dra någon 
slutsats om eftersom de 24 obligationerna löper ut under olika tidpunkter somliga 
2006 och andra flera år senare. 
 
Vi finner att företagsspecifika faktorer kan förklara yield spread lika bra eller 
bättre en vad aktieindex och kortsiktig ränta kan om hela tidsperioden studeras. 
Detta är tvärtemot vad Collin-Dufresne (2001) och Blancos (2005) studie på 
Europamarknaden kommer fram till som menar att makrovariabler och 
aggregerade faktorer har störst inverkan på defaultrisken. Detta tror vi beror på att 
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vi studerar ganska få bolag vilket gör att varje bolags marknadsvärde i förhållande 
till skulderna (finansiell hävstång) och bokförtvärde 
(marknadsvärde/bokförtvärde) bättre fångar förändringar i yield spread än ett 
aktieindex som omfattar fler bolags marknadsvärde. Detta visar också att 
marknaden till större del prissätter obligationer utifrån varje bolags situation än 
förhållanden på marknaden i stort. 
 
Molina (2005) visar att finansiell hävstång har en negativ påverkan på 
betygsättning, detta samband går att urskilja om man studerar de genomsnittliga 
kreditbetygen för BBB bolagen med finansiell hävstång, men för A bolagen finns 
inte alls detta samband. Detta mönster visar att bolagens finansiella hävstång blir 
intressant som mått på kreditvärdigheten ju högre belåningsgraden är. 
 
Vi får uppfattningen att förändringar i yield spread till stor den beror på bolagens 
marknadsvärde som under perioden har varit väldigt fluktuerande på grund av en 
enorm ”boom-bust”. Denna upp och nedgången har däremot inte påverkat 
kreditbolagens betygsättning nämnvärt, särskilt inte bolagen med A i kreditbetyg i 
vår studie. Altman & Rijken (2004) belyser att kreditvärderingsinstituten tenderar 
att studera risken i bolaget under en längre horisont vilket vi också har observerat 
gällande de bolagen som haft A som genomsnittligt kreditbetyg under perioden. 
Förklaring till att yield spread för A bolagen inte har följt kreditbetygen kan bero 
på det som Brookfields (2000) påvisar, nämligen att det har funnits motsägelserna 
mellan kreditvärderingsinstituten och att deras påverkan på marknaden har varit 
begränsad. Deras låga påverkan kan bero på att aktörerna på marknaden har varit 
oense huruvida de fluktuerande marknadsvärdena skulle tas i beaktande vid 
prissättning av defaultrisk. Men samtidigt är kreditvärderingsinstitutens främsta 
uppgift gentemot obligationsmarknaden att ange sannolikheten för att bolaget ska 
drabbas av default på sin obligationer, vilket de ändå kan ha gjort under perioden 
om de fluktuerande marknadsvärdena i realiteten inte har påverkat åtagandena 
mot innehavarna av obligationerna. 
 
Under perioden är det ett positivt samband mellan den riskfria tremånadersräntan 
och genomsnittlig yield spread precis som bland annat Collin-Dufresne (2001) 
och Blancos (2005) säger, om vi antar att likviditetsrisken i yield spread har varit 
konstant. Sambandet är inte särskilt tydligt om man studerar regressionerna men 
en grafisk analys visar bättre att sambandet gäller. Ett om ännu tydligare grafiskt 
samband finns om aktieindexet Dow Jones Euro Stoxx 50 jämförs med 
genomsnittlig yield spread, det negativa sambandet är starkt. Av detta följer att 
korrelationen mellan aktieindex och ränta borde vara negativt, men så är inte 
fallet, korrelationen är istället svagt positiv. Vad kan då detta bero på? Båda 
faktorerna har svängt kraftigt från att ha legat på en hög nivå till att sjunka kraftigt 
på två och ett halvt år men nedgången har inte varit konstant utan följts av 
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plötsliga mindre uppgångar. Men denna ojämna nedgång följer också att det blir 
svårt att passa in eventuella fördröjningar eftersom upp och nedgångarna sker så 
snabbt, därav det svaga sambandet mellan aktieindexet och den riskfria räntan.  
 
Ytterligare en intressant aspekt angående den riskfria räntan är på vilket sätt den 
påverkar yield spread. Enligt teorin om prissättning av obligationer finns det ett 
positivt samband mellan riskfri ränta och obligationsräntan eftersom den riskfria 
räntan är obligationsinvesterarens alternativa inkomst. Forskningen säger också att 
defaultrisken (credit spread) ökar, vilket sänker obligationspriset, om den riskfria 
räntan går upp på grund av att räntebördan för bolaget ökar vilket kan leda till 
problem med att fullfölja obligationskontraktet. Vi hittar inte någon teori som 
direkt belyser i vilka sammanhang den riskfria räntan påverkar yield spread på det 
ena eller andra sättet men tänkbart är att den riskfria räntan mest påverkar 
defaultrisken hos bolag men en stor andel lån. Men detta kan inte påvisas trots att 
data visar att BBB bolagen har en högre finansiell hävstång än A bolagen. 
 
Uppfattningen är dock att de 24 företagsobligationernas yield spread har minskat, 
under vår mätperiod, på grund av att efterfrågan på företagsobligationer har ökat 
vilket i sin tur beror på att den riskfria räntan har gått ned kraftigt.          
 
Om vi ska säga något om den delen av yield spread som vi inte lyckas förklara 
finns det studier av exempelvis Elton (2001) som visar att skatteskillnader mellan 
företags- och statsobligationer kan utgöra 36 procent av yield spread för vissa 
typer av företagsobligationer. Om skatten på kapitalvinster från obligationer är 
högre för företagsobligationer än för statsobligationer är det naturligt att 
investerare kommer att kräva en högre avkastning från företagsobligationer. Om 
dessutom kapitalskatter är olika i de europeiska länderna kan effekten bli att 
investerare kräver olika hög avkastning beroende på till vilket land de ska betala 
sin skatt. Vilka länder innehavarna av de olika obligationerna i vår undersökning 
kommer från har vi inte tagit reda på men av bilaga 4 framgår att de utställande 
bolagen kommer från olika länder. 
 
Hur handeln med obligationen ser ut påverkar också likviditetspremien enligt 
Diaz & Navarro (2002), Elton (2003) och Manfred & Leopolds (2006). Få aktiva 
handelsdagar kan påverka obligationens likviditet vilket bör öka yield spread, men 
vi undersöker grafiskt varje obligations tidsserie över räntan och ser att de utvalda 
obligationerna har handlas frekvent. Därför kan vi med god sannolikhet utesluta 
att denna sortens likviditetspremie skulle finnas i obligationernas yield spread.  
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5.2 Grafisk sammanställning 
 
I detta avsnitt visar vi ett antal diagram som lättare kan åskådliggöra samband som 
inte går att fånga om man jobbar med förändring istället med rådata. Alla 
företagsspecifika faktorer redovisas som genomsnitt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram 2. På Y-axeln mäts Yield spread (YS) som 100-tals räntepunkter,  ränta i procent och DJ STOXX är  
aktieindexet dividerat med 1000.  

 
Diagram 2 visar tydligt att yield spread för BBB bolagen är högre än A bolagens 
och att aktieindexet är mycket bra negativt korrelerat med yield spread. Yield 
spread följer även räntan samtidigt som sambandet mellan räntan och aktieindexet 
är svår analyserat.  

 
 

 
 
   
 
  
 
 
  
  
 

Diagram 3. På Y-axeln mäts Yield spread (YS) som 100-tals räntepunkter och kreditbetygen (RATING) är 

vår kodning minus tre, ett kreditbetyg på 1 innebär alltså A. 

 

Här i diagram 3 ser man att BBB bolgens yield spread någorlunda väl följer 
kreditbetygen medan inget samband finns hos A bolagen.   
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Diagram 4. På Y-axeln mäts finansiell hävstång (LEVERAGE) som andelen skulder i förhållande till summan av 
skulder plus marknadsvärdet av eget kapital. Vidare är tillgångarns volatilitet (ASSETVOL) är uttryckt i  
procent.  
 

I diagram 4 visas att tillgångarnas volatilitet är högre för BBB bolagen vilket är 
logiskt eftersom de också har större yield spread än A bolagen. Finansiell 
hävstång ser man också är högre för BBB bolagen vilket också resulterar i högre 
yield spread. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Diagram 5. På Y-axeln mäts Yield spread (YS) som 100-tals räntepunkter och Marnknadsvärde/Bokfört värde 
(MTB) som eget kapitals marknadsvärdet i förhållande till det bokförda värdet. 
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5.3 Slutsats 
 

Vi gör en tidserieanalys av 24 utvalda bolag som har ställt ut obligationer på den 
europeiska marknaden och regressionerna utförs på paneldata där varje bolag 
utgör ett tvärsnitt. 
 
Jämfört med andra studier inom ämnet som omfattar fler bolag och mer data fås 
ganska låg förklaringsgrad. Longstaffs (2005) studie på USA-marknaden visar att 
defaultrisken står för mer än 50 procent av bolagets totala spread. Vi försöker att 
använda de faktorer som tidigare studier använder för att förklara defaultrisken 
men finner att 32 procent av yield spread kan förklaras av dessa faktorer. 
Orsaken kan bero på att bolagens marknadsvärde fluktuerade väldigt mycket 
under undersökningsperioden vilket kan leda till att obligationsmarknaden hade 
svårigheter att prissätta obligationerna. Vi ser att varje bolags enskilda 
marknadsvärde styr obligationens yield spread och om då denna variabel 
fluktuerar kraftigt är det förståeligt att yield spread inte följer marknadsvärdet, 
därav den låga förklaringsgraden. 
 
Vad kan vi göra annorlunda för att få en justerad förklaringsgrad på 50-60 
procent som exempelvis Longstaff (2005) och King och Khang (2005) vilka 
använder ungefär samma förklaringsfaktorer som finns i denna undersökning? Vi 
mäter varje bolags marknadsvärde precis i anslutning till att redovisningsdata 
släpps eftersom vi då ser hur marknaden reagerar på ny information om bolaget. 
Men det är intressantare och ger förmodligen bättre resultat om både yield spread 
och bolagets marknadsvärde mätts en gång i månaden utan att jämföras mot 
skulder (finansiell hävstång) eller bokförtvärde (marknadsvärde/bokfört värde). 
Vi tror att jämförelsen mot redovisningsdata drar ned förklaringsgraden eftersom 
bolagen är så pass genomlysta att den nya information inte kommer som någon 
överraskning för obligationsmarknaden istället används information om bolagets 
aktiepris för att prissätta obligationerna. 
 
Vi provar med förskjutning av aktieindexet gentemot yield spread men finner att 
detta sänkt korrelationen varför vi uppfattar att obligationsmarknaden reagerar 
snabbt på information från aktiemarknaden, till skillnad från vad Duffee (1999) 
och De Bondt (2004) kommer fram till som menade att obligationsmarknaden 
reagerar långsamt. 
 
Det är problematiskt att göra en undersökning av obligationer som är utställda av 
bolag som kommer från olika länder och är verksamma inom olika branscher om 
målet är att kunna göra en generalisering. Eventuella skillnader mellan länders 
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skattesystem, branschers olika kapitalstruktur och konjunkturkänslighet kan göra 
en jämförelse av yield spread svår. För att se vilka faktorer som påverkar yield 
spread bör man istället utgå från obligationer som är utställda av bolag med 
någorlunda lika struktur. Celent Communications (2004) påvisar att de europeiska 
ländernas olika regler påverkar likviditeten som i förlängningen avspeglas i yield 
spread.   
 

5.3.1 Fortsatt forskning 
 
För att förvissa sig om att bolagens grundläggande struktur inte har inverkan på 
yield spread bör en undersökning omfatta bolag inom samma bransch. Då kan 
resultatet bli mer rättvisande vilket kan ge en bättre bild över eventuella 
felprissättningar. De stora utställarna av företagsobligationer i Europa är 
telekombranschen och bilindustrin enligt Celent Communications (2004). Ett 
intressant forskningsämne är att enbart studera utställare inom exempelvis 
telekombranschen.       
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BILAGA 1   
 
Nedan redovisas regressionsresultat för grupperna A bolag, BBB bolag och alla bolag under 
hela mätperioden 2001 – 2005. 

   
                 ALLA BOLAG                                                                    A BOLAG 

Dependent Variable: YIELD SPREAD     

Method: Panel Least Squares     

Cross-sections included: 24     

Total panel (unbalanced) observations: 416   

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coeff. Std t-Stat. Prob.   

M/B -0,240 0,052 -4,594 0,000 

3M RANTA 0,346 0,141 2,449 0,015 

TILLG. VOL. 0,134 0,035 3,874 0,000 

DJ STOXX50 -0,676 0,090 -7,549 0,000 

C -0,029 0,008 -3,459 0,001 

       

R-squared 0,316     Mean dep. var -0,026 

Adjusted R-squared 0,310     S.D. dep. var 0,286 

S.E. of regression 0,238     Akaike info crit. -0,024 

Sum squared resid 23,209     Schwarz crit. 0,024 

Log likelihood 10,036     F-statistic 47,534 

Durbin-Watson stat 1,985     Prob(F-stat.) 0,000 

 
                  BBB BOLAG 

Dependent Variable: YIELD SPREAD     

 Method: Panel Least Squares     

Cross-sections included: 9     

Total panel (unbalanced) observations: 148   

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coeff. Std. t-Stat. Prob.   

FIN. HÄVS. 0,849 0,206 4,122 0,000 

3M RANTA 0,871 0,293 2,967 0,004 

TILLG. VOL. 0,163 0,029 5,559 0,000 

C -0,006 0,014 -0,412 0,681 

       

R-squared 0,492     Mean dep. var -0,024 

Adjusted R-squared 0,481     S.D. dep. var 0,2908 

S.E. of regression 0,209     Akaike info crit. -0,263 

Sum squared resid 6,313     Schwarz crit -0,182 

Log likelihood 23,433     F-statistic 46,483 

Durbin-Watson stat 2,337     Prob(F-stat.) 0,000 

 

 
 
 
 
 

Dependent Variable: YIELD SPREAD      

 Method: Panel Least Squares      

 Cross-sections included: 15      

 Total panel (unbalanced) observations: 266    

 White period standard errors & covariance (d.f. corrected)  

 Variable   Coeff.   Std   t-Stat   Prob.   

  TILLG. VOL.  0,099  0,048  2,054  0,041  

 M/B  -0,341  0,107  -3,195  0,002  

 DJ STOXX50  -0,715  0,083  -8,609  0,000  

 C  -0,047  0,007  -6,419  0,000  

       

 R-squared  0,238       Mean dep. var  -0,026 

 Adjusted R-squared  0,229       S.D. dep. var  0,285 

 S.E. of regression  0,250       Akaike info crit.  0,080 

 Sum squared resid  16,367       Schwarz crit.  0,134 

 Log likelihood  -6,601       F-statistic  27,235 

 Durbin-Watson stat  1,749       Prob(F-stat.)  0,000 
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BILAGA 2  
 
Vi redovisar korrelationsmatriser för att visa att det inte finns någon multikollinjäritet mellan 
variabler hos respektive grupper under hela mätperioden 2001-2005.    

 
                                             ALLA BOLAG 
 YIELD SPREAD M/B 3M RANTA TILLG. VOL. DJ STOXX50 
YIELD SPREAD 1,00 -0,33 0,12 0,36 -0,42 

M/B -0,33 1,00 -0,22 -0,02 0,32 
3M RANTA 0,12 -0,22 1,00 -0,01 0,01 

TILLG. VOL. 0,36 -0,02 -0,01 1,00 -0,16 
DJ STOXX50 -0,42 0,32 0,01 -0,16 1,00 

 
                                           A BOLAG 
 YIELD SPREAD TILLG. VOL. M/B DJ STOXX50 

YIELD SPREAD 1,00 0,24 -0,30 -0,40 
TILLG. VOL. 0,24 1,00 -0,01 -0,07 

M/B -0,30 -0,01 1,00 0,33 
DJ STOXX50 -0,40 -0,07 0,33 1,00 

 
 
                                          BBB BOLAG 
 YIELD SPREAD FIN. HÄVS. 3M RANTA TILLG. VOL. 
YIELD SPREAD 1,00 0,55 0,33 0,55 

FIN. HÄVS. 0,55 1,00 0,28 0,32 
3M RANTA 0,33 0,28 1,00 0,08 

TILLG. VOL. 0,55 0,32 0,08 1,00 
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BILAGA 3  

 

 
De två första bokstäverna i ”Bond Code” anger vilket land det utställande bolaget kommer från. ”Issuer Name” 
är det bolaget som juridiskt sätt ställer ut obligationen och ”Parent Name” dess moderbolag. Bolaget som ger ut 
obligationen är ofta moderbolagets finansavdelning.   
  

 

   Average Rating (S&P)  

Bond Code Parent Name / Issuer Name  2001-2005 Industry 

NL009194541 KONINKLIJKE KPN NV  /  KONINKLIJKE KPN  BBB Fixed line Telecommunications 

DE011372236 DEUTSCHE TELEKOM AG /  INTERNATIONAL FINANCE BV  BBB Fixed line Telecommunications 

FR011458467 LAFARGE SA  /  LAFARGE SA  BBB Construction & Materials 

US011453996 SARA LEE CORP / SARA LEE CORP  A Food Producers 

IT009069836 ENEL SPA /  ENEL SPA  A Electricity 

ES011048706 REPSOL YPF /  REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV  BBB Oil & Gas producers 

FR011164587 CARREFOUR SA  /  CARREFOUR SA    A Food Producers 

PT010338328 EDP - ENERGIA DE PORTUGAL SA / EDP  A Electricity 

FR011877265 RENAULT SA /   RENAULT SA  BBB Automobiles & Parts 

DE009795758 VODAFONE GROUP PLC /  VODAFONE FINANCE BV  A Mobile Telecommunications 

ES009597727 TELEFONICA SA /  TELEFONICA SA  A Fixed line Telecommunications 

GB009470379 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC /  INTER. FINANCE PLC  A Tobacco 

FR012000405 FRANCE (GOVERNMENT OF) /  FRANCE TELECOM  BBB Fixed line Telecommunications 

PT009614133 PORTUGAL TELECOM SGPS SA /  INTERNATIONAL FINANCE BV  A Fixed line Telecommunications 

GB012368488 BT GROUP PLC /  BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC  A Fixed line Telecommunications 

DE011247636 LINDE AG /  LINDE FINANCE BV  A Chemicals 

FR010253527 SUEZ /  SUEZ  A GAS & Water Materials 

ES010733014 GAS NATURAL SDG SA /  GAS NATURAL FINANCE BV  A GAS Materials 

GB009393463 TESCO PLC /  TESCO PLC  A Oil & Gas producers 

FR009918256 CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE /  CASINO G -P ET CIE  BBB General Retailers 

GB010093732 KINGFISHER PLC /  KINGFISHER PLC  BBB General Retailers 

ES009776206 IBERDROLA SA /  IBERDROLA INTERNATIONAL BV  A Electricity 

FR009578633 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA /  S-G NEDERLAND BV  A Construction & Materials 

IT010027624 TELECOM ITALIA SPA /  OLIVETTI INTERNATIONAL FINANCE NV  BBB Fixed line Telecommunications 


