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Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka variabler som 

påverkat avkastningsskillnaden mellan europeiska 
statsobligationer och högriskobligationer under de senaste fem 
åren. Uppsatsen syftar även till att ge en grundläggande 
beskrivning av instrumentet och dess utveckling på den 
europeiska marknaden. 

 
Metod:  Vi har i uppsatsen använt oss av en kvantitativ metod, eftersom 

det varit det mest lämpliga med tanke på vårt problem och 
syfte. Vi valde också att använda oss av en regressionsanalys, 
den metod vi ansåg lämpade sig bäst med tanke på vår 
tillgängliga data. I uppsatsen har vi även valt en deduktiv 
ansats, ur redan existerande teorier försöker vi få fram något 
nytt.   

 
Resultat:  Vi fann att faktorer påverkade avkastningsskillnaden på 95% 

signifikansnivå, de tre faktorer som visade sig påverka 
avkastningsskillnaden var Euro stoxxindex, BNP och 
industriproduktionsindex. Vår förklaringsgrad är låg justerat R2 
ligger inte på mer än 24,7 %, med signifikanta variabler. 
Resultatet skiljer från tidigare undersökningar på den 
amerikanska marknaden, kan eventuellt bero på en ineffektiv 
marknad.    
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ämnar vi att ge en kortfattad bakgrund till vårt valda 

uppsatsämne. Därefter följer en problemformulering och syftet för uppsatsen fastställs. 

Slutligen presenteras en disposition över uppsatsen för att orientera Er som läsare. 

 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Obligationer brukar oftast ses som en relativt riskfri investering och är mycket säkrare 
än aktier. Den svenska obligationsmarknaden består främst av obligationer som är 
emitterade av den svenska staten och i dagsläget finns ingen marknad för 
högriskobligationer i Sverige.  
 
När företag vill finansiera olika projekt finns det olika finansieringsalternativ, vanligast 
är att man antingen tar ett lån eller gör en aktieemission. Att ge ut obligationer är 
vanligt i USA. 

Marknaden för högriskobligationer slog igenom i USA i början på 80-talet, den har 
sedan dess växt stadigt och utgör idag en stor andel av den totala 
obligationsmarknaden. Att erbjuda högre avkastning har lockat miljontals amerikanare 
att köpa högriskobligationer. Marknaden har ständigt vuxit och man kan göra ett 
antagande om att investerare och företag generellt sett är nöjda med 
högriskobligationer. Risken av att investera i högriskobligationer har utretts tidigare 
och man har kommit fram till att högriskobligationer historiskt sett är ett bra 
investeringsalternativ.1 

I Europa är marknaden fortfarande relativt ung, marknadens startår var 19972. Många 
förväntar sig att den europeiska högriskobligationsmarknaden kommer att utvecklas 
likartat med den amerikanska marknaden.  Det finns dock stora skillnader mellan USA 
och Europa som påverkar förutsättningarna för utveckling av högriskobligationer, 
såsom marknadsstorlek, marknadseffektivitet, företagskultur och harmoniserade lagar.3  

Högriskobligationer är idag ett högaktuellt ämne eftersom att marknaden håller på att 
utvecklas i Europa.  

 

                                                 
1 Altman, E, Bancrupcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds, (2002) 
2 European Venture Capital,European High-Yield association launches, (feb 2002) 
3 Bank of England quaterly bulletin, (1997), Editorial Staff, European Venture Capital Journal, (2002). 
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1.2 Problemformulering 
 
 
Aktiemarknaden reagerar på makroekonomiska variabler som påverkas av 
konjunkturen. Vi anser därför att det är intressant att även undersöka 
högriskobligationers påverkan av ett antal variabler som är korrelerade med 
konjunktursvängningar. 
 
Det finns omfattande studier som undersökt avkastningsskillnadens4 förklaringsfaktorer 
på den amerikanska högriskobligationsmarknaden. Det har då påvisats att det finns en 
mängd faktorer som påverkar avkastningsskillnaden för högriskobligationer. 
Undersökningar visar bl.a. att avkastningskraven på amerikanska högriskobligationer 
påverkas av konjunkturcykeln5 och att avkastningskraven på europeiska 
högriskobligationer påverkas av den amerikanska teknikbörsen Nasdaq.6 Det vore 
intressant att undersöka vilka variabler som påverkar prissättningen av europeiska 
högriskobligationer i störst utsträckning genom månadsvisa förändringar. Vi kommer 
inte att duplicera någon tidigare gjord studie men vi kommer att ta hjälp av tidigare 
studier för att göra urvalet av variabler som vi förväntar ha en hög förklaringsgrad på 
europeiska högriskobligationers avkastningsskillnad.   
 
Studien kommer att undersöka vilka faktorer som påverkar skillnaden i avkastning 
mellan Högriskobligationer och Statsobligationer i Europa. Eftersom vi inte känner till 
någon liknande studie gjord på den europeiska högriskobligationsmarknaden så finner 
vi vår studie unik. 

 
 

1.3 Syfte 
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka variabler som påverkat 
avkastningsskillnaden mellan europeiska statsobligationer och högriskobligationer 
under de senaste fem åren.  
 
Uppsatsen syftar även till att ge en grundläggande beskrivning av instrumentet och dess 
utveckling på den europeiska marknaden. 
 
 

                                                 
4 Se 1.6 Terminologi  om avkastningsskillnaden 
5 Altman, E, Bancrupcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds, (2002) 
6 Garman, C,  Does European high yield lead or lag? Turning lead into gold…, (2002) 
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1.4 Avgränsningar 
 
 
För att underlätta vårt arbete kommer vi göra vissa avgränsningar. Detta för att gå ned i 
djupet i vårt syfte och öka giltigheten i vår uppsats. 
 

• Tidsomfattningen på datamaterialet som ligger till grund för vår kvantitativa 
undersökning sträcker sig från februari 1998 till och med februari 2003. Varje 
variabel undersöks således med hjälp av 61 månads visa observationer. 

 

• Undersökningen kommer att inte att dela in högriskobligationerna i olika 
kreditklasser utöver att alla högriskobligationer i undersökningen är värderade 
lägre än investeringsgrad. Vi har gjort denna avgränsning eftersom att 
datamaterialet som ligger till grund för undersökningen inte delar in 
högriskobligationernas kupongränta i kreditvärderingsklasser. Det är svårt att få 
tillgång till information om månadsvis kupongränta på europeiska 
högriskobligationer indelad i kreditvärderingsklasser. 

 
 

1.5 Disposition 
 
 
För att orientera Er som läsare, följer här en kort orientering av innehållet i 
föreliggande uppsats, vilken består av sex kapitel. 
 

Inledande avsnitt: 
 
 
Kapitel 2 I detta kapitel ämnar vi att redogöra vilken metod vi 

skall använda oss av. Hur vi skall gå tillväga i vår 
undersökning. 

 

Teori avsnitt: 
 
Kapitel 3  I kapitel tre kommer vi diskutera olika typer av 

obligationer samt de risker som finns. 
 
Kapitel 4  I kapitel fyra kommer vi att ge en historisk överblick på 

obligationsmarknaden för att sedan kartlägga den 
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europeiska obligationsmarknaden. Avslutningsvis 
kommer vi att presentera tidigare studier. 

 

Empiri och analys avsnitt: 
 
Kapitel 5 I kapitel fem kommer vi att presentera de variabler vi 

kommer använda oss av i vår analys för att sedan testa 
dessa med hjälp av en regressionsanalys. 

 
Kapitel 6 I det avslutande kapitel kommer vi att analysera våra 

resultat och redovisa vår slutsats.  
 

 

1.6 Terminologi 
 
 

Vi kommer i möjligaste mån att använda svensk terminologi för att ge så god förståelse 
av vår uppsats så möjligt. I bilaga 4 finns en ordlista som ger förklaringar till relevanta 
ord. 

 
Vi kommer att använda begreppet default när vi avser att ett företag har fallerat att 
betala ut kupongränta eller amortering. Vi kommer att använda ordet kreditrisk när vi 
avser risken för att en default ska inträffa. 

 
Vi kommer i vår uppsats att undersöka vilka variabler som påverkar skillnaden mellan 
ett genomsnitt av kupongräntan för alla europeiska högriskobligationer under 
undersökningsperioden och tremånaders eurobor. Denna skillnad kommer vi i 
uppsatsen att benämna med ordet avkastningsskillnad för att inte behöva upprepa 
förklaringen igenom hela uppsatsen. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för den metod vi använt oss av, vilket perspektiv vi har och 

val av teori. Vi kommer att diskutera val av undersökningsmetod för att sedan avsluta 

kapitlet med källkritik. 

 
 
 
Det är viktigt att inleda det tänkta arbetet med att utforma en problemformulering och 
med utgångspunkt i denna bestämma hur man skall gå tillväga för att på bästa möjliga 
sätt besvara problemet och syftet. Det finns olika sätt för hur man kan gå tillväga i en 
studie och metoden svarar för vilket tillvägagångssätt man använt sig av för att nå sitt 
resultat. 
 
 

 

2.1 Övergripande angreppssätt 
 
 
Man brukar tala om två olika ansatser avseende angreppssätt; antingen deduktiv eller 
induktiv ansats. En kombination av dessa två kallas abduktion. Den deduktiva ansatsen 
innebär att man utifrån befintliga teorier ställer upp ett antal hypoteser. Dessa hypoteser 
jämförs sedan med verkligheten i samband med att man utför sina observationer. 
Induktiv ansats är hårt draget det omvända vilket innebär att man betraktar ett förlopp 
och utifrån dessa empiriska data skapar någon form av generella utsagor vilka kan ge 
upphov till teori.7 
 
I föreliggande uppsats har vi valt att använda oss av den deduktiva ansatsen, då vi med 
utgångspunkt i befintlig litteratur och dess teorier avser att urskilja ett antal 
problemområden, för att sedan studera dessa empiriskt. Vi har för avsikt att, utifrån 
vårt syfte, fördjupa oss inom den adekvata teorin och därefter göra iakttagelser för att 
sedan dra slutsatser med stöd av de empiriska studierna. 
 
 

2.1.1 Perspektiv 

Vi kommer i vår studie att undersöka hur avkastningsskillnaden på den europeiska 
högriskobligationsmarknaden påverkas av faktorer som influeras av 

                                                 
7 Eriksson, Wiedersheim, Att utreda, forska och rapportera (1997) 
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konjunktursvängningar. För att kunna utröna vårt syfte har vi valt att utgå från ett 
akademiskt perspektiv och därigenom öka våra kunskaper inom det berörda området.  
 

2.1.2 Val av teori 
”Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade 
rörande sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar pröva mot 
den konkreta samhällssituationen”8 
 
Efter en tids övervägande fick vi klart för oss vad det var vi ville undersöka. Då vi 
saknade kännedom om tidigare forskningsresultat, har vi genomfört en litteraturstudie. 
Denna hjälpte oss att skapa en uppfattning om problemområdet, bilda en teoretisk 
referensram, definiera nyckelbegrepp och därtill även att kunna definiera 
problemställningen. Litteraturen som behandlar vårt ämnesområde är något begränsad, 
varför självfallet kompletterande undersökningar har gjorts i form av artikelstudier via 
databaser. Dessa artiklar har bidragit till att ytterligare utöka vår kännedom om relevant 
referenslitteratur. 
 
Merparten av den teori som finns kommer ursprungligen från olika artiklar. Någon 
vidare litteratur finns inte i den mån man kan tro. Högriskobligationer är främst ett 
amerikanskt fenomen och det finns få svenska eller europeiska artiklar eller böcker 
som tar upp högriskobligationer i större utsträckning. 
 
Vi har valt att bygga upp vår uppsats i två olika teoretiska områden. Vi har dels valt att 
ta befintlig teori om obligationer och högriskobligationer och dels om historik bakom 
högriskobligationer samt tidigare studier. Dessa teorier kommer att ge oss en bra grund 
för vår empiri och analys. 
 

• Obligationer och högriskobligationer 

• Historik och tidigare studier 
 
 
I vår studie har vi i stor utsträckning använt oss av olika databaser som sökkälla. Vi har 
även använt oss av Internet för att klarställa befintlig teori. När samma referenser 
återigen började dyka upp, vissa mer frekvent än andra, och korsreferenserna blev allt 
mer påtagliga bestämde vi oss för att avsluta litteraturstudien. Teorin studerades och 
blev tillsammans med egna resonemang, utgångspunkten för våra två teorikapitel, som 
i sin tur utgjort underlag för vår empiriska undersökning. 
 

 

                                                 
8 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 
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2.1.3 Val av undersökningsmetod 
Då en undersökningsmetod skall väljas bör man inledningsvis utreda vad som är 
huvudmålsättningen för analysarbetet. Vår målsättning och ambition med föreliggande 
uppsats framgår i vår problemformulering, syfte och avgränsningar, nämligen att 
undersöka vilka variabler som påverkar avkastningsskillnaden på europeiska 
högriskobligationer. 
 
Att göra en kvalitativ studie innebär att djupa intervjuer görs med inriktning på hur 
högriskobligationsmäklare ser på marknadens påverkan av yttre faktorer. Svårigheten 
med en sådan intervju är att marknaden finns utanför Sverige och sådan intervjuer blir 
således svåra att genomföra. Dessutom kan olika mäklare ha olika uppfattningar. 
Därför kan det bli svårt att få en bra bild över hur det verkligen ser ut. Giltigheten i 
studien torde bli ganska vag. 
 
Att göra en kvantitativ studie innebär att data insamlas om avkastningsskillnaden över 
ett så långt tidsintervall så möjligt. Därefter testas datan mot andra faktorer för att se 
om det finns ett samband. Fördelen med en sådan studie är att en mer korrekt bild ges 
över hur avkastningsskillnaden påverkas av yttre faktorer. Vad vi inte kan se är hur 
mäklare tenderar att utnyttja sådana förändringar till att öka sin egen avkastning. 
 
För att uppfylla vårt syfte har vi valt en kvantitativ undersökningsmetod. Uppsatsens 
huvudsyfte är att undersöka vilka variabler som påverkar avkastningsskillnaden i 
Europa. För att göra detta har vi valt en kvantitativ metod istället för en kvalitativ 
metod eftersom att vi därigenom tror oss på kunna uppnå syftet med större säkerhet. 
Det vi kommer att göra är att undersöka och analysera redan existerade data. Vi 
kommer att använda regressionsanalys som undersökningsmetod.  
 
 

2.2 Empiriskt tillvägagångssätt  
 
 
Vi kommer att använda oss av en multipel regressionsanalys i vår studie. Eftersom vi 
inte vet vilka variabler som kan tänkas påverka avkastningsskillnaden kommer vi att 
testa flera olika typer av variabler. Vad vi kommer att göra är en stegvis regression. 
Metoden fungerar som en manuell backward regression dvs. den lägst signifikanta 
variabeln tas bort, en i taget tills man får en regression som överensstämmer med det 
valda signifikanta målet, i det här fallet en 95 % signifikansnivå.  
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2.2.1 Multipel regression 
En multipel linjär regression visar sambandet mellan flera oberoende 
förklaringsvariabler och en beroende variabel, i detta fall kupongränteskillnaden mellan 
högriskobligationer och riskfri ränta. Den generella formeln för multipel linjär 
regression är:  
 

Yt = α + β 1Xt1 + β 2Xt2+…+ β kXtk + e t    

 
Där 
t  = 1, 2, 3, …, n 
Yt = Beroende variabel 
Xt = Oberoende variabler 

α  = Interceptet, d.v.s. värdet av Y när alla X = 0 

 β  = Mäter effekten av en förändring av en oberoende variabels (Xt) påverkan på 

den beroende variabeln (Yt) om alla andra variablers värde förblir konstant.9 
 et = Felterm, vilket motsvarar den variation i Y som inte förklaras av 

regressionen. Definitionen för skattad residual är ttt YYe ˆˆ −=  där tŶ  är skattat Y-värde.   

 
Följande generella antaganden ska vara uppfyllda för multipel linjär regression: 
  
! Linjäritet, E (ut) = 0 
! Homoskedasticitet eller konstant  
! residualvarians V (ut) =σ2 

! Ingen autokorrelation Cov (ut, us) = 0 där t≠s 
! Cov (Xt, ut) = 0 
! Normalitet, et antas normalfördelad 

 

2.2.2 Test av regressionskoefficienter 
Efter att ha skattat β-parametrarna undersöker man om dessa är signifikant skilda från 
noll, d.v.s. man prövar om Xt påverkar Y vid en bestämd signifikansnivå. 
 

H0: β t = 0 samt H1: β t ≠ 0     

Testet innebär att man prövar om Xt påverkar Y givet att de övriga X: s är med i 
modellen. 

t

t s
t t

β
β

β
=        

där t (T-k) om H0 är sann, där T-k är antalet frihetsgrader. 
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Efter att ha testat om regressionen är signifikant testas om parametrarna är signifikanta 
eller inte. Testet om regressionen är signifikant görs med ett F-test där H0 är βt2 = … = 
βtk = 0 och H1 är minst ett βt ≠ 0. Funktionen 
 

)(

)1(

kTSST

SSE
kSST

SSR

F

−

−=       

 
är F(k-1, T-k) om H0 är sann, där k-1 och T-k är antalet frihetsgrader och 
 

∑ −= 2)( tt YYSST  ∑ −= 2)ˆ( tt YYSSR  ∑= 2ˆtuSSE    

 
 

2.2.4 Test för multikollinjäritet 
Multikollinjäritet innebär att flera variablers varianser uppvisar en likartad linjär 
relation, d.v.s. de varierar systematiskt likartat. Variabler som uppvisar 
multikollinjäritet innehåller inte mycket information eftersom multikollinjära variabler 
inte ger tillräckligt med information för att uppskatta variablernas enskilda effekt på 
den beroende variabeln. Detta beror på att det är svårt att isolera separata effekter från 
variablerna eftersom att de varierar likartat. Därför går det inte att avgöra vilken eller 
hur mycket en viss oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. När 
multikollinjäritet förekommer får man dåliga skattningar av regressionskoefficienterna.  
 
För att kontrollera om multikollinjäritet förekommer, kommer vi att undersöka de 
oberoende variablernas korrelation. 10 
 
 

2.2.5 Test för heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet är när residualvariansen inte är konstant. Enligt antaganden för 
multipel linjär regression ska residualvariansen vara konstant, alltså homoskedastisk. 
Om då residualvariansen är olika i olika delar av urvalet av observationer så finns 
heteroskedasticitet. Risken för heteroskedasticitet i undersökningen är dock liten då 
studien använder tidsseriedata.  
 
Vi kommer att plotta residualerna kring regressionslinjen för att undersöka om 
heteroskedasticitet förekommer.11 

                                                                                                                                                       
9 Hill, C, Griffiths, W & Judge, G,Undergraduate Econometrics, (2001) 
10 Hill, C, Griffiths, W & Judge, G,Undergraduate Econometrics, (2001) 
11 Ibid. 
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. 
 

2.2.6 Test för autokorrelation 
Om autokorrelation finns så går det att urskilja ett mönster i residualerna och värdet på 
residualer kan förutses genom detta mönster. I praktiken så visar sig detta genom att 
positiva residualer efterföljs av ytterliggare positiva residualer och vice versa. 
 
Autokorrelation innebär att et är autokorrelerade., d.v.s. Cov (et, es) = 0. En orsak till 
detta kan vara utelämnade förklaringsvariabler. Förekommer autokorrelation leder det 
till att t- och F-testen blir ogiltiga.  
 
Vi kommer att använda Durbin-Watson testet för att kontrollera om residualerna är 
autokorrelerade. Vi ställer hypoteserna. 
 
H0: ρ = 0  samt H1: ρ ≠ 0     
 
med testfunktionen 
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ρ  är skattningen av ρ     

Eftersom sannolikhetsfördelningen för d beror av X-värdena går det inte att bestämma 
ett exakt kritiskt värde utan man använder istället en undre gräns, dL, samt en övre 
gräns, dU. Man förkastar H0 om d < dL samt accepterar H0 om d > dU. Är dL < d < dU 
kan ingen slutsats dras.12 

 
2.2.7 Normalitetstest i residualerna 
Normalitet handlar om regressionslinjens residualer är normalfördelade. Residualerna, 
et, antas normalfördelade i multipel linjär regression. För att undersöka normalitet så 
mäts toppighet och snedhet. Toppighet beskriver hur svansarna på fördelningskurvan 
ser ut, d.v.s. om normalfördelningskurvan är spetsig. Snedhet visar om 
fördelningskurvan är asymmetrisk kring medelvärdet. Vi kommer att plotta 
residualerna i ett histogram och genomföra ett Jarque-Bera test för att undersöka 
normalitet. 
 
Vi ställer således hypoteserna: 

                                                 
12 Hill, C, Griffiths, W & Judge, G,Undergraduate Econometrics, (2001) 
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H0

 = Residualerna är normalfördelade om JB < X2 
H1 = Residualerna är inte normalfördelade om JB > X2 
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,  2χ  är fördelad med två frihetsgrader. 
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2.3 Källkritik 
 
 
För den som skriver är källkritiken en urvalsmetod, man bedömer de material man 
samlar in, rensar bort det som inte är bra och behåller det som är acceptabelt. 
 

2.3.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är, till skillnad från primärdata som samlats in av forskaren själv, data 
som har samlats in av andra forskare.  Större delen av vår teori kommer att bestå av 
sekundärdata. Vi kommer främst att använda oss av artiklar som skrivits av andra och 
däri ligger en risk att de har gjort felaktiga studier. De artiklar som vi kommer att 
använda oss av är dock skrivna av forskare som är ledande inom det berörda området 
så vi finner den data mycket tillförlitlig. 
 
Vi kommer i den utsträckning det går att använda oss av redan bearbetad data i vår 
empiriska del av studien. Även här är data producerat på ett sådant sätt att vi finner att 
felmarginaler knappast kan förekomma. 
 
 

2.3.2 Primärdata 
Primärdata är till skillnad från sekundärdata en första hands källa. I vår uppsats 
kommer vi i den mån det går att undvika primärdata. Samtliga variabler vi funnit 
bortsett från den genomsnittliga kupongräntan är förstahandskällor från olika databaser. 
 

2.3.3 Datainsamling 
De flesta oberoende variablerna är hämtade från EcoWin, vilket är en databas med 
statistik från enskilda länder samt EU, OECD och Världen, information hämtas från 
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över 200 internationella primärkällor. EcoWin innehäller information om bl.a. 
betalningsbalans, nationalräkenskaper, utrikeshandel, industriproduktion, löner, 
inflation/priser, konsumtion, aktiekursutveckling för enskilda företag, generalindex, 
valutakurser och råvarupriser. Data om penningmängd har hämtats från den europeiska 
centralbanken. 
 

 
 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
 

2.4.1 Validitet 
Validiteten definieras som mätinstrumentets eller undersökningens förmåga att mäta 
det som avses mätas13. 

 
Den inre validiteten handlar om hur arbetet med uppsatsen läggs upp. För att uppnå god 
inre validitet använder vi regressionsanalys för att undersöka om empirin stämmer 
överens med våra förväntningar. Resultaten testas och analyseras enligt de metoder 
som traditionellt används vid regressionsanalys. Empirin har förankrats i teorin genom 
att tidigare undersökningar och relevant teori inom ämnet tas upp. 

 
Den yttre validiteten handlar om hur pass väl den empiriska datan mäter vad den avser 
mäta. Vi har valt variabler som liknar de variabler som använts vid tidigare gjorda 
studier på den amerikanska högriskobligationsmarknaden. Variablerna har även valts 
utifrån hur pass väl vi estimerar att de kan påverka den beroende variabeln. Efter att 
urvalet av variabler gjorts så har vi valt de variabler som påverkar den beroende 
variabeln mest. Därmed anser vi att den yttre validiteten är hög. 

 
 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten avser tillförlitligheten på mätningarna14. Skulle andra undersökare ha 
kommit fram till samma resultat om de använt samma metod och angreppssätt? Datan 
är hämtad från EcoWin vilket vi anser vara en tillförlitlig källa och regressionen är 
testad för avvikande fel. Därmed anser vi att undersökningen har hög reliabilitet. 
 
   
 

 
 

                                                 
13 Holme, I.M. & Solvang, B.K., ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, (1997) 
14 Holme, I.M. & Solvang, B.K., ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, (1997) 
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3 Obligationer  
I följande kapitel kommer vi att redogöra för olika typer av obligationer och dess 
innebörd. Vi kommer även att ta upp de risker som förknippas med 

högriskobligationer. 

  
 

 
 
Obligationer är en typ av skuldebrev. Investeraren som placerar sitt kapital i 
obligationer köper ett skuldebrev som ger en viss avkastning över en viss löptid. 
Löptiderna varierar och kan delas in i korta, medelfristiga och långa. Kort löptid är upp 
till fem år medelfristig är mellan fem och tio är och lång löptid är över tio år.15 
Obligationens avkastning kan antingen ges ut som en kupongränta eller genom att all 
avkastning samlat till obligationens förfallodag, kupongobligation resp. 
nollkupongare.16 
 
Värdet av en obligation beräknas genom att beräkna nuvärdet av förväntade framtida 
kassaflöden17. Obligationer emitteras vanligen av stater bolåneinstitut industri och 
handelsföretag eller andra företag.18  
 
 

3.1 Företagsobligationer 
 
 
Företagsobligationer är obligationer emitterade av ett företag. En stor del av alla stora 
företag emitterar ut obligationer som ett alternativt till lån och aktieemissioner. 
Företagsobligationer skiljer sig från vanliga statsobligationer i den bemärkelsen att 
risken för att obligationen inte kan återbetalas ökar. Denna risk kompenseras med en 
högre avkastning, vilket ska attrahera investeraren.19 Sverige har dock ingen marknad 
för företagsobligationer men svenska företag emitterar ut obligationer på den 
amerikanska andrahandsmarknaden (OTC). 
 

 
 

                                                 
15 Sigurd Hansson,  Aktier, optioner, obligationer En introduktion, (1998) 
16 Ibid. 
17 Ross, Westfield, Jaffe, Corporate Finance 6th edition, (2002) 
18 Sigurd Hansson,  Aktier, optioner, obligationer En introduktion, (1998) 
19 Altman, E. Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds, (2002) 
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3.1.1 Säkerheter 
För att minska kreditrisken så har många obligationer säkerheter. Om en obligation har 
en säkerhet så innebär det att köparen vid utebliven betalning av utlovad kupongränta 
eller amortering har rätt till en viss tillgång som är bunden till obligationen via en 
säkerhet. En obligation med säkerhet innebär att återhämtningsrisken blir lägre därmed 
påverkas kupongräntan av säkerheter.20 Merparten av alla emitterada 
företagsobligationer har ingen säkerhet som grund21. 
 
 

3.1.2 Prioritetsordning vid konkurs 
Vid konkurs så finns det en prioritetsordning (pecking order) som avgör vilken 
turordning kreditgivarna står för att återfå sitt utlånade kapital. Vid en eventuell 
konkurs har kreditgivarna rätt till betalning före aktieägarna. Detta innebär att alla 
obligationshållare har förtursrätt före aktieägare vid konkurs vilket gör 
företagsobligationer till en säkrare investering än aktier. Obligationer utan säkerhet 
kallas för debentures och med säkerhet mortgages.22 Anspråks prioritetsordning (the 
pecking order) i företag i konkurs visas nedan.23 
 
1. Secured Debt holders 
2. Unsecured debt holders 
3. Preferred stockholders 
4. Common stockholders 
 
Vid bedömning av risken förknippad med en viss företagsobligation tar 
kreditvärderingsföretagen hänsyn till kreditrisk och seniority. Seniority anger i vilken 
grad av förtursrätt som obligationen ger vid en likvidation. Seniority påverkar 
förutsättningarna för återhämtning (recovery) vid en redan inträffad default. 24 

 
 

3.1.3 Återkallbara eller icke återkallbara obligationer 
Företagsobligationer är nästan uteslutande återkallbara obligationer.25 Detta innebär att 
företaget har rätten att lösa ut obligationen innan löptiden förflutit. När och till vilket 
pris en obligation kan lösas ut är avtalat när obligationen emitteras. I de flesta fall sätts 
lösenpriset något över det s.k. par value26. Företag väljer ofta att kalla tillbaka 

                                                 
20 Fabozzi, F & T, The handbook of fixed income securities 4th ed. (1994)  
21 Ibid. 
22 www.investorwords.com by web finance inc. 
23 An investors guide to High Yield Bonds, (2000) 
24 www.investorwords.com by web finance inc. Ross, Westfield, Jaffe, Corporate Finance 6th edition, 2002s 
378. 
25 Edward Altman, The High-Yield debt market, (1990) 
26 www.investorwords.com 
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emitterade obligationer när det betalar en högre ränta än vad företagets 
marknadsmässiga ränta är prissatt till. Detta innebär att företag som förbättrar sin 
kreditvärdighet och därmed kan emittera obligationer till lägre kupongränta väljer att 
kalla tillbaka sina obligationer för att sänka sin kapitalkostnad.27 

 
 

3.2 Risker med obligationer 
 
 

Risken är en viktig faktor vid en investeringsbedömning och prissättning av 
kupongränta. Det finns ett uppenbart samband mellan avkastning och risk, nämligen att 
högre risk medför högre möjlig framtida avkastning. Teorin kring företagsobligationer 
tar i huvudsak upp tre risker. Dessa tre risker skall förklara avkastningsskillnaden 
mellan kupongräntan på en företagsobligation och en statsobligation. Enligt bland 
annat Shulman, Bayless, Price28 respektive Altman29 är dessa risker: 

• Kreditrisk 

• Ränterisk 

• Likviditetsrisk 

Dessa risker beskrivs närmare nedan. 

 

3.2.1 Kreditrisk 
Kupongräntan bestäms utifrån en obligations kreditrisk. Vanligtvis så brukar default 
definieras som ett fallerande av att betala kupongränta och/eller amortering inom ett 
avtals gränser.30 Ratingföretagen har dock en lite striktare definition av vad som ska 
klassificeras som default. Moodys definierar default enligt dessa faktorer.31 

 
• Uraktlåtenhet eller försenad betalning av kupongränta och/eller amortering. Det 

klassas som default även för betalning som infallit inom avtalat uppskov. 
 

• När det obligationsemitterande företaget begärs i konkurs. 
 

                                                 
27 Altman, E, The High-Yield debt market, (1990) 
28 Shulman, Bayless, Price Marketability and default influences on the yield premia  of speculative-grade debt, 
(1993)  
29 Altman, E, Revisting the high yield bond market, (1993) 
30 www.investorwords.com, Copyright 1997-2003 by web finance inc. 
31 Moodys, Defaults and recovery rates of corporate bond issuers, (Feb 2002) 
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• När det emitterande företaget ger obligationsägarna finansiella tillgångar i 
utbyte mot företagsobligationen, om de finansiella tillgångarna har ett lägre 
värde än de ursprungliga företagsobligationernas par value.   

 

• När ett företag ger tillgångar i utbyte mot obligationer till obligationshållare i 
uppenbart syfte att hjälpa obligationsägarna att undvika default. 

 
Vad som däremot inte nödvändigtvis klassas som default är när utgivaren av en 
obligation bryter mot de restriktioner som obligationshållare har på företaget, d.v.s. s.k. 
covenants.  
 
Denna klassificering av default visar allt som tas med i statistiken över inträffade 
defaults som är framtaget av ratingföretag. Detta innebär att även om en obligation gör 
en default så är det ofta en ganska hög återhämtningsgrad eftersom att definitionen för 
default är så strikt.32  
 
 

3.2.2 Ränterisk 

En annan aspekt, som påverkar riskvärderingen av en obligation är ränterisk. Ränterisk 
är obligationens känslighet gentemot ränteförändringar. Ändras räntan kommer det att 
påverka redan emitterade obligationers värde. Om räntan höjs så lönar det sig att 
investerar i nya obligationer som ger en högre ränta detta innebär att obligationer som 
redan är emitterade minskar i värde.33  

 

3.2.3 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken för att obligationen inte ska kunna säljas på en 
andrahandsmarknad. Likviditetsrisken är dock oväsentlig om köparen har som ändamål 
att ha kvar obligationen löptiden ut. Ju mer obligationer ett företag ger ut desto mindre 
blir likviditetsrisken, då utbudet av dessa obligationer ökar.34 

 
 

3.2.4 Faktorer som påverkar risken för default 

Det är stor skillnad mellan kreditrisken för företagsobligationer och statsobligationer. 
Det krävs att en stats hela ekonomiska struktur ska falla igenom för att en 
statsobligation ska göra default. Risken är således större för ett företag som inte har 

                                                 
32 Moodys, Defaults and recovery rates of corporate bond issuers, (Feb 2002) 
33 An investors guide to High Yield Bonds, (2000) 
34 Ibid. 
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möjlighet att påverka den nationella ekonomin att hamna i betalningssvårigheter. Hur 
mäter man kreditrisken och vilka faktorer påverkar en default? Shulman har i sin studie 
kommit fram till fyra olika faktorer som påverkar kreditrisken35. Dessa är: 

! Vinst  

För sin studie av vinst mättes kassaflöde från den operationella verksamheten. Positiva 
kassaflöden minskar risken för default markant. 

! Likviditet  

Likviditeten är viktig för att kunna möta finansiella krav från långivare, leverantörer 
etc. Detta betyder att ökat likviditet leder till minskad risk att man hamnar under 
finansiell press.36     

! Belåningsgrad   

Risken för finansiell stress ökar också i takt med en ökad belåningsgrad, eftersom de 
flesta företagskonkurser beror på att företag inte klarar av att möta betalningskraven 
från långivarna.  

! Marknadens värdering av företaget 

Marknadens värdering av ett företag är viktig eftersom att hög värdering gör att 
företaget lättare får tillgång till externt kapital vilket indirekt påverkar kreditrisken.37  

 

 

3.2.5 Åldrandeeffekten 

Agingeffekten kan fritt översättas med åldrandeeffekten. Effekten går ut på att ju äldre 
företagsobligation blir, desto större blir risken för obligationen råkar ut för en default. 
Äldre innebär i detta sammanhang hur lång tid det var sedan obligationen 
emitterades.38 Det gjordes en studie 1988 av Altman där man kom fram till att 
kreditrisken ökade i takt med obligationens ålder. 

En av förklaringar som Altman nämner är att företag som stärker sin kreditvärdighet, 
väljer att kalla tillbaks sina obligationer vilket gör att de mest kreditstarka 
företagsobligationerna kallas tillbaks. Detta är logiskt eftersom företag som kan få lån 
till lägre räntekostnad väljer att kalla tillbaka sina lån och på så sätt sänka sin 
räntekostnad.39 

                                                 
35 Shulman,  Marketbility and default influences on the yield premia of speculative-grade debt, (1993) 
36 Moeller, T & Molina, C, Survival and default of original issue high-yield bonds, (2003)  
37 Shulman,  Marketbility and default influences on the yield premia of speculative-grade debt, (1993) 
38 Altman, E, Revisting the high yield bond market, (1992) 
39 Altman, E, Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds, (2002) 
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Sammanfattningsvis konstaterar Altman att det finns bevis för åldrande effekten, men 
det är tillräckligt stark utan att skillnader kan uppstå mellan olika ratingklasser. Detta 
medför att åldrandeeffekten endast kan säkerställas för tre år framåt i tiden efter det att 
en obligation emitterats40. I en studie som publicerades i år kom artikelförfattarna fram 
till andelen defaults ökade kraftigt efter fem år istället för tre.41  
 
 

3.3 Kreditvärdering  
 
 
Merparten av alla företag som emitterar obligationer, är kreditvärderad av ett 
oberoende kreditvärderingsföretag. Kreditvärderingen spelar en viktig roll vid 
prissättning av kupongränta eftersom kreditvärderingen bedömer företagens förmåga 
att återbetala framtida  krediter.42 
 
 

3.3.1 Aktörer  
De största och viktigaste kreditvärderingsföretagen är Standard & Poor och Moodys. 
Det finns även andra mindre aktörer som Duff & Phelps och Fitch. Det var John 
Moody som i början av 1900 talet startade denna marknad.43  
 

 

3.3.2 Betygssättning av företag 
Samtliga av de ovan nämnda kreditvärderingsföretagen använder sig av bokstavsbetyg 
i sin kreditvärdering av företag. Kreditbetyget är ett mått på kreditrisken och visar 
investerarna hur företagets återbetalningsförmåga ser ut.44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Ibid. 
41 Moeller, T & Molina C. A, Survival and default of original issue high-yield bonds, (2003) 
42 Fridson, M, High Yield BONDS, (1989) 
43http://www.moodys.com/moodys/cust/staticcontent/2000200000265979.asp?section=about&topic=history 
(2002-04-25) 
44 www.standardandpoors.com 
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Tabellen nedan ger en klar bild över vad de olika bokstavsbetygen står för och hur 
risken varierar vid de olika betygsättningarna.  
 

CREDIT RATINGS 
Credit Risk� Moody's* Standard & Poor's* Fitch IBCA**� Duff & Phelps**

INVESTMENT GRADE�

Highest quality� Aaa� AAA� AAA� AAA�

High quality (very 
strong)�

Aa� AA� AA� AA�

Upper medium grade 
(strong)�

A� A� A� A�

Medium grade� Baa� BBB� BBB� BBB�

NOT INVESTMENT GRADE�

Lower medium grade 
(somewhat 
speculative)�

Ba� BB� BB� BB�

Low grade 
(speculative)�

B� B� B� B�

Poor quality (may 
default)�

Caa� CCC� CCC� CCC�

Most speculative� Ca� CC� CC� CC�

No interest being paid 
or bankruptcy 
petition filed�

C� C� C� C�

In default� C� D� D� D�

Figur 1, Kreditbetyg 
Källa: http://www.investinginbonds.com/info/ighy/how.htm 

 
Obligationer som klassas som högriskobligationer har en kreditvärdering under 
investerings graden, i den så kallade spekulativa graden. 
 
 

3.3.3 Kreditvärdering av obligationer 
En obligations kreditrisk värderas genom att den förväntade kreditförlusten värderas. 
Den förväntade kreditförlusten bedöms utifrån kreditrisken och den förväntade 
förlusten vid en default. Dessa kreditrisker värderas utifrån olika aspekter såsom 
geografiska aspekter, strukturella aspekter och kontrakts aspekter45 
 
Den förväntade graden av förlust vid en investering av en viss obligation kan beräknas 
genom att multiplicera kreditrisken med obligationens s.k. återhämtningsgrad.  
 
Graden av förväntad förlust = Default frekvens !!!! (1 – Återhämtningsgrad) 

                                                 
45 Moodys, Defaults and recovery rates of corporate bond issuers, (Feb 2002) 
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Investeraren ges här en förklaring på hur stor avkastning som han kan förvänta sig få 
från en viss obligation. Det finns ett förhållande mellan kreditbetyg och graden av 
förväntad förlust eftersom kreditvärderingen utgår från kreditrisk och 
återhämtningsgraden i sin bedömning av kreditbetyget. Detta innebär att sämre 
ratingbetyg innebär större kreditrisk och sämre  förväntad utdelning vid en inträffad 
default. 
 
 

3.4 Avkastningsskillnader 
 
 
Avkastningsskillnaden (yield spread) mäter ränteskillnaden mellan t.ex. olika 
obligationer. Och kan beräknas genom formeln: 
 

YTMcorp(t,T) – YTMgov (t,T) 
 
YTMcorp = Totala värdet av en företagsobligation.  
YTMgov  = Totala värdet av en statobligation. 
T= Förfallodag 
t = Löptid 
 

Den ränteskillnad som finns mellan dessa obligationer är kompensation för den ökade 
risk en investerare tar när han beslutar för att köpa en företagsobligation med en hög 
avkastning. Att mäta avkastningsskillnaden är ett bra sett att räkna ut hur mycket den 
ökade risken och osäkerheten ger i avkastning.46 Figuren nedan visar 
avkastningsskillnader vid olika kreditbetyg på amerikanska obligationer: 

 
                                                 
46 Athanassakos, G & Carayannopoulos, P, An empirical analysis of the relationship of bond yield spread and 
macro-economic factors, (2001)  



Vilka faktorer påverkar kupongräntan på europeiska högriskobligationer? 
- En studie om avkastningsskillnader 

 
 

 25
 

 

Figur 2, Avkastningsskillnad 
Källa:  Athanassakos, G. Carayannopoulos, P, An empirical analysis of the relationship of bond yield 

spread and macro-economic factors, (2001) 
 
 

Figuren visar median avkastningsskillnaden per betygsklass i förhållande till liknande 
statsobligation.  

 

Det finns dock ett hinder när man mäter avkastningsskillnaden. Vad som sagts tidigare 
är merparten av alla företagsobligationer är återkallbara, vilket medför att utgivaren har 
en möjlighet att återkalla sina obligationer. Detta innebär att förfallodagen för 
företagsobligationer ofta är okänd.47  
 
Avkastningsskillnaden varierar under olika delar av konjunkturcykeln. Undersökningar 
har gjorts på den amerikanska obligationsmarknaden och resultatet har visat att under 
en recession har skillnaden ökat i förhållande till en uppgång.48  
 
 

3.5 Högriskobligationer 
 
 
Högriskobligationer är en företagsobligation som har en större risk för default. De 
obligationer som klassas in inom kategorin högriskobligationer är emitterade av företag 
som ligger på den spekulativa graden i kreditvärderingsföretagens värderingsmodell 
d.v.s. BBB och lägre (Standard & Poors).49 Att investera i en högriskobligation medför 
att investeraren tar en högre risk och risken kompenseras med en högre kupongränta. 
Risken för default blir påtagligt högre ju lägre rating företaget har.50  
 
Högriskobligationer kan ses som ett mellanting mellan vanliga obligationer och aktier. 
Vid en recession går högriskobligationernas index ned mer än vanliga obligationsindex 
men inte i samma utsträckning som ett aktie index medan vid en högkonjunktur blir det 
vice versa. Vilket ger investerarna alternativa investeringsmöjligheter i deras 
portföljvalstänkande.51 

 
 
 

                                                 
47 Bennett, L. Esser, S & Roth, C . Corporate Credit Risk and Reward , (1994) 
48 Athanassakos, G & Carayannopoulos, P, An empirical analysis of the relationship of bond yield spread and 
macro-economic factors, (2001) 
49 Bennett, L. Esser, S. Roth, C, Corporate Credit Risk and Reward ,(1994) 
50 Athanassakos, G & Carayannopoulos, P, An empirical analysis of the relationship of bond yield spread and 
macro-economic factors, (2001) 
51 Bennet, T. Esser, S & Roth, C, Corporate Credit Risk and Reward ,(1994)   
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3.5.1 Utgivaren  
Det finns olika typer av företag som ger ut högriskobligationer. Fallen angels, Rising 
stars, kraftigt skuldsatta företag m.m. Gemensamt för dessa är de har svårt att få 
tillgång till kapital och därför vänder de sig till högriskobligationsmarknaden.52 
 
Målet för samtliga företag är att blir uppgraderad i kreditvärderingsföretagens 
kreditvärdering. Att emittera ut högriskobligation är en stor belastning för företagets 
ekonomi då de snabbt vill ha bättre lånevillkor. Finns det möjlighet för företagen att 
återkalla sina obligationer kommer det att ske. Återkallningen finansieras med att t.ex. 
emittera nya obligationer men nu till en lägre ränta. En undersökning som gjorts på 
obligationer med en genomsnittlig löptid på 15,4 år visar hur stor andel av 
obligationerna som kallas tillbaka. Efter fem år har 38,1 % återkallats, efter 10 år har 
87,8 % av obligationerna återkallats. De obligationer som inte har återkallts är de 
företag som fortfarande värderas som högrisk och risken för default är således större 
desto äldre en obligation blir (åldrande effekten).53 
 

3.5.2 Branscher  
I princip alla industrier ger ut högriskobligationer i USA. Att många industrier ger ut 
högriskobligationer ger goda möjligheter för investeraren att diversifiera sin portfölj 
och därmed minska kreditrisken.54 Under 90-talet så hade investerare starkt förtroende 
för Telecomindustrin vilket visade sig vara fel. Investeringar i högriskobligationer 
kräver noga övervakning av trender inom olika industrier.55 
 
Tabellen nedan visar högriskobligationer i USA fördelat på de industrier som emitterat 
flest högriskobligationer under år 2002. 
  

Topplista Industri Andel av 
obligationsm
arknaden 

1. Tillverkning 27,8% 

2. Telefon kommunikation 15,9% 

3. Radio/tv/telecommunikati
on 

15% 

4. Personal & företags 
service 

6,3% 

                                                 
52 Fabozzi, F & T, The handbook of fixed income securities 4th ed, (1994) 
53 Altman, E, Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds, (2002) 
54 www.investinginbonds.com 2002-05-03 
55 Ibid. 
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5. Nöje 3,7% 

6. Elektronik 3,3% 

7. Naturliga resurser 3,3% 

8. Detaljhandeln  2,8% 

9. Banker 2,7% 

10. Restaurang & hotell  2,5% 
Tabell 1, Andel högriskobligationer i olika branscher 
Källa: High Yield Bonds. The Bond Market Association 2000. 
 
Branschers konjunkturkänslighet varierar därför reagerar kupongräntan olika på 
obligationer emitterade av olika branscher.56   
 
 

3.6  Konjunkturcykelns inverkan på default 
 
 

Kreditrisken varierar över tiden, historiska data visar att det finns ett samband mellan 
risken för default och lågkonjunktur. En studie gjord av Altman visar att andelen 
inträffade default för högriskobligationer har varit hög under varje lågkonjunktur sedan 
år 1972.57 Företag som ger ut högriskobligationer är extra känsliga för lågkonjunkturer 
på grund av att dessa företag har stora betalningsåtaganden vilket medför större 
känslighet för minskad omsättning58. Detta är även ett antagande som Shulman gör i 
sin artikel från 1993.59 

I artikeln väljer man att framhålla tre faktorer som kan ha varit starkt bidragande 
orsaker till att antalet defaults ökade under lågkonjunkturen i slutet på 90-talet. En 
faktor var att storleken på lånen ökade, vilket ledde till högre räntebetalningar.  Krisen 
på den ryska marknaden 1998, framhålls som en faktor som kan ha bidragit till antalet 
ökade defaults. Man framhåller även att ekonomin i vissa branscher var i kris. 60 

Tabellen nedan visar default raten på den amerikanska marknaden under perioden från 
år 1972 till år 2001. 

                                                 
56 Athanassakos, G & Carayannopoulos, P, An empirical analysis of the relationship of bond yield spread and 
macro-economic factors, (2001) 
57 Altman, E, Altman reports on defaults and returns on high yield bonds, (2002) 
58 High Yield Bonds. The Bond Market Association 2000 
59 Shulman, Marketbility and default influences on the yield premia of speculative-grade debt, (1993)  
60 Altman, E,  Default and returns on high yield bonds: Lessons from 1999 and outlook for 2000- 2002, (2000) 
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Figur 3, Default per år bland högriskobligationer 
Källa: Artikel: Altman report on default and return on High-Yield bonds, 2002-01-23. 

 

Det finns ett starkt samband mellan lågkonjunkturer och default värdet som 
diagrammet påvisar. Diagrammet visar sambandet mellan höga default värden och fem 
lågkonjunkturer i USA från år 1972 till år 2001. Diagrammet visar att antal default 
börjar stiga redan innan lågkonjunktur är ett faktum. Andelen inträffade defaults på 
högriskobligationer kan användas som en konjunkturindikator eftersom att andelen 
defaults börjar stiga redan en tid innan lågkonjunkturen är ett faktum.61  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61Altman, E, Report on default and return on High-Yield bonds, (2002) 
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4 Historik  och tidigare studier  
I följande kapitel ämnar vi att ge en historisk överblick på högriskobligationer, samt 
beskriva den europeiska marknaden. Avslutningsvis kommer vi att presentera tidigare 

gjorda studier. 

 
 
 

 
Högriskobligationer har funnits sedan 1909 då John Moody för första gången 
kreditvärderade obligationer.62 Högriskobligationer var ett väl använt finansieringssätt 
för företag under större delen av första halvan av 1900-talet. Under perioden 1909 till 
1943 så utgjordes 17% av alla emitterade företagsobligationer i USA av 
högriskobligationer. År 1928 så utgjorde andelen högriskobligationer hela 42% av 
totalt antal emitterade företagsobligationer på grund av ekonomisk depression, vilket 
ledde till hög andel fallen angels.63 Marknaden för högriskobligationer utvecklades i 
USA under slutet på 70-talet, många hävdar att marknaden för högriskobligationer 
började fungera 1977, dessförinnan hade högriskobligationsmarknaden nästan 
uteslutande bestått av Fallen Angels.64 Det var dock bara 3,7 % av emitterada 
obligationer som utgjordes av högriskobligationer år 1977, de flesta av dessa var 
dessutom fallen angels.65 
 
Vid slutet av 70-talet så började investmentbanken ge företag som hade lägre 
kreditvärdering än ”investment grade” tillgång till kapitalmarknaden. Mikael Milken 
var mannen som introducerade handeln med högriskobligationer på investmentbanken, 
Drexel Burnham Lambert. Affärsidén var att finansiera högriskprojekt som bankerna 
inte ville finansiera, med högavkastande högriskobligationer. 66 
 
 

4.1 Expansionsorsaker 
 
 
Under perioden i slutet av 70-talet och under 80-talet då högriskobligationer 
expanderade i USA så ökades de statliga regleringsavgifterna för bankerna. Detta 
medförde att banklån blev ett mindre konkurrenskraftigt finansieringsalternativ vilket 

                                                 
62 www.moodys.com 
63 Altman, E, The High-Yield debt market, (1990) 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Finanskrönika publicerad I affärsvärlden (200101) 
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gjorde att många företag med fördel valde att finansiera sig genom att ge ut 
högriskobligationer istället för banklån.67 
 
En viktig faktor för att handeln med högriskobligationer skulle ta fart i USA var att 
etablera en fungerande marknad. I detta avseende så gjorde Mikael Milken och andra 
som arbetade med högriskobligationer i USA ett stort arbete. En förutsättning för att 
handeln med högriskobligationer ska bli kostnadseffektiv och attraktiv för köpare och 
säljare är att marknaden för högriskobligationer är likvid, d.v.s. att det finns gott om 
investerare med kapital som är villiga att investera i högriskobligationer. Milken och 
hans medarbetare arbetade mycket för att göra den amerikanska 
högriskobligationsmarknaden likvid. En viktig anledning till att Milken lyckades göra 
högriskobligationsmarknaden likvid var enligt många hans stora nätverk och intensiva 
marknadsföring. Investmentbanken som Mikael Milken jobbade på under epoken 
(Drexel Burnham Lambert) hade väldigt stor andel av högriskobligationsmarknaden. 68 
 
 

4.2 Den europeiska högriskobligationsmarknadens utveckling 
 
 
Den europeiska högriskobligationsmarknaden är outvecklad i relation till den 
amerikanska marknaden. Handeln med europeiska Högriskobligationer började i mitten 
på 90-talet.69  
 
Utvecklingen av europeiska högriskobligationer har påverkats av privatiseringen i 
Ryssland och sedermera av IT-bubblan( i slutet av 90-talet), vilket har påverkat 
investerares förtroende för högriskobligationer negativt. Telekommunikations 
relaterade företag stod vid ett tillfälle för 60 % av det totala antalet emitterade 
högriskobligationer i Europa.70  
 
 

4.3 Skillnader mellan Europa och USA 
 
 
Den europeiska högriskobligationsmarknaden är långt ifrån lika utvecklad som den 
amerikanska. Det finns många anledningar till detta och nedan tar vi upp skillnader 
mellan marknaderna. 

                                                 
67 Altman, E, The High-Yield debt market, (1990) 
68 t.ex. zey 1993 el Ross et al (1999) 
69 Editorial Staff, European Venture Capital Journal, (2002)  
70 Ibid. 
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• Tradition 
europeiska företag har traditionellt använt banker istället för företagsobligationer. 
Europeiska företag har mycket goda relationer med banker och prissättningen på lån 
har ofta baserats utifrån relationer mer än utifrån kreditvärdering. I USA har ett långt 
användande av företagsobligationer medfört att högriskobligationer är mindre 
främmande och mer lättillgängligt både för köpare och säljare.71 
 
 

• Marknadens effektivitet 
Den europeiska prissättningen av högriskobligationer är mindre effektiv än den 
amerikanska. Detta medför att europeiska högriskobligationer ger högre kupongränta 
jämfört med amerikanska obligationer som har samma risk. Investerarna i Europa har 
högre avkastningskrav för att göra investeringar i högriskobligationer.  
 
Ett exempel på detta är Jefferson Smurfit group72 som emitterade högriskobligationer i 
samband med ett uppköp i september 2002. Företaget emitterade två likvärdiga 
trancher innehållande högriskobligationer i Europa respektive USA. Den europeiska 
tranchen fick då prissättas till 0,5 % högre kupongränta än den amerikanska tranchen 
för att kunna attrahera investerare.73 Eftersom att priserna är högre i Europa så är det 
lättare för investerare att finna arbitrage möjligheter på den europeiska marknaden.  
 
Orsaker till att Europamarknaden är mindre effektiv beror på att kreditanalytikers 
kunskap är högre i USA vilket medför att amerikanska analytiker fattar bättre 
kreditvärderingsbeslut. En förklaring till att de amerikanska analytikerna har bättre 
kunskap kan vara att det finns en god praxis och sedvana för handel med 
högriskobligationer i USA vilket också påverkar investerarnas förtroende för 
marknaden.74  
 
 
 
 
 

• Användningsområden 

                                                 
71 Bank of England quaterly bulletin, (1997) och Editorial Staff, European Venture Capital Journal, (2002) 
72 Jefferson Smurfit group är ett globalt Europabaserat (Dublin) företag som tillverkar pappersförpacknngar i 3 
kontinenter och 20 länder ca 30 000 anställda. 
73 Philippa, N, High Yield buy outs dominate high yield’s year, (2003) 
74 Editorial Staff, European Venture Capital Journal, (2002) 
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europeiska högriskobligationsmarknaden drivs främst genom att högriskobligationer 
används för att finansiera uppköp. I USA är högriskobligationer främst ett medel för att 
finansiera företag.75 
 
 

4.4 Framtida utsikter 
 
 
Den europeiska högriskobligationsmarknaden kommer att utvecklas såsom den 
amerikanska har gjort tror Brian Basset som är chef för European Capital markets 
division på Deutsche Bank i London.76  
 
För handeln med europeiska högriskobligationer ska ta fart så krävs det att 
intermediärer såsom banker och finansinstitut utvecklar en bruklig praxis för hur 
handeln med högriskobligationer ska fungera. Det är även viktigt att den praxis som 
utvecklas blir unison och integrerad mellan staterna i Europa. Att harmonisera och 
förenkla hanteringen av högriskobligationer både för investerare och utgivare skulle 
underlätta användandet av instrumentet menar europeiska High Yield föreningen i 
London.77 Ett problem idag är att olika stater i Europa har olika lagstiftning vad gäller 
konkurs. Detta gör det svårare för analytiker att bedöma kreditrisken.78 
 
Genom EMU så elimineras valutarisken mellan medlemsländerna detta kommer att 
innebära att marknaden för högriskobligationer och andra finansiella instrument blir 
större, mer likvid. Därmed kommer fler investerare att  investera i högriskobligationer 
på utländska marknader.79 
 
Handeln med högriskobligationer har ökat markant under senare år och många 
analytiker tror att handeln kommer att fortsätta öka när marknaden stabiliserat sig efter 
IT-bubblan.80 Högriskobligationerna prognostiseras då generera säkrare avkastning 
vilket kommer att öka efterfrågan under år 2003.81  
 
 
 
 

                                                 
75 Philippa, N, High Yield buy outs dominate high yield’s year, (2003) 
76 Ibid. 
77 Editorial Staff, European Venture Capital Journal, (2002)  
78 Philippa, N, High Yield buy outs dominate high yield’s year, (2003) 
79 Bank of England quaterly bulletin, (1997) 
80 Editorial Staff, European Venture Capital Journal, (2002) 
81 Philippa, N, High Yield buy outs dominate high yield’s year, (2003) 
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4.5 Tidigare studier 
 
 

4.5.1 Studie 182 
Joutz och Maxwell har genomfört en studie på hur makrofaktorer och kreditrisken83 
påverkar avkastningen på högriskobligationer på den amerikanska 
obligationsmarknaden. Joutz och Maxwell har använt en regressionsanalys för att 
undersöka om det finns samband mellan dels de makrofaktorer, och de faktorer för 
kreditrisk som författarna valt ut påverkar avkastningen på högriskobligationer.  
 
Författarna har även undersökt hur tillfälliga kriser har påverkat avkastningen, exempel 
på sådana kriser är börskraschen 1987, Iraks invasion i Kuwait 1990. Kriserna har varit 
dummyvariabler i undersökningen. Exempel på faktorer som påverkar kreditrisken är 
räntor, marknads index och även andelen defaults. Vikigt att påpeka är att Joutz och 
Maxwell använder dessa faktorer för att undersöka hur de påverkar avkastningen för 
högriskobligationer.  
 
Joutz och Maxwell kommer fram till att de faktorer som påverkar kreditrisken, 
påverkar också avkastningen för högriskobligationer. De finner samband mellan 
andelen defaults, riskfri ränta, BNP och avkastningsskillnaden. De kom också fram till 
att kriserna i Asien och Ryssland ledde till en större avkastningsskillnad. 
 

4.5.2 Studie 284 
Shulman genomförde en studie på hur likviditeten och andelen defaults påverkar 
avkastningsskillnaden på den amerikanska marknaden. Shulman har använt sig av en 
regressionsanalys för att undersöka om det finns något samband mellan andelen 
defaults, likviditet och avkastningsskillnad.   
 
De har två delar i sin undersökning först undersöker de faktorer som påverkar andelen 
dafaults, sedan studerar Shulman hur avkastningsskillnaden påverkas av andelen 
defaults och marknadens likviditet. Till det första steget i undersökningen valde 
Shulman ut fyra faktorer som enligt tidigare studier skulle påverka andelen defaults, 
dessa fyra var belåningsgrad, vinst, företagets interna likviditet och marknadens 
bedömning av företaget. Nästa steg var att undersöka hur likviditet och default 
påverkar avkastningsskillnaden.  
 

                                                 
82 Joutz, F.L. & Maxwell, W. F “Modeling the yields on noninvestment grade bond indexes Credit risk and 
macroeconomic factors”, (2002) 
83 Har samma betydelse som Kreditrisk enligt www.investorwords.com 
84 Shulman, J & Bayless, K. “Marketability and default influences on the yield premia of speculative-grade 
debt”, (1993) 
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I sin slutsats hävdar Shulman att andelen defaults inte räcker för att förklara 
avkastningsskillnaden. Han menar att man inte får bortse från likviditeten utan att den 
utgör en del av förklaringen till avkastningsskillnaden.      
 
 

4.5.3 Studie 385 
Garman har nyligen undersökt om den europeiska marknaden för högriskobligationer 
följer trender på den amerikanska marknaden för högriskobligationer. Garman 
använder i sin artikel ett rent investerarperspektiv, för att finna en strategi som kan ge 
högre avkastning än marknadsgenomsnittet. Garman prövar korrelationen mellan 
europeiska och amerikanska marknaderna för högriskobligationer. Han prövar även 
dessa marknaders korrelation mot den amerikanska Nasdaq börsen. 
 
Garman kommer fram till att det inte finns något fast mönster i hur marknaderna följer 
varandra, även om den europeiska marknaden tenderar att följa den amerikanska något 
oftare än det motsatta förhållandet. En möjlig förklaring är skillnaden i tidszoner.  
 
Garman prövar också korrelationen mellan Nasdaq och den europeiska marknaden för 
högriskobligationer. Han kommer fram till att både de europeiska och de amerikanska 
marknaderna för högriskobligationer följer rörelser på den amerikanska Nasdaq börsen.        
 

4.5.4 Studie 486 
I en artikel gjord av George Athanassakos och Peter Carayannopoulos publicerad i 
november 2002 av Applied Financial Economics undersöks om det finns ett samband 
mellan konjunkturen och avkastningsskillnaden mellan företagsobligationer och 
statsobligationer på den amerikanska marknaden. Urvalet till undersökningen bestod av 
50 000 observationer av kvartalsvis redovisad avkastningsskillnader. Obligationerna 
som undersöktes var emitterade av företag inom industri, samhällsservice och 
transportbranschen. Observationerna var samlade för perioden mellan september 1990 
till mars 1996. För att möta konjunktursvängningar användes tre variabler, vilka var: 
KPI, förändring av industriproduktions index och förändring av differensen mellan 20-
års statsobligationer och 3-månaders statsobligationer. 
 
Resultaten visade att olika branscher reagerade olika på konjunktursvängningar. Det 
visade sig att avkastningsskillnaden för industri och transportbaserade obligationer 
ökade vid lågkonjunktur och att samhällsservice företagsbaserade obligationer 

                                                 
85 Garman, M, C, “Does European high yield lead or lag? Turning lead into gold…” (2002)  
86Athanassakos, G & Carayannopoulos, P, An empirical analysis of the relationship of bond yield spread and 
macro-economic factors, (2001) 
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minskade avkastningsskillnaden vid lågkonjunkturen. Detta förklaras genom att 
efterfrågan på säkrare mindre konjunkturkänsliga obligationer ökar i lågkonjunktur. 
 
Undersökningen visar att makroekonomiska effekter påverkar avkastningsskillnaden 
och att avkastningsskillnaden generellt är högre i lågkonjunktur än i högkonjunktur. 
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5 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera de data vi kommer att använda oss av i vår 
multipla regressionsanalys. Vi kommer att diskutera de bortfall av variabler som 

uppstod samt visa den slutliga och mest tillförlitliga regressionen. 

 
 
 
 
Vår studie omfattar ett antal regressioner gjorda i syfte att finna variabler som påverkar 
avkastningsskillnaden. Tidigare studier på området har i huvudsak använt default 
frekvens eller avkastningsskillnad som beroende variabler. Vår studie använder 
avkastningsskillnaden som beroende variabel.  
  
    

5.1 Mätvariabler  
 
 
5.1.1 Beroende variabel 
Avkastningsskillnaden har tagits fram genom att, subtrahera genomsnittlig kupongränta 
för alla europeiska högriskobligationer med räntan för tremånaders Europa obligation. 
Genomsnittlig kupongränta för europeiska högriskobligationer har räknats ut av 
CSFB87 och består av ca 150 olika högriskobligationer (Se bilaga 1). Nedan ger vi en 
motivering till varför vi använt en tremånaders ränta för att beräkna 
avkastningsskillnaden. 
 
Högriskobligationer har ofta långa löptider. Trots detta har vi valt att använda en kort 
ränta (3-mån) för att beräkna avkastningsskillnaden (beroende variabeln). Vi har valt 
att använda den korta räntan eftersom att flertalet utgivna högriskobligationer är 
återkallbara.88 En räntesänkning kan därför leda till att ett företag som har gett ut 
högriskobligationer väljer att kalla tillbaka dessa och sedan emittera ut nya obligationer 
för att på så vis sänka kapitalkostnaden. Därför är det rimligt att anta att 
företagsobligationer är räntekänsliga. Vi valde en tremånaders ränta eftersom den 
speglar ränteförändringar bättre än långa räntor. 
 

5.1.2 Oberoende variabler  
Nedan presenteras urvalet av oberoende variabler. Det ges även en kort motivering 
varför vi valt variablerna. Samtliga värden kan ses i bilaga 1. 

                                                 
87 Credit Suisse First Boston, En del av Credit Suisse Group. 
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5.1.3 Räntor 
I vår undersökning har vi använt oss av tre olika nominella räntor, amerikanska tio års 
ränta respektive tre månaders ränta, samt en europeisk långsiktig obligation. 
 
Kreditrisken påverkas i av ränteförändringar89. Detta betyder att avkastningsskillnaden 
också borde påverkas av ränteförändringar. Med ovanstående resonemang som 
bakgrund tror vi att en ränteökning kommer att medföra att avkastningsskillnaden ökar.  
 
 
 

5.1.4 KPI EU och KPI USA  
KPI är ett konsumentmått för inflation. Variabeln visar prisförändringar för en korg 
med utvalda varor och tjänster. Data för variabeln redovisas månadsvis. Vi har tagit 
tolvmånaders förändringar i inflationen. 
 
En ökning av KPI borde ha en negativ inverkan på avkastningsskillnaden eftersom de 
framtida räntebetalningarnas värde minskar. 
   
 

5.1.5 BNP 
Variabeln visar den procentuella förändringar av BNP i EMU. Data för variabeln 
redovisas kvartalsvis. Vi väljer att konvertera data till månadsdata och använde oss av 
”räntornas fundamentala samband”.90 Vi har således konverterat variabeln med 

följande formel: 1)1(3 −+x   där x = är den procentuella förändringen över ett kvartal. 

 
Variabeln motiveras genom att efterfrågan på marknaden ökar vilket gör att fler företag 
kan generera kassaflöden som är tillräckliga för att betala kupongränta och 
amorteringar. Detta medför att marknadens förtroende för företag ökar vilket i sin tur 
sänker avkastningsskillnaden. Enligt våra förväntningar så bör avkastningsskillnaden. 
stå i negativ relation till BNP.                              
  

                                                                                                                                                       
88 Edward Altman, The High-Yield debt market, (1990), stycke 3.1.3 
89 Fridson, F, Garman, M C & Wu, S ”Real interest rates an the default rate on high yield bonds”  
90 Hässel Leif och Norman Marie, De Finansiella Marknaderna i ett internationellt perspektiv,SNS. 
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5.1.6 Industri produktion index 
Variabeln beskriver förändringar av den totala mängden industriproducerade varor 
inom EU, byggindustrin exkluderad. Indexet är beräknat med hjälp av data från 
industribaserad bruttonationalproduktion. 
 
En ökning av företags produktion borde förstärka framtida förväntningar och därmed 
sänka avkastningsskillnaden. Variabeln ska enligt våra förväntningar stå i negativ 
relation till avkastningsskillnaden. 
  

 
5.1.7 Avkastningsindex för europeiska högriskobligationer 
Variabeln beskriver den faktiska månadsvisa avkastningen på europeiska 
högriskobligationer. Vi använder månadsvis relativ förändring i regressionsanalysen.  
 
Variabeln motiveras av att marknaden tros analysera historisk avkastning på 
högriskobligationer vid prissättning av kupongränta. Variabeln ska enligt våra 
förväntningar stå i negativ relation till den beroende variabeln. 
  

 
  5.1.8 Europa aktieindex 

Variabeln visar ett EURO index som är baserat på information från Dow Jones globala 
aktieindex Europa. Data för variabeln redovisas månadsvis i index form.91Därför har vi 
konverterat data till månadsvis relativa förändringar.  
 
Variabeln motiveras med att aktiemarknaden förväntas spegla marknadens tilltro till de 
noterade företagen. Enligt våra förväntningar så bör Europa aktie index vara väl 
korrelerat med den beroende variabeln eftersom att tilltron till företag indikerar att 
marknaden har förhoppningar om höga framtida kassaflöden. avkastningsskillnaden 
ska stå i negativ relation till europeiskt aktieindex. 
  

5.1.9 Nasdaq 
Variabeln visar ett index sammansatt av alla företag noterade på den USA-baserade 
teknikbörsen Nasdaq. Data redovisas månadsvis i index form.92 Därför har vi 
konverterat data till att visa månadsvis relativa förändringar.  
 

                                                 
91 Eco Win 
92 Ibid. 
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Vi motiverar valet av variabeln utifrån en tidigare studie som vi tagit upp tidigare i 
teorikapitlet93. Studien visar att både den europeiska och den amerikanska marknaden 
för högriskobligationer följde trender på Nasdaqbörsen.94 Variabeln ska enligt våra 
förväntningar stå i negativ relation till den beroende variabeln. 

 
5.1.10 Arbetslöshet 
Variabeln beskriver månadsvis den procentuella andelen arbetslösa av EU’s samlade 
arbetsstyrka.  
 
Variabeln bör vara starkt korrelerade med företags framtida förväntningar och dess 
aktuella förmåga att generera kassaflöde. Variabeln kommer enligt våra förväntningar 
att ha ett positivt samband med avkastningsskillnaden.  
 

5.1.11 Penningmängd 
M1, M2 och M3 är olika mått för penningutbudet i ett land. Till vår studie har vi valt 
M1, M2 och M3 för Europa, eftersom det är den europeiska marknaden vi undersöker. 
Penningutbudet påverkar räntan, en ökning i penningutbudet allt annat lika leder till en 
lägre ränta.  
 
Ett ökat penningutbud borde enligt våra förväntningar leda till en minskad 
avkastningsskillnad. 95  
 
 

5.2 Hypotesprövning 
 
 
Statistisk hypotesprövning innebär att man med hjälp av slumpmässiga urval bedömer 
trovärdigheten i hypoteser angående den undersökta populationen. Vi väljer en 95% 
signifikansnivå för att fastställa om de oberoende variablerna är signifikanta eller ej.   
 
Hypoteser vi har ställt är:  
H0 = Urvalet av oberoende variabler innehåller en eller flera variabler som påverkar 
den beroende variabeln. 
H1 = Urvalet av oberoende variabler innehåller inga variabler som påverkar den 
beroende variabeln. 
 

                                                 
93 Teorikapitel stycke 4.4.3 (Tidigare studier) 
94 M. C. Garman ” Does European high yield lead or lag? Turning lead into gold…” Journal of Asset 
Management Dec. 2002 
95 Oliver Blanchard, Macroeconomics, Prentice Hall, Andra upplagan( 2000 ) Sid 85 
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5.3 Bortfall av variabler  
 
 
Vi utgick ifrån över 30 variabler i vår undersökning och använde oss av en test, test, 
test metod. Vi plockade efterhand bort de minst signifikant variablerna, för att få en 
modell med endast signifikanta variabler. Nästa steg var att undersöka om 
autokorrelation mellan de kvarvarande variablerna. Då vi hade många variabler som 
var väl korrelerade med varandra var vi tvungna att testa dessa var för sig för att 
undvika autokorrelation. (Se bilaga 3 för exempel)  

 
 
 
 

5.4 Regressionen  
 
 
Efter att ha testat flera olika variationer av multipla regressioner för att se vilka faktorer 
som kan påverka avkastningsskillnaden fick vi slutligen fram en modell som med en 95 
% signifikansnivå. I slutändan av vår regression visade sig tre variabler vara 
signifikanta. Dessa är BNP, Europas industriproduktions index och Europa aktieindex 
med en sex månaders fördröjning. (Se bilaga 2 C) 
 

Modell Sum of squars Frihetsgrader Mean square F Sig. 

Regression ,020 3 ,007 7,568 ,000 
Residual ,050 57 ,001   
Total ,070 60    
Tabell 2, Anova Tablå  
R2 i regressionen är SSE/SST vilket är 0,285 och justerade R2 i regressionen ligger på 
0,247. Innebörden av detta är att 24,7 % av avkastningsskillnaden påverkas av dessa tre 
faktorer. F-värdet på modellen ligger på 7,568 och är större än det kritiska F-värdet, 
alltså kan vi med en 95 % signifikansnivå säkerställa att det finns ett samband mellan 
ovanstående variabler och avkastningsskillnad. Och därmed acceptera vår nollhypotes 
som säger att det finns variabler som påverkar den beroende variabeln. (Se bilaga 2 A 
& C) 
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5.4.1 t-test på variablerna  
För att se om de enskilda variablerna påverkar den beroende variabeln har vi studerat t-
värdena för de oberoende variablerna. För att de oberoende variablerna ska vara 
signifikanta för den beroende variabeln bör värdena ligga t> 1,96 eller t< -1,96. 
 
 

Variabel t-värde 

BNP Europa  -2,228 

Eurostoxx 6m -2,856 

Europa Ind. Prod. 
Index 

-2,497 

Tabell 3, T-värde 
 

Tabellen visar att samtliga variabler har ett t-värde som är mindre än –1,96 vi kan 
acceptera H0 (Se bilaga 2 C). 
 

5.4.2 Betavärden  
Tabellen nedan visar vilka betavärde de olika variablerna har. Samtliga beta är negativa 
d.v.s. om variabeln ökar en procent så minskar avkastningsskillnaden med betavärdet i 
procent (Se bilaga 2 D).  
 

Variabel Betavärde  

BNP Europa -0.056 

EuroStoxx 6 m  -0.198 

Europa Ind. Prod. 
Index  

-1.504 

Tabell 4, Betavärde 

 

5.4.3 Test av regressionsmodellen  
 
5.4.3.1 Test för multikollinjäritet  

För att undvika multikollinjäritet har vi medvetet undvikt att använda oss av variabler 
som är starkt korrelerade tillsammans vid våra undersökningar.  

 

Korrelation Avka
stnin
gsski
llnad 

Eur. 
Ind. 
Prod 

BNP Euro
stox
x 

Avkastningssk 1,000 -,351 -,303 -,337 
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illnad 

Eur. Ind. Prod -,351 1,00
0 

,179 ,063 

BNP -,303 ,179 1,000 -,007 

Euro stoxx -,337 ,063 -,007 1,00
0 

Tabell 5, Korrelation 

Matrisen visar att korrelationen av samtliga variabler är låg, kan vi anta att ingen 
multikollinjäritet förkommer. Som vi tidigare har nämnt I metoden krävs det ett 
korrelationsvärde på ca 0,7 för att multikollinjäritet ska kunna misstänkas. Man kan 
göra kompletterade tester för att fastställa multikollinjäritet men vi finner inte sådana 
tester nödvändiga då våra värden är låga (Se bilaga 2 B). 

 

5.4.3.2 Test för autokorrelation 
För att se om vår regression var autokorrelerad testade vi hypoteserna  
 

H0: ρ = 0  

H1: ρ ≠ 0 

 

Vid 5% signifikansnivå så ska vårt kritiska värde ligga mellan dL = 1,480  dU = 1,689. 
Durbin-Watson gav d = 1,844 värdet  ligger i övre delen av intervallet, d.v.s. d > dU. Vi 
accepterar nollhypotesen och kan konstatera att det inte förekommer någon 
autokorrelation (Se bilaga 2 A). 

 

5.4.3.3 Test för  heteroskedasticitet  
Vi har valt att plotta residualerna för att bedöma huruvida heteroskedasticitet 
förekommer eller inte. Plotten visar att det inte förekommer någon heteroskedasticitet. 
Residualvariansen visar konstanta värden.  
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 Figur 4, Residualer 
 

5.4.3.4 Test för normalitet  
För att testa normalitet så utfördes ett Jarque-Bera test. Testet visar att residualerna är 
normalfördelade och inget avvikande om skevhet kan utrönas från plotten. Diagrammet 
nedan visar residualernas fördelning.   
 
  

0

2

4

6

8

10

12

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals
Sample 1 61
Observations 61

Mean       4.12E-19
Median   0.000640
Maximum  0.076115
Minimum -0.068596
Std. Dev.   0.028866
Skewness  -0.088960
Kurtosis   3.246536

Jarque-Bera  0.234941
Probability  0.889167

 
Figur 5, Normalfördelning 
 

Vårt Jarque-Bera är enligt tabellen ovan, 0,234941. Vid 95% signifikansnivå och 2 
frihetsgrader är det kritiska X2- värdet 5,991. H0 kan accepteras eftersom 0,234941 < 
5,991 vilket visar att residualerna är normalfördelade.  
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6 Analys och slutsats 
I detta kapitel ska vi analysera vår regression utifrån vår teori. Vi kommer även att 
redovisa våra slutsatser samt ge förslag till vidare forskning. 
 
 
 
 
Resultatet i vår empiriska studie visade att följande variabler var relevanta för vår 
studie med en 95 % signifikansnivå. Europas industriproduktions index, BNP och 
Europa aktieindex med en sexmånaders fördröjning.  
 
Tidigare studier på den amerikanska marknaden visar att räntor, inflation, BNP, 
Default, Nasdaq är faktorer som påverkar avkastningsskillnaden.96 Vi har i vår 
regression sett liknande tendenser men inte uppnått samma förklaringsgrad. Ett 
antagande kan vara att de andra studierna använt sig av en annorlunda 
regressionsmetod. Samtliga publicerade studier vi har tagit dela av har redovisat ett 
högre R2 (0,5-0,9) värde vilket är högre än vårt R2 på 0,247. 

 
 

6.1 Europa aktieindex, sex månaders fördröjning 
 
 

Betavärdet för variabeln är ca -0.2 det innebär att om månadsförändringen för sex 
månader sedan var minus 1 % på börsen, påverkar denna nedgång 
avkastningsskillnaden med 0,2 % sex månader senare.  
 
Tidigare studier som gjorts inom området har kommit fram till att den amerikanska 
börsen Nasdaq påverkar avkastningsskillnader i USA.97 Då vår studie är gjord på den 
europeiska marknaden så använde vi oss av Europa aktieindex.  
 
Det visade sig att Europa aktieindex påverkade avkastningsskillnaden när vi använde 
oss av en sex månaders fördröjning. Vi har provat olika fördröjningar på Europa 
aktieindex. En sex månaders fördröjning visade sig vara signifikant. Vi tror att vi fått 
detta resultat eftersom börsen bygger på framtida avkastningsförväntningar och i viss 
mån kan ses som en indikator för hur konjunkturen kan komma att utvecklas.98 
Företagen som emitterar ut obligationer betalar en kupongränta till investerarna och när 

                                                 
96 Se Teorikapitel, 4.5 Tidigare studier. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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börsen visar en nedgång kan det tyda på att företagens kassaflöden minskar. Svaga 
företag kan då få problem med sina framtida betalningsåtaganden.  
 
Variabeln är viktig i avseendet att man redan i förväg kan spåra en ökning i 
avkastningsskillnaden. Vid en börsnedgång minskar marknadens förväntningar om 
framtida vinster och risken för en default borde redan där öka enligt Schulmans 
studie.99 Fördröjningen kan indikera att den europeiska högriskobligationsmarknaden 
är ineffektiv.  
 
 

6.2 BNP  
 
 
Går BNP förändringen upp en procent kommer avkastningsskillnaden att gå ned 0,054 
procent. Påverkan är väldigt låg men det finns ändå ett signifikant samband för 
variabeln. 
 
Tidigare studier visar att förändringar I BNP påverkar förändringar 
avkastningsskillnaden.100 Det är förståligt då en recession minskar företagens förmåga 
att generera positiva kassaflöden. Minskade intäkter leder till svårigheter att fullfölja 
betalningsåtaganden, risken ökar och därmed ökar avkastningsskillnaden.  
 
Telecomföretag har visat sig vara känsliga för den senaste lågkonjunkturen. En stor 
andel av de obligationer som emitterats i Europa under den undersökta tidsperioden är 
emitterade inom branscherna Telecom och media101. Därför anser vi att R2 borde vara 
högre. 

 
 

6.3 Industriproduktion 
 
 

Betavärdet på variabeln visar att om industriproduktionsindex stiger med en procent 
under en månad kommer avkastningsskillnaden att minska med ca 1,5 procent. Vi kan 
här se att industriproduktion har störst påverkan på avkastningsskillnaden. 
 
I de tidigare studier vi studerat har undersökningarna inte haft med denna variabel. 
Därför finns det ingen teori om hur denna variabel påverkar avkastningsskillnaden. 
Eftersom variabeln har sitt ursprung i BNP kan den få en högre förklaringsgrad då 

                                                 
99 Se Teorikapitel, Faktorer som påverkar risken för default. 
100 Se Teorikapitel, 4.5 Tidigare studier 
101 Ibid. 
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vissa komponenter som finns med i BNP inte finns med (såsom export och import) i 
variabeln.  Kanske är variabeln ett bättre mått på framtida förväntningar än BNP. Även 
om BNP visade sig signifikant så var den direkta påverkan på avkastningsskillnaden 
marginell. 

 
Efterfrågan och produktion hör ihop, om det inte finns efterfrågan produceras inget. 
Om industriproduktionen ökar betyder det att företagen möter en ökad efterfrågan. En 
ökad efterfrågan ger ökade kassaflöden för företagen och risken för att inte klara av 
framtida betalningsåtaganden minskar. Detta medför att avkastningsskillnaden minskar 
eftersom kreditrisken minskar.  

 

 

6.4 Fristående analys 
 
 

Den europeiska marknaden är ung vad som tidigare har nämnts grundades den 1997. 
En effekt som marknaden ännu inte har upplevt kan vara åldrandeeffekten. I teorin 
belyser denna effekt och dess påverkan för en default. Studierna visar att kreditrisk för 
högriskobligationer ökar ju äldre de blir, då marknaden är ung har vi troligtvis ännu 
inte sett resultatet från denna effekt.102  
 
Om man väljer att tro på åldrandeeffekten ska risken för default öka i framtiden. Ökar 
risken kanske vi ser ett större samband mellan default och avkastningsskillnad och 
därmed en bättre förklaringsgrad i vår analys. De senaste studierna visar att 
åldrandeeffekten först inträffar fem år efter det att obligationen emitterats vilket tordes 
ske inom de närmaste åren.  
 
Kan det vara så att den europeiska högriskobligationsmarknaden är ineffektiv103 och 
prissättningen av obligationer grundar sig mer på att attrahera en köpare än att ge ett 
rättvist pris.  
 
En annan anledning till att den europeiska högriskobligationsmarknaden kan vara 
ineffektiv och följer samma förklaringsmönster som de övriga studier kan bero på 
brister i kunskap hos de som värderar och prissätter obligationer. Brist på bruklig och 
harmoniserad (gränsöverskridande) praxis gällande hantering av instrumentet, 
investerarnas okunskap och det faktum att marknaden är ung. Detta kan resultera i fel 
prissättning av kupongränta vilket i sin tur gör att avkastningsskillnaden påverkas. 
Detta kan påverka förklaringsgraden i regressionen.  
 

                                                 
102 Se Teorikapitel, stycke 3.2.5 Åldrande effekten. 
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6.5 Slutsats 
 
 

Vad vi först bör påpeka är att bara 61 observationer har gjorts på den europeiska 
marknaden. Marknaden är ung och vi har inte fått tillgång till tidigare daterad data än 
1998. Vårt främsta syfte var att finna variabler som påverkar avkastningsskillnaden på 
den europeiska marknaden. Tidigare studier inom det berörda området har i huvudsak 
gjorts på den amerikanska marknaden. Därför tycker vi att vår studie är intressant 
eftersom undersökningen genomförts på den europeiska högriskobligationsmarknaden. 
Den europeiska högriskobligationsmarknaden har under de senaste åren expanderat 
kraftigt.  
 
Vårt slutgiltiga resultat visade att Europa aktieindex, BNP och Industriproduktion 
påverkade avkastningsskillnaden med en 95 % signifikant nivå. Den variabel som har 
störst inverkan på avkastningsskillnaden är industriproduktion.  
 
Frågan vi ställer oss är hur andra undersökningar kan ha fått en sådan stor 
förklaringsgrad och inte vi. Vi kan bara anta att de använt sig av en annan metod eller 
längre tidsseriedata när de utfört sina studier. Vad kan man då säga om vårt resultat? Vi 
har använt oss av ett antal fördröjda variabler för att se om vi kunde få en bättre 
förklaringsgrad, men det var bara Europa aktieindex som visade sig vara intressent vid 
sex månaders fördröjning.  

 
Lägger vi inte allt för stor vikt på vårt R2 värde har vi fått en del intressanta indikatorer 
på vad som kan påverka avkastningsskillnaden för den europeiska marknaden. Vi har 
uppfyllt vårt syfte med att utröna om vilka variabler som påverkar den europiska 
avkastningsskillnaden. 
 
Slutsatsen är som vi tidigare tagit upp att BNP, Industriproduktion och Europa 
aktieindex med sex månaders fördröjning är de faktorer som påverkar 
avkastningsskillnaden mest i Europa utav det urval av variabler som vi använt oss av. 
Den variabel som påverkar avkastningsskillnaden mest är Industriproduktion.  
 
 

6.6 Förslag till framtida forskning  
 
 
Rent generellt skulle det vara intressant med fler undersökningar på den europeiska 
marknaden, eftersom den är relativt ny. I ett framtida perspektiv vore det intressant att 

                                                                                                                                                       
103 Se Teorikapitel, stycke 4.2 Skillnader mellan USA och Europa. 
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se en liknade studie, men under en längre tidsperiod för att öka resultatens 
tillförlitlighet.  
 
En undersökning om hur tillfälliga kriser påverkar den europeiska marknaden. Ett 
exempel är att undersöka hur marknaden utvecklades efter 11 september attackerna i 
USA och under invasionen av Irak. 
 
Man kan även undersöka hur avkastningsskillnaden skiljer sig mellan olika 
kreditklasser. Studier på den amerikanska marknaden har visat att det finns en 
skillnad.104  I nuläget finns det bara ca 150 företag på marknaden varför det blir svårt 
att göra en sådan undersökning.  
 
En amerikansk studie har visat att högriskobligationers kupongränta reagerar olika på 
makroekonomiska faktorer.105 Därför tycker vi att det vore intressant att undersöka hur 
makrovariabler påverkar avkastningsskillnaden för obligationer som emitterats av olika 
branscher och eventuellt göra en jämförelse branscherna emellan. 
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Bilaga 1 
 
Variabler vi använt oss av: 
 
Penningmängd. 
M1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 80,58 80,72 80,84 81,61 82,04 82,35 82,33 82,1 82,1 82,68 83,16 84,63

1999 85,34 84,91 85,13 85,72 86,32 86,79 87,01 86,56 86,71 86,97 87,76 89,24

2000 89,41 89,7 90,2 91 91,04 90,84 90,79 90,63 90,54 90,57 91,19 92,96

2001 92,66 93,03 93,71 94,53 95,06 95,84 95,81 95,91 96,71 97,16 98,16 100

2002 99,83 99,84 100,56 101,35 102,23 102,7 102,45 102,7 103,52 103,89 105,24 106,77

2003 106,96 107,65          

M2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 80,77 80,8 80,86 81,64 82,08 82,67 82,07 81,89 82,14 82,43 83,43 86,39

1999 87,12 86,1 86,43 86,84 87,44 87,99 88,44 87,69 87,88 88,23 88,78 90,9

2000 90,75 90,66 90,8 91,61 91,55 91,8 91,72 91,46 91,56 91,49 92,1 94,26

2001 93,16 93,29 93,79 94,61 94,9 95,91 95,74 95,41 96,4 96,46 97,5 100

2002 99,44 99,21 99,79 100,65 101,24 102,23 101,89 101,72 102,61 103 104,4 106,47

2003 105,86 106,37          

M3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 80,58 80,72 80,84 81,61 82,04 82,35 82,33 82,1 82,1 82,68 83,16 84,63

1999 85,34 84,91 85,13 85,72 86,32 86,79 87,01 86,56 86,71 86,97 87,76 89,24

2000 89,41 89,7 90,2 91 91,04 90,84 90,79 90,63 90,54 90,57 91,19 92,96

2001 92,66 93,03 93,71 94,53 95,06 95,84 95,81 95,91 96,71 97,16 98,16 100

2002 99,83 99,84 100,56 101,35 102,23 102,7 102,45 102,7 103,52 103,89 105,24 106,77

2003 106,96 107,65          

 
 
Arbetslöshet i Europa. 
 
Arbetslöshet jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 0,102 0,102 0,101 0,101 0,101 0,1 0,099 0,1 0,098 0,098 0,097 0,096

1999 0,095 0,095 0,094 0,093 0,093 0,092 0,091 0,091 0,09 0,089 0,089 0,088

2000 0,085 0,084 0,084 0,08 0,079 0,078 0,078 0,077 0,076 0,079 0,079 0,079

2001 0,077 0,076 0,076 0,074 0,073 0,074 0,073 0,073 0,073 0,076 0,076 0,074

2002 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,076 0,076 0,076 0,076 0,077 0,077 0,078

2003 0,079 0,079          

 
Tre månaders USA t-bill. 
 
usa t bill jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 0,0504 0,0509 0,0503 0,0495 0,05 0,0498 0,0496 0,049 0,0461 0,0396 0,0441 0,0439

1999 0,0434 0,0444 0,0444 0,0429 0,045 0,0457 0,0455 0,0472 0,0468 0,0486 0,0507 0,052

2000 0,0532 0,0555 0,0569 0,0566 0,0579 0,0569 0,0596 0,0609 0,06 0,0611 0,0617 0,0577

2001 0,0515 0,0488 0,0442 0,0387 0,0362 0,0349 0,0351 0,0336 0,0264 0,0216 0,0187 0,0169

2002 0,0165 0,0173 0,0179 0,0172 0,0173 0,017 0,0168 0,0162 0,0163 0,0158 0,0123 0,0119

2003 0,0117 0,0117          
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EMU long term Bond Yield. 
 
Emu 
Longterm 
government 
bill  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 0,052 0,052 0,0501 0,05 0,0506 0,0491 0,0482 0,0459 0,0427 0,0425 0,0424 0,0395

1999 0,0382 0,0398 0,042 0,04 0,042 0,045 0,049 0,051 0,052 0,055 0,052 0,053

2000 0,057 0,057 0,055 0,054 0,055 0,054 0,055 0,054 0,055 0,054 0,053 0,051

2001 0,05 0,05 0,049 0,051 0,0526 0,0521 0,0525 0,0506 0,0504 0,0482 0,0467 0,0496

2002 0,0502 0,0507 0,0532 0,053 0,053 0,0516 0,0503 0,0473 0,0452 0,0462 0,0459 0,0441

2003 0,0427 0,0406          

 
 
Avkastning för en tio års US obligation.  
 
Us GVB 10 
years Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1998 0,0554 0,0557 0,0565 0,0564 0,0565 0,055 0,0546 0,0534 0,0481 0,0453 0,0483 0,0465

1999 0,0472 0,05 0,0523 0,0518 0,0554 0,059 0,0579 0,0594 0,0592 0,0611 0,0603 0,0628

2000 0,0666 0,0652 0,0626 0,0599 0,0644 0,061 0,0605 0,0583 0,058 0,0574 0,0572 0,0524

2001 0,0516 0,051 0,0489 0,0514 0,0539 0,0528 0,0524 0,0497 0,0473 0,0457 0,0465 0,0509

2002 0,0504 0,0491 0,0528 0,0521 0,0516 0,0493 0,0465 0,0426 0,0387 0,0394 0,0405 0,0403

2003 0,0405 0,039          

 
Europa aktieindex.  
 
Eurostoxx jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 249,14 265,78 287,92 288,18 293,86 297,52 299,76 259,47 235,86 251,64 271,27 279,2

1999 288,31 289,96 297,15 312,35 301,22 309,69 301,28 308,69 303,91 317,27 342,13 379,49

2000 360,93 386,01 394,1 392,62 380,24 376,74 382,63 394,96 377,44 388,03 363,25 359,79

2001 362,33 335,02 321,7 342,02 341,97 329,35 316,95 297,66 266,29 277,41 288,95 298,73

2002 292,45 289,84 303,04 290,64 279,03 254,04 227,63 226,82 194,76 213,01 222,47 201,72

2003 189 181,75          

 
Industri produktionsindex.  
 
Eu industri 
produktion jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 107 107,8 108,2 108,4 108,4 108,5 109,1 108,4 108,3 108,5 108,1 107,3

1999 108,4 107,9 108,2 108,4 108,8 109,3 110,3 110,7 111,1 112,1 112,8 112,8

2000 111,7 112,8 113,6 114,3 115,6 114,6 115,7 116,1 115,9 116,2 117,4 118,1

2001 117,4 117,7 116,9 115,4 115,4 115,6 114,5 116 114,7 113,2 112,8 113,5

2002 113,6 113,5 114,2 114,2 114,3 114,2 114,6 114,7 114,4 114,3 114,7 113,3

2003 114,4 115,3          

 
 
 
 



Vilka faktorer påverkar kupongräntan på europeiska högriskobligationer? 
- En studie om avkastningsskillnader 

 
 

 54
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nasdaq. 
 
Nasdaq jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 1570,2 1714,87 1781,27 1852,3 1836,39 1795,74 1941,6 1784,75 1663,4 1615,7 1888,72 2071,03

1999 2357,3 2356,99 2391,16 2537,89 2512,59 2520,96 2741,3 2642,45 2808 2815,3 3230,43 3739,88

2000 4013,5 4410,87 4802,99 3852,6 3528,42 3865,48 4017,7 3909,59 3875,8 3333,8 3055,42 2657,81

2001 2656,9 2449,57 1986,66 1933,93 2181,13 2112,05 2034 1929,71 1573,3 1656,4 1870,06 1977,71

2002 1976,8 1799,72 1863,05 1758,8 1660,31 1505,49 1346,1 1327,36 1251,1 1241,9 1409,15 1390,91

2003 1387,1 1313,26          

 
KPI USA. 
 
Kpi Us jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 2,10 1,60 1,40 1,40 1,40 1,70 1,70 1,70 1,60 1,50 1,50 1,50

1999 1,60 1,70 1,60 1,70 2,30 2,10 2,00 2,10 2,30 2,60 2,60 2,60

2000 2,50 2,70 3,20 3,80 3,10 3,20 3,70 3,70 3,40 3,50 3,40 3,40

2001 3,50 3,70 3,50 2,90 3,30 3,60 3,20 2,70 2,70 2,60 2,10 1,90

2002 2,20 1,10 1,10 1,50 1,60 1,20 1,10 1,50 1,80 1,50 2,00 2,20

2003 1,90 2,60          

 
Avkastningsindex för amerikanska Högriskobligationer. 
 
Avk. 
Högriskobligationerjan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1998 102,70 103,47 105,51 105,93 105,49 105,60 106,46 95,75 94,13 93,06 104,17 103,81

1999 108,66 108,69 111,99 114,07 110,89 112,28 111,02 110,94 109,85 110,35 113,71 114,93

2000 114,84 115,88 115,67 115,81 112,61 113,88 112,39 112,30 108,36 103,88 95,40 102,28

2001 109,77 109,55 103,08 101,50 102,76 94,87 93,96 93,01 83,56 88,05 93,11 91,72

2002 90,18 84,92 87,75 88,99 88,51 86,06 81,59 81,43 79,86 81,52 87,69 88,71

2003 90,64 91,72           

 
KPI EU. 
Kpi Eu Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1998 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0

1999 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,7

2000 1,7 1,8 1,8 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 2,2 2,1 2,2 2,3

2001 1,9 1,9 2,1 2,6 3,0 2,7 2,4 2,3 2,2 2,2 1,9 1,9

2002 2,5 2,3 2,3 2,1 1,8 1,6 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 2,2

2003 2,1 2,1          

Bilaga 2 
 
A 
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Modellen 
 Model Summary(b) 
 

Model R 
R 

Square 

Adj
uste
d R 
Squ
are 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics Durbin-Watson 

          R Square Change F Change 
df
1 df2 

Sig. F 
Chang

e   
1 ,534(

a) 
,285 ,247 ,0296156914 ,285 7,568 3 57 ,000 1,84

4 
a  Predictors: (Constant), EUSTOSEX, GDP, EUINSPRI 
b  Dependent Variable: SPREAD 
 
 

B 
Korrelation 
 
 Correlations 
 

    SPREAD GDP EUINSPRI EUSTOSEX 
SPREAD 1,000 -,303 -,351 -,337 
GDP -,303 1,000 ,179 -,007 
EUINSPRI -,351 ,179 1,000 ,063 

Pearson 
Correlation 

EUSTOSEX -,337 -,007 ,063 1,000 
SPREAD . ,009 ,003 ,004 
GDP ,009 . ,084 ,479 
EUINSPRI ,003 ,084 . ,314 

Sig. (1-tailed) 

EUSTOSEX ,004 ,479 ,314 . 
SPREAD 61 61 61 61 
GDP 61 61 61 61 
EUINSPRI 61 61 61 61 

N 

EUSTOSEX 61 61 61 61 

 
C 
Anova 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n ,020 3 ,007 7,568 ,000(a) 

Residual ,050 57 ,001     

1 

Total ,070 60       

a  Predictors: (Constant), EUSTOSEX, GDP, EUINSPRI 
b  Dependent Variable: SPREAD 
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D 
Koefficienter 
 

Mod
el   

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts t Sig. Correlations 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta     

Zero-
order artial Part 

Tole
ranc

e VIF 
1 (Constant) ,004 ,004   ,912 ,366           
  GDP -,056 ,025 -,254 -2,228 ,030 -,303 -

,283 -,250 ,968 1,03
4 

  EUINSPRI -1,504 ,602 -,285 -2,497 ,015 -,351 -
,314 

-,280 ,964 1,03
8 

  EUSTOSE
X -,198 ,069 -,321 -2,858 ,006 -,337 -

,354 -,320 ,996 1,00
4 

 
E 
Övrigt 
 
 
Collinearity Diagnostics(a) 
 

Variance Proportions 

Model 
Dimensio
n Eigenvalue 

Condition 
Index (Constant) GDP EUINSPRI EUSTOSEX 

1 1,235 1,000 ,23 ,06 ,40 ,08 
2 1,092 1,064 ,23 ,58 ,03 ,04 
3 ,970 1,128 ,13 ,00 ,02 ,87 

1 

4 ,703 1,325 ,41 ,36 ,56 ,01 

a  Dependent Variable: SPREAD 
 
 
 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
SPREAD ,00192466

9 ,0341336118 61 

GDP -
,01335565

4 
,1546083397 61 

EUINSPRI ,00124607
8 

,0064687457 61 

EUSTOSEX ,00252517
4 ,0552944692 61 

 

Bilaga 3 
Exempel på regression 
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Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,001 ,005   ,277 ,784 
GDP -,014 ,036 -,065 -,397 ,694 
EUINSPRI -,414 ,686 -,078 -,603 ,551 
EUSTOSE
X 

-,136 ,076 -,221 -1,784 ,084 

AVKASH
ÖG ,204 ,133 ,238 1,536 ,135 

EUGOVB
ON 

-,066 ,157 -,073 -,422 ,676 

EUROST
OX -,070 ,100 -,118 -,699 ,490 

EUSTOC
EN 

,087 ,079 ,147 1,103 ,279 

EUSTOCF
E ,071 ,081 ,112 ,875 ,389 

EUSTOFY
R ,007 ,071 ,012 ,101 ,920 

EUSTTRE ,075 ,084 ,125 ,892 ,380 
EUSTTVÅ ,094 ,080 ,155 1,178 ,248 
GDPEN -,026 ,037 -,120 -,717 ,479 
GDPTRE ,007 ,031 ,032 ,222 ,826 
GDPTVA -,045 ,037 -,205 -1,209 ,236 
KPIEMU ,047 ,042 ,162 1,111 ,275 
KPIEN -,063 ,041 -,216 -1,525 ,138 
KPIFEM ,032 ,035 ,113 ,919 ,365 
KPIFYRA -,019 ,035 -,065 -,540 ,593 
KPISEX -,060 ,043 -,212 -1,408 ,169 
KPITRE ,048 ,035 ,165 1,372 ,180 
KPITVÅ -,041 ,038 -,143 -1,103 ,279 
KPIUS ,029 ,034 ,134 ,844 ,405 
METT ,502 ,532 ,244 ,945 ,352 
MTRE -2,695 2,199 -,442 -1,226 ,230 
MTVÅ 1,408 1,892 ,354 ,744 ,462 
NASDAQ ,053 ,064 ,135 ,828 ,414 
TREMEU
RO 

-,210 ,103 -,308 -2,045 ,050 

UNEMPL
O -,232 ,279 -,096 -,833 ,412 

USGOVB
ON 

-,023 ,146 -,029 -,155 ,878 

1 

USTRETB
I -,084 ,093 -,156 -,901 ,375 

a  Dependent Variable: SPREAD 

Bilaga 4 Ordlista 
Ordlistan innehåller ord som är relaterade till obligationer. Därför är förklaringen inriktad 
på att förklara ordets betydelse i ett obligations sammanhang. Orden kan därför ha fler 
betydelser som vi inte tar upp här. 
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Avtalskatalog (Indenture) En avtalskatalog som reglerar förhållandet mellan 
köpare och säljare av företagsobligationer. 

Default risk Definieras som ett fallerande av att betala kupongränta 
och/eller amortering inom ett avtals gränser.106 Innebörden är 
densamma som för det engelska uttrycket credit risk.107 Vi 
kommer i uppsatsen att använda ordet kreditrisk. 

Finansiell intermediär (Underwriter) Intermediär mellan utgivare av  värdepapper 
och  investerare. Ofta utgörs mellanhanden av en 
investmentbank108 

Par Value Uttryvker hur väl priset på en obligation överenstämmer med 
det nominella belopp som betalas tillbaka vid löptidens slut. 
Om en obligation säljs till ett värde som är undder nominellt 
bellopp så säljs obligationen under par value.109 

Preferensaktier Aktier som ger ägaren förtursrätt vid anspråk på utdelning i 
företaget. Ger även förtursrätt till anspråk om företaget gått i 
konkurs.110 

Prioritetsordning (Pecking order) Den prioritetsordning som avgör i vilken 
turordning kreditgivarna står för att återfå sitt kapital och 
avkastning111. 

Restriktioner (Covenants) En s.k. indenture kan innehålla covenants vilket 
är restriktioner som begränsar obligationsutgivarens 
handlingsutrymme.112 

Seniority Anger vilken grad av förtursrätt en obligation ger vid en 
likvidation.113 

Tranche Obligationer som emitteras i en tranche emmitteras samtidigt. 
Obligationerna kan ha olika risk, kupongränta och löptid.114 

Åldrande effekten (The aging Effekt)Effekten går ut på att ju äldre 
företagsobligation blir, desto större blir risken för 
obligationen råkar ut för en default. Äldre innebär i detta 
sammanhang hur lång tid det var sedan obligationen 
emitterades.115 

Återhämtningsgrad (Recovery rate)Vid inträffad default mätet återhämtningsgrad 
hur stor del av den ursprungligt avtalade kupongränta och 
amortering som betalas ut till obligationsägaren.116 

 
 
                                                 
106 www.moodys.com, Altman, E. Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds, Blackwell, 2002 
107 www.investorwords.com 2002-05-15. 
108 www.investopedia.com 2002-05-20. 
109 Ross, Westfield, Jaffe. Corporate Finance 6th edition. McGraw-Hill Irwin 2002. 
110 Ross, Westfield, Jaffe. Corporate Finance 6th edition. McGraw-Hill Irwin 2002. 
111 Ross, Westfield, Jaffe. Corporate Finance 6th edition. McGraw-Hill Irwin 2002. 
112 Ross, Westfield, Jaffe. Corporate Finance 6th edition. McGraw-Hill Irwin 2002. 
113 Ross, Westfield, Jaffe. Corporate Finance 6th edition. McGraw-Hill Irwin 2002. 
114 www.investopedia.com, www.investorwords.com  2003-05-15. 
115 Altman 1992 Revisting the high yield bond market. 
116 www.moodys.com 2003-05-10 
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