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SAMMANFATTNING 
 
 
Uppsatsens titel: The Fed Funds Rate – En händelsestudie om hur The 
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aktiemarknaden 

 
Ämne/kurs:  Fek 591, Magisterseminarium, 10 akademiska poäng 
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Handledare:  Maria Gårdängen 
 
Nyckelord: Händelsestudie, The Federal Funds Rate, 

Stockholmsbörsen, avvikande avkastning, 
regressionsanalys 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av 

händelsestudiemetodik undersöka om förändringar av 
The Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på 
Stockholmsbörsen. 

 
Metod: Händelsestudiemetodik används för att undersöka om 

det går att finna avvikande avkastning på utvalda aktier 
på Stockholmsbörsen vid förändringar av The Federal 
Funds Rate. Denna kvantitativa undersökning testas 
statistiskt för att säkerställa resultatet.  

 
Teori: Teorin utgörs av den effektiva marknadshypotesen, där 

vi utgår från den semistarka formen av 
marknadseffektivitet, aktiers räntekänslighet samt 
investerares beteende vid makroekonomiska nyheter 

 
Resultat: Undersökningen visar att det finns avvikande 

avkastning på Stockholmsbörsen vid förändringar av 
The Federal Funds Rate. Resultatet varierar dock 
mellan A- och O-listan.  

 
Slutsats: Vi finner avvikande avkastning på Stockholmsbörsen 

vid förändringar av The Federal Funds Rate. Vi tror 
också att med ständigt ökande makroekonomiska 
chocker och internationalisering kommer 
derivatmarknaden att utvecklas mer än tidigare.  
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ABSTRACT 
 
 
Title: The Fed Funds Rate – An event study on how the 

Stockholm stock exchange reacts to changes in The 
Federal Funds Rate 

 
Seminar date: June 7, 2006 
 
Course:  Master thesis in Finance, 10 credits (15 ECTS).  
 
Authors:  Nils-Gustav Persson 
  Andreas Rosendahl 
 
Advisor:  Maria Gårdängen 
 
Keywords: Event study, The Federal Funds Rate, Stockholm stock 

exchange, abnormal return, regression analysis 
 
Purpose:  The purpose of this thesis is to examine whether there 

is abnormal return on the Stockholm stock exchange 
concerning changes in The Federal Funds Rate.  

 
Methodology: An Event study is used to examine whether there is 

abnormal return on the Stockholm stock exchange 
concerning changes in The Federal Funds Rate. This 
quantitative study will be statistically tested to secure 
the result. 

 
Theory: The theory constitutes of the Efficient Market 

Hypothesis, with the semi strong form as a focal point, 
sensitivity of stocks to interest rates changes and the 
impact of public information on investors. 

 
Result: Our study found that there is abnormal return on the 

Stockholm stock exchange concerning changes in The 
Federal Funds Rate. The result varies between the A- 
and O-list.  

 
Conclusion: We find deviant return on the Stockholm Stock 

Exchange. We also believe that the ongoing increase in 
macroeconomic chocks and internationalization will 
increase the market for derivate contracts.  
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1. INLEDNING 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
”Världens börser tog ett glädjeskutt efter att ledamöterna i den amerikanska 
centralbanken Federal Reserve flaggat för att perioden av räntehöjningar kan 
vara över”. 1 
 
Så lät det i Sydsvenska Dagbladet den 20 april 2006, då börserna i USA steg 
kraftigt samtidigt som ökningen smittade av sig på Asien- och Europabörserna. I 
Sverige steg börsen med 1,2 %2. Globaliseringen av finansmarknaderna ökar 
ständigt, idag har de stora affärs- och investeringsbankerna kontor över hela 
världen och information når allmänheten nästan omedelbart. Trots detta finns det 
fortfarande begränsad kunskap om vilka effekter internationella förändringar i 
penningpolitiken får på den inhemska marknaden.3 
 
Den svenska aktiemarknaden påverkas av en rad olika faktorer. Ett litet land som 
Sverige påverkas inte bara av inhemska förhållanden utan är även starkt beroende 
av vad som händer i utlandet.4 När ekonomierna USA eller EU går åt ett håll 
brukar det innebära att Sverige följer den riktningen. Den svenska reporäntan är 
Sveriges Riksbanks viktigaste instrument för att hålla inflation och ränta på rätt 
nivå men är även starkt beroende av hur det går i omvärlden. Det syntes inte minst 
under Alan Greenspans tid som ordförande för den amerikanska centralbanken, då 
stora delar av världen höll andan när Alan Greenspan offentliggjorde en 
ränteändring i USA.  
 
Det centrala för de internationella placerarna är samspelet mellan räntor och 
valutor. Relationen förklaras av ränteparitet, uttryckt som inhemsk ränta = 
utländsk ränta + förväntad växelkursförändring + riskpremie. Riskpremien består 
av vilket rykte länder har på tidigare erfarenheter av svag valuta och hög 
inflation.5 
 
Som formeln ovan visar är Sverige till viss del beroende av räntan i utlandet. I 
vårt fall innebär detta de två stora ekonomierna USA och EU. Den ”spillover 
effect”, det vill säga effekt som smittar av sig på andra marknader, kan också få 
effekt på den svenska reporäntan. 
 

                                                 
1 Ström (2006) s 35 
2 Ibid 
3 Aliber (2000) s 66 
4 Eklund (1999) s 234 
5 Ibid s 332 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I vilken grad räntan påverkar aktiekursen är en väldebatterad fråga. Det finns idag 
en mängd olika studier som undersöker hur räntan i USA påverkar 
aktiemarknaden. En förändring av räntan ger signaler till marknaden om vilket 
håll ekonomin är på väg. Lägre räntor stimulerar till att låna mer och handla mer 
än tidigare, och den ökade efterfrågan tenderar att pressa den ekonomiska 
tillväxten uppåt. Bento J Lobo, forskare på University of Louisiana kom i sin 
studie fram till att sänkningar av räntan leder till positiv avvikande avkastning på 
börsen, men fick dock inget resultat vid höjningar av räntan6. Michael J Seiler, 
forskare på Hawaii Pacific University kom fram till att det inte finns någon 
signifikant effekt på aktiemarknaden vid ränteändringar7. Thomas Andersson och 
Camilla Uhrenholts studie om den svenska reporäntans effekt på den svenska 
aktiemarknaden, resulterade i att de fann avvikande avkastning på 
Stockholmsbörsen vid både höjning och sänkning av den svenska reporäntan8.  
 
Sedan järnridån föll har den internationella handeln blivit mer öppen och kapital 
förflyttas allt snabbare mellan världens länder vilket har medfört att 
kapitalmarknaden blivit alltmer sårbar för makroekonomiska chocker.9 Ett 
exempel på detta är vad som hände på den svenska börsen den 12 maj 2006, då 
amerikanska placerare började oroa sig för att den ökade inflationen i USA skulle 
leda till fortsatta räntehöjningar av den amerikanska centralbanken. Som en följd 
av detta sjönk den svenska börsen kraftigt under dagen.10  
 
Med ökande betydelse för makroekonomiska faktorer på världens ekonomier och 
med alltmer centraliserade ekonomiska maktcentra får mindre marknader svårt att 
fånga det internationella kapitalet. Vi ställer oss därför frågande till hur små 
ekonomier kan upprätthålla oberoende gentemot de få riktigt stora ekonomierna.  
 
Utifrån motsägelserna i tidigare studier samt problematiken kring den 
internationella kapitalmarknaden, vill vi undersöka vad som egentligen händer på 
Stockholmsbörsen när den amerikanska centralbanken förändrar sin ränta, The 
Federal Funds Rate.  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
6 Lobo (2002) s 73 
7 Seiler (1998) s 16 
8 Andersson & Uhrenholt (2005) s 48 
9 Oxelheim & Wihlborg (2005) s 11-12 
10http://www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fArticleID%3d2006%5c05
%5c12%5c187264%26words%3dstockholmsb%c3%b6rsen%26SectionID%3dEttan%26menusect
ion%3dStartsidan%3bHuvudnyheter 
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1.3 Problemformulering 
 
Problemformuleringen för uppsatsen är: 

 Hur reagerar den svenska aktiemarknaden på förändringar av The Federal 
Funds Rate? 

 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av händelsestudiemetodik undersöka om 
förändringar av The Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på 
Stockholmsbörsen. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till åren mellan 1996-2006, för att kunna göra jämförelser med 
tidigare studier. Vi avgränsar oss även enbart till företag som är listade på 
Stockholmsbörsens A- och O-lista. Företag vars fullständiga aktiekurser inte finns 
med i databasen Sixtrust under vald tidsperiod väljer vi att helt utesluta från vår 
studie, för att få ett så fullständigt resultat som möjligt. Slutligen avgränsar vi oss 
till att inte göra uppdelningar mellan förväntad och oförväntad ränteändring på 
grund av svårigheterna att få tag i denna information.  
 
 

1.6 Målgrupp 
 
Vår uppsats riktar sig främst till personer med ett intresse av finansvärlden och 
studenter med inriktning på finansiering eller makroekonomi. Viss 
statistikkunskap krävs för att kunna ta del av och förstå hela undersökningen. Vi 
hoppas också att uppsatsen kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnet.  
 
 

1.7 Tidigare forskning 
 
Vi utgår från en undersökning gjord på den svenska marknaden med den svenska 
reporäntan som oberoende variabel av Andersson och Uhrenholt. Det finns också 
undersökningar på den amerikanska marknaden med den amerikanska styrräntan 
som oberoende variabel exempelvis av Lobo och Seiler. Vi har också hittat en 
undersökning som är gjord på den europeiska marknaden med den tyska räntan 
som oberoende variabel av Stevenson. Det tycks dock finnas ett tomrum i 
forskningen om vilka ”spillover effects” förändringar av den amerikanska 
styrräntan får på andra marknader, däribland den svenska.  Valet av tidsperiod 
varierar mellan de olika studierna, vissa har en lång tidsperiod som sträcker sig 
ända från 1968, medan vissa endast ser till ett fåtal år. Vi kan också urskilja 
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olikheter vid användandet av händelsefönster, allt från 200 dagar till så lite som 
24 timmar. Det finns de forskare som anser att det finns långsiktiga effekter på 
aktiekursens utveckling som därmed använder sig av ett längre händelsefönster. 
Dessa forskare får naturligtvis ett helt annat resultat, än de som väntar sig en 
kortsiktig effekt. Vi använder oss av ett kortare händelsefönster på 10 dagar för att 
minimera antalet faktorer som kan tänkas påverka undersökningen, samt på grund 
av att vi förväntar oss en kortsiktig effekt på aktiekurserna.  
 
 

1.8 Fortsatt disposition 
 
Kapitel 2: Metod  
I kapitlet presenteras de metoder som används i studien, läsaren får en 
introduktion till hur datainsamlingen går till och hur de olika analysmodellerna ser 
ut.   
 
Kapitel 3: Empirisk referensram 
I detta kapitel får läsaren en inblick i The Federal Reserve System och The 
Federal Funds Rate.  
  
Kapitel 4: Teori  
I kapitel 4 presenteras uppsatsens teoriavsnitt som innefattas av ett antal teoretiska 
utgångspunkter; den effektiva marknadshypotesen, aktiers räntekänslighet samt 
investerares beteende vid makroekonomiska nyheter. 
 
Kapitel 5: Resultat 
I kapitel 5 presenteras resultatet av de statistiska undersökningarna.  
 
Kapitel 6: Analys 
I kapitlet görs en analys av undersökningens resultatet. 
 
Kapitel 7: Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsats, svagheterna med vår uppsats och förslag till 
vidare forskning. 
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2. METOD 
 

 

 

 

 

Metoden är ett verktyg för att kunna undersöka verkligheten genom ett organiserat 
tillvägagångssätt, att samla in och bearbeta information. Tyvärr finns det brister 
vid alla metodalternativ, därför försöker vi öka vårt medvetande om hur vår studie 
kan ha blivit påverkad utifrån diverse undersökningseffekter.  
 

 

2.1 Genomförande 
 
Vi människor har en förutfattad mening om väldigt mycket som bygger på 
tidigare upplevelser, kunskap och preferenser. Denna uppsats uppbyggnad är inget 
undantag. Vi väljer teorier och samlar in empirisk information utifrån ett 
deduktivt angreppssätt, där vi studerar hur olika aktiebolagskurser förändras vid 
förändringar av den amerikanska räntan. Vi studerar teorier och finansiella artiklar 
utifrån tidigare kunskaper som är passande för denna undersökning. 11 
 
Det finns i huvudsak två former av undersökningsmetoder vid insamling av 
empiriskt material, kvantitativ och kvalitativ metod12. I denna uppsats arbetar vi 
med en kvantitativ metod som passar bra ihop med en deduktiv ansats. Den 
kvantitativa insamlingen av information består av sekundärdata eftersom det är 
data som vi bedömer bäst kan besvara uppsatsens valda problemformulering. 
Sekundärdata är källor som börskurser och marknadsindex från Sixtrust databas, 
artiklar och hemsidor.  
 
Undersökningens fokus läggs på ett specifikt fenomen med en stor omfattning 
enheter som blir undersökta. Detta ger oss möjligheten att generalisera resultatet 
till en hel population, vilket är av högsta relevans kopplat till uppsatsens 
frågeställning. Ränteförändringar undersöks 10 år tillbaka i tiden för att kunna nå 
en så representativ signifikansgrad som möjligt. Valet av just 10 år motiveras 
även av att det endast varit ett fåtal ändringar av The Federal Funds Rate innan 
1996.   
 
Händelsestudiemetodik används för att kunna mäta när en händelse inträffar och 
vilken påverkan den har på valda variabler. I detta fall är händelsen när The 
Federal Funds Rate förändras, och vilken påverkan det har på respektive bolags 
aktiekurs. För att mäta om det finns någon avvikande förändring, jämför vi 
aktiekursens avkastning med avkastningen på Affärsvärldens index. Skillnaden 
mellan aktie- och index avkastning är den avvikande avkastningen. Detta kommer 
att förklaras mer längre fram.  

                                                 
11 Jacobsen (2002) s 34 
12 Ibid s 56 
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2.2 Händelsestudie 
 
För att tydligt förklara en händelsestudie, används Campbell, Lo och MacInleys 
modell. Den beskriver en händelsestudie och redogör även för genomförandet av 
vår undersökning:13 
 
Händelsedefinition. Den händelse som undersöks är när den amerikanska 
centralbanken förändrar The Federal Funds Rate. Tidsramen då detta undersöks 
innefattar 10 dagar. Tidsramen kallas för händelsefönster och utgör tiden mellan 
T1 och T2. Dagen då The Federal Funds Rate förändras betecknas 0. Tiden innan 
händelsefönstret, mellan T0 och T1 kallas estimeringsfönster, och används för att 
skatta den normala avkastningen, alltså hur avkastningen hade sett ut om inte 
händelsen inträffat.  
 
Figur 1. Händelsedefinition 

 

                    Estimeringsfönster                   Händelsefönster                            

 
              T0                             T1              0                   T2                                 

  
Källa: Campbell, Lo, MacInley (1997) 

 
Urvalskriterium. Urvalet består av 40 bolag på Stockholmsbörsens A- och O-
lista, 20 bolag från respektive lista. Det är relativt enkelt att få tag i historisk 
information rörande aktierna på dessa kurslistor, medan det är svårare på andra 
som exempelvis Nya marknaden, varför vi begränsar oss till A- och O-listan. De 
20 bolagen på vardera kurslista valdes på grund av att de hade fullständig historik 
rörande samtliga kurser. Många nya bolag i relativt nya branscher, såsom IT- och 
telekombranschen, har inte varit med sedan 1996, och har därmed fallit bort från 
undersökningen. Urvalet överrepresenteras av industri och finansbolag, och 
därmed fås inte effekterna med från övriga branscher. Frånvaro av IT- och 
telekombranschen kan komma att påverka resultatet av undersökningen. 
 
Normal- och icke-normal avkastning. Skillnaden mellan icke-normal 
avkastning och normal avkastning definieras som den avvikande avkastningen.   
 
Uppskattningsprocedur. Den normala avkastningen definieras som marknadens 
avkastning under estimeringsfönstret och den icke normala avkastningen som 
respektive bolags aktieavkastning under händelsefönstret.  
 
Testprocedur. Hypoteser testas genom statistikdataprogrammet Minitab. Vi anser 
att det är fördelaktigt då vi endast gör en enkel regression, och inte behöver E-
views mer avancerade tillvägagångsssätt. Eftersom vi har en stor mängd data 

                                                 
13 Campbell, Lo, MacInley (1997) s 151-152 
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passar även Minitab bättre då data kan överföras direkt från Excel till Minitab på 
ett smidigt och snabbt sätt. 
  
 

2.3 Aktiekurser 
 
Vid händelsestudier av aktiekurser, kan kursen utvecklas på olika sätt beroende på 
händelsen. Aktiens stängningskurs kan ibland röra sig mer mot köpkursen, 
(dominans av säljorder) eller säljkursen (dominans av köporder). Ett systematiskt 
mönster av detta fenomen kan leda till att vi som genomför undersökningen kan 
förkasta felaktiga nollhypoteser och trots det inte finna någon avvikande 
avkastning.  Detta fenomen kan även förklara en hel del händelsestudiers resultat 
de senaste åren. 14 
 
Köp- och säljkursernas obalans i orderdjupet är betydande vid händelsen och 
medför en relativt stor spridning mellan kurserna. Om vi som genomför 
undersökningen misstänker obalans mellan kurserna, rekommenderar Lease, 
Masilus och Page att använda sig av snittet för de båda kurserna köp och sälj, 
istället för bara stängningskursen.15 I detta fall kan en sänkning respektive höjning 
av The Federal Funds Rate medföra att kursen drar sig mot antingen köp- eller 
säljkursen, beroende på hur sänkningen eller höjningen tolkas av eventuella 
investerare.  
 
För att undvika fenomenet om hur stängningskursen ibland rör sig mot köp- 
respektive säljkursen, undersöks köp- och säljkurs för samtliga aktier i urvalet. 
Undersökningen består även av senast betalkursen och snittet för köp- och 
säljkursen. De fyra olika kurserna jämförs för att se vilken påverkan de olika 
kurserna kan tänkas ha på resultatet av en förändring av The Federal Funds Rate. 
Samtliga kurser är justerade för utdelning. Det vill säga den kurs som skulle ha 
existerat om utdelningen återinvesterats genom att köpa nya aktier till kursen vid 
utdelningstillfället16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
14 Lease, Masulis, Page (1991) s 1523- 1524 
15 Ibid s 1523 
16 Sixtrust databas 
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2.4 Undersökning 
 
Undersökningens händelser är uppdelade på två områden: 
1. Höjning av Federal Funds Rate 
2. Sänkning av Federal Funds Rate 
 
Vid båda händelserna väljs ett händelsefönster ut på totalt 10 dagar. Tidigare 
modell utvecklas till: 
 
Figur 2.  Utvecklad händelsedefinition 

 

                    Estimeringsfönster               Händelsefönster                            

                 
 
 
             -20                            -5                0                  +5                              

 
 
 
Aktiekurser studeras 5 börsdagar innan förändringen och 5 börsdagar efter 
förändringen. Först räknas den avvikande avkastningen (AR) ut, för att sedan 
räkna fram den kumulativa avvikande avkastningen (CAR). Den kumulativa 
avvikande avkastningen räknas fram under alla dagar inom händelsefönstret. Den 
genomsnittliga avvikande avkastningen per dag (AAR) och den genomsnittliga 
kumulativa avkastningen (CAAR) för 5 dagar, jämförs mellan perioden innan 
händelsen och perioden efter händelsen och testas på en 95 % signifikansnivå. 
Valet av just fem dagar före händelsen och efter händelsen motiveras med att ett 
längre händelsefönster kan ta med händelser som kan påverka undersökningen. 
Ett längre händelsefönster är inte relevant, eftersom ränteförändringen väntas ge 
en direkt effekt och inte en långsiktig. I studien används ett 15 dagars 
estimeringsfönster, detta motiveras med att vi anser det vara en rimlig period för 
att skatta den normala avkastningen.  Denna längd på estimeringsfönster är även 
använt vid en liknande studie gjord av Stevenson som undersökte hur tyska 
ränteförändringar påverkade europeiska bankaktier. 17 Vid ett fåtal tillfällen är det 
inte 15 dagar mellan ändringarna, då används den normala avkastningen för den 
närmaste liggande perioden.  
 
 
2.4.1 Normal avkastning 
 
Marknadsmodellen är en statistisk modell som relaterar en specifik akties 
avkastning till marknadens avkastning. Det finns två vanliga modeller för att 
estimera den normala avkastningen, marknadsmodellen och den konstanta 
medelvärdes- avkastningsmodellen. Den konstanta modellen antar att 
medelavkastningen av en aktie är konstant över tiden, medan marknadsmodellen 
antar att det finns en linjär relation mellan marknadens avkastning och aktiens 

                                                 
17 Stevenson (2002) s 233 
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avkastning. Andra modeller för att räkna fram den normala avkastningen är de 
ekonomiska modellerna Capital Asset Pricing Model och Arbitrage Pricing 
Theory. Eftersom detta är en statistisk undersökning lämpar sig 
marknadsmodellen bäst.18 Marknadsmodellen som används är linjär och tar inte 
hänsyn till investerares beteende och ser ut som följande:19 
 
Ekvation 1. Marknadsmodellen 

 
 Rit = αi + βi Rmt + εit 

 
Källa: MacKinlay (1997) 

 
Där: Rit = prisförändringen på tillgången i vid period t.   
 Rmt= avkastningen på marknadsportföljen m under period t.    
 εit = normalfördelad felterm med väntevärde 0, under period t  
 α och β skattas med hjälp av OLS-regression.  
 
Som marknadsportfölj används AFGX Index som innebär Index för alla 
Stockholmsbörsens aktier20. Indexet är brett och mäter den genomsnittliga 
kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. De flesta svenska fondförvaltare väljer att 
jämföra med detta index, vilket gör det möjligt att använda det som lämplig 
måttstock som marknadsportfölj. 21 
 
 
2.4.2 Regressionsanalys 
 
Regressionsanalys används för att förklara sambandet mellan en beroende 
variabel och en eller flera oberoende variabler. Undersökning består utav en 
oberoende variabel (indexavkastning) till den beroende variabeln 
(aktieavkastning). Därför använder vi oss av en enkel regression. Enkel regression 
förklarar effekten av den oberoende variabeln. 22  
 
Minsta kvadratmetoden (eng: ordinary least squares), förkortat OLS-regression är 
en modell som är linjär. Vilket innebär att förhållandet mellan x och y kan 
uttryckas i ett diagram, genom att använda en rak linje. Modellen måste vara linjär 
mellan parametrarna, men inte nödvändigtvis mellan variablerna (x och y). Linjär 
mellan parametrarna menas med att parametrarna inte är multiplicerade, delade 
eller i kvadrat med varandra.23 Förenklat kan det förklaras som att modellen inte 
behöver ha ett linjärt förhållande mellan utvalda aktiekurser och affärsvärldens 
index. Om inte parametrarna (α och β) är linjära, är aldrig ekvationslinjen sig lik 
från gång till gång. För att kunna skatta a och β används OLS-regression. Detta görs 
med Rit som beroende variabel och Rmt som oberoende.  

                                                 
18 MacKinlay (1997) s 19 
19 Ibid s 18 
20 http://www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=43 
21 http://bors.affarsvarlden.se/afgx/aboutafgx.aspx?settings=afv 
22 Carter Hill, Griffiths, Judge (1993) s 176 
23 Brooks (2004) s 54 
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Ekvation 2. OLS-estimering 

 
yi = α + βxi + εi 

 
Källa: Brooks (2004) 

 
Där: α = linjens skärningspunkt med y-axeln  

β = linjens riktningskoefficient (hur mycket y ändras då x ökar) 
 εi = normalfördelad felterm med väntevärde 0. 
 
Antaganden bakom OLS-regression: 
 

• Ingen heteroskedasticitet, men homoscedasticitet.24 Testas genom att göra 
en residualanalys i Minitab.  

 
• Kovariansen över tiden mellan feltermerna är lika med noll. Eller med 

andra ord, okorrelerade med varandra.25 Testas med Durbin Watson test26.  
 

• Feltermerna ska vara normalfördelade.27 För att testa om de verkligen är 
det använder vi oss av Anderson-Darling test. 

 
• Feltermernas medelvärde ska vara så nära noll som möjligt. 28 

 
• Som nämnt tidigare, den beroende variabeln kan skrivas som linjär 

funktion.  
 
Feltermen står huvudsakligen för tre funktioner:29 
 

• Fånga den kombinerade effekten av alla andra influenser som aktiepriset 
kan tänkas ha. Vi antar att dessa effekter inte är mätbara, annars hade de 
kunnat inkluderas tydligt i modellen. 

 
• Den fångar varenda approximationsfel som kan uppstå med en linjär 

funktion. 
 

• Den fångar även vartenda element av slumpvis beteende. Kunskap om alla 
variabler som kan tänkas påverka aktiepriset går inte att ha. Det kan finnas 
oförutsägbara slumpvisa komponenter.  

 
Resultatet av OLS-regressioner presenteras i kapitel 5, där också ovanstående 
antaganden behandlas.  
 

                                                 
24 Brooks (2004) s 147 
25 Ibid s 155 
26 Ibid s 160 
27 Ibid s 178-179 
28 Ibid s 146 
29 Carter Hill, Griffiths, Judge (1993) 175-176 
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2.4.3 Avvikande avkastning 
 
För att kunna mäta händelsens påverkan krävs att vi kan mäta den avvikande 
avkastningen. Det kan vi göra med de skattade α och β-parametrarna. Den 
avvikande avkastningen är den verkliga avkastningen under händelsefönstret 
minus den normala avkastningen. Den normala avkastningen definieras som den 
förväntade avkastningen utan att händelsen äger rum. För bolag i och tiden för 
händelsen t, är den avvikande avkastningen: 30 
  
Ekvation 3. Avvikande avkastning för dag t 

 
 ARt = Rit - (α + βRmt ) 
 
Källa: MacKinlay (1997) 

   
Där: Rit = avkastning för aktie vid period t 
 Rmt = marknadens avkastning period t 
 ARt = Avvikande avkastning vid period t  
   

 
För att få fram den kumulativa avvikande avkastningen adderas den avvikande 
avkastningen dag för dag under händelsefönstret. Den kumulativa avvikande 
avkastningen kan ses som ett mått på A- och O-listans totala reaktion av en 
ränteförändring. Olika konstellationer av denna formel ställs upp för att mäta 
skillnaden mellan olika tidsintervaller. Grundformeln ser ut som följande: 31 
 
Ekvation 4. Kumulativ avvikande avkastning 

 
CAR(T0,T1) = ∑ ARit 
 

Källa: MacKinlay (1997) 

 
Där: T0 = första dagen i händelsefönstret 
 T1 = sista dagen i händelsefönstret 
 
 
För att räkna ut medelvärdet för AR som benämns AAR används formeln: 
 
Ekvation 5. Medelvärde avvikande avkastning 

   

               ∑ ARit 
 AARt =  ———    

                   N  
Där:  N= antal observationer 
 

                                                 
30 MacKinlay (1997) s 15 
31 Ibid s 21 
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För att räkna ut medelvärdet av CAR som benämns CAAR används formeln: 
 
Ekvation 6. Medelvärde kumulativ avvikande avkastning 

   

                  ∑ CARit 
 CAARt =  ——— 
  N 
Där:  N= antal observationer 
 
 

2.5 Hypotesprövning  
 
T-test används för att testa signifikansen av den avvikande avkastningen. 
 
 
2.5.1 T-test  
 
Värdet på t-testet skiljer sig beroende på vilken konfidensgrad som valts och antal 
frihetsgrader. Vi väljer att arbeta med konfidensgraden 95 %, vilket innebär att 
alla t-värde måste vara över 1,96 för att vara signifikanta. Vid användandet av t-
test ska antalet observationer helst överstiga 30 stycken för att undersökningen 
ska vara så tillförlitlig som möjligt.32 
 
 
2.5.2 P-värde 
 
Finns det inte speciella orsaker till att välja någon speciell signifikansnivå väljs 
oftast en signifikansnivå på 5 %, som får anses vara en tillräcklig signifikansnivå. 
Hypoteser kommer att formuleras i nollhypotes och mothypotes. För att avgöra 
om de ska förkastas eller accepteras använder vi oss av p-värdet. Om p-värdet är 
större än 5 % finns ingen statistisk signifikans. Då ska nollhypotesen accepteras.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Körner, Wahlgren (2000) s 158-159 
33 Ibid s 199-201 
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2.5.3 Undersökningens hypoteser 
 
Hypoteserna för uppsatsen är formulerade enligt nedan och gäller både för A- och 
O-listan: 
 
1. Höjning av The Federal Funds Rate leder till negativ avvikande avkastning.  
 
Hypotes 0: CAAR ≥ µ (CAAR lika med eller större än medelvärdet innan dag 0) 
 
Hypotes 1: CAAR < µ (CAAR sjunker när räntan ökar) 
 
 
2. Sänkning av The Federal Funds Rate leder till positiv avvikande avkastning 
 
Hypotes 0: CAAR ≤ µ (CAAR lika med eller mindre än medelvärdet innan dag 0) 
 
Hypotes 1: CAAR > µ (CAAR stiger efter att räntan minskar) 
 
Samma hypoteser gäller för tester av den genomsnittliga avvikande avkastningen 
(AAR) när vi gör undersökningar per dag.  
 
 

2.6 Metodologiska problem 
 
För att trovärdigheten ska bli större för resultaten och dess vetenskapliga bidrag, 
är det vid undersökningar viktigt att utvärdera metoden som används. Metoden 
måste kunna klara av att mäta det som ska mätas (validitet), och ge trovärdiga 
resultat av empirin (reliabilitet).34 
 
Finans- och industribolag överrepresenterar urvalet i undersökningen. 
Generaliseringar utifrån dessa kan medföra skeva resultat för de båda kurslistorna, 
med tanke på hur känsliga de olika branscherna är för ränteändringar. På grund av 
detta är det svårt att ge ett absolut korrekt svar till hur A- och O-listan påverkas. 
Skevheten bör dock bli lika stor på A- och O-listan då antalet bolag från de mest 
räntekänsliga branscherna på respektive lista ligger väldigt nära varandra, 15 från 
A-listan respektive 14 bolag från O-listan utgörs av de två mest räntekänsliga 
branscherna; finans och industri.35 
 
Metoden som används vid datainsamling och uppbyggnad till resultatet är ett 
likalydande exemplar av en tidigare studie publicerad av Michael J Seiler.36 OLS-
regression är en metod som används flitigt vid händelsestudier, bland annat av 
Ball och Brown37 samt Lo och MacKinlay38, och antagandet att undersökningen 

                                                 
34 Jacobsen (2002) s 21, 255 
35 Dinenis, Staikouras (1998) s113-127 
36 Seiler (1998) 
37 Ball, Brown (1968) 
38 Lo, MacKinlay (1990) 
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håller hög validitet kan därför göras. Resultaten från regressionen är testade med 
Anderson Darling test, Durbin Watson test och residualanalyser. Resultaten i 
kapitel 5 visar att uteliggare från residualerna påverkar normalfördelningen, men 
trots detta, med aktiekursen som beroende variabel, ges indikationer om att OLS-
regression är en metod med hög reliabilitet.  
 
Vid genomförandet av denna undersökning samlas det in en hel del information. 
Det är viktigt att vi som samlar in informationen hela tiden är kritiska till källan, 
och ser till hur pass tillförlitlig informationen är. Vid just en deduktiv kvantitativ 
studie kan vi som undersökare ha en uppfattning om vad som är viktigt att 
studera. Det medför en risk om att glömma bort eller förbise viktig information 
som hade kunnat påverka resultatet. Vi anser dock att våra metod- och teorival ger 
en bra förutsättning för att kunna jämföra resultatet med tidigare studier på samma 
område. 
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3. EMPIRISK REFERENSRAM 
 
 
 
 

 
3.1 The Federal Reserve System 
 
The Federal Reserve System är Förenta staternas centralbank. Den upprättades 
1913 för att förse nationen med en säkrare, mer flexibel och en mer stabil monetär 
ekonomi. Under årens lopp har centralbanken fått större och större inflytande. The 
Federal Reserve Systems huvudsakliga uppgifter är idag att stimulera hög 
sysselsättning, hålla stabila priser och en rimlig nivå på den långsiktiga räntan. 39 
 
Ordförande och vice ordförande i Federal Reserves styrelse väljs personligen av 
USA:s president och godkänns sedan av senaten på en fyraårsperiod.40 För 
närvarande sitter Ben Bernanke som ordförande efter att ha tagit över Alan 
Greenspan som var ordförande mellan 1987-200641.  
 
När priserna är stabila och antas vara det framöver är priserna på varor, service, 
material och arbetskraft oförvrängda av inflationen, och kan bidra till högre 
levnadsstandard. Förändringar i den kortsiktiga räntan kommer att påverka den 
långsiktiga räntan, på exempelvis företagsobligationer, lån till fast ränta och andra 
lån till konsumenter.42  
 
Förändringar av den långsiktiga räntan påverkar också aktiepriser. Investerare 
försöker hålla deras aktieavkastning i nivå med avkastningen på obligationer, för 
att inte ta för stor risk. Om den långsiktiga räntan minskar, allt annat lika, kommer 
avkastningen på aktier överstiga avkastningen på obligationer och uppmana 
investerare att köpa aktier och därmed pressa upp priserna till en nivå där risken 
på aktierna är justerad till samma nivå som obligationsrisken. Lägre ränta 
övertygar möjligen också investerare att ekonomin kommer bli starkare med 
högre vinster framöver, vilket kan lyfta aktiepriset ytterliggare.43 
 
 
3.1.2 The Federal Funds Rate 
 
Banker gör insättningar på The Federal Reserve, precis som individer gör på 
”vanliga banker”, insättningen kallas reservbalans. The Federal Funds Rate är den 
ränta bankerna debiterar varandra för dagliga lån av reservbalansen. Räntan 
bestäms av efterfrågan och utbud av reservbalansen. The Federal Open Market 

                                                 
39 http://www.federalreserve.gov/generalinfo/faq/faqfrs.htm 
40 http://www.federalreserve.gov/bios/ 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan 
42 http://www.federalreserve.gov/generalinfo/faq/faqmpo.htm 
43 http://www.federalreserve.gov/generalinfo/faq/faqmpo.htm 
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Committee (FOMC), reglerar The Federal Funds Rate genom att göra mer eller 
mindre reservbalans tillgänglig för banksystemet.  
 
När FOMC tycker att ekonomin växer för sakta, sänker kommittén The Federal 
Funds Rate. Det kommer att stimulera ekonomisk tillväxt eftersom även andra 
räntor kommer att minska. Lägre räntor stimulerar företag till att låna och handla 
mera än tidigare, ytterliggare efterfrågan tenderar att pressa både priser och 
ekonomisk tillväxt uppåt. Omvänt när FOMC vill sänka efterfrågan och därmed 
priserna och ekonomisk tillväxt, höjs räntan.44 
 
Figur 3. The Federal Funds Rate sedan 1996 
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Källa: www.federalreserve.gov 

 

Figuren ovan respektive tabellen nedan illustrerar när och hur The Federal Funds 
Rate har förändrats de tio senaste åren. Varje punkt i figuren beskriver en 
förändring av räntan. 

 
Tabell 1. 

Händelser i undersökningen 
Sänkningar Höjningar Totalt antal händelser 

16 23 39 

 
 
 
 
 
 
                                                 
44 http://www.federalreserve.gov/generalinfo/faq/faqfomc.htm 
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3.2 Stockholmsbörsen 

Det finns idag två huvudlistor på Stockholmsbörsen, A-listan och O-listan. 
Villkoren för att noteras på A-listan är:45 

• Ansökan till A-listan ska innehålla ett börsprospekt, vilket ska godkännas 
av Stockholmsbörsen innan offentliggörande sker.  

• Bolaget ska ha minst tre års verifierbar historia; det vill säga att den 
nuvarande verksamheten i sina huvuddrag ska ha bedrivits i tre år och 
bolaget ska kunna presentera redovisningshandlingar för dessa år.  

• Bolaget ska ha dokumenterad vinstintjäningsförmåga.  
• Bolaget ska vid introduktionstillfället ha ett börsvärde på minst 300 Mkr. 

För att noteras på O-listan krävs inte fullt lika mycket men företag måste ändå se 
till ett antal faktorer:  

• Vid ansökan om notering på O-listan ska ett prospekt upprättas som i 
huvudsak uppfyller kraven för ett börsprospekt.  

• Ett bolag som inte har dokumenterad vinstintjäningsförmåga ska i 
prospektet visa att bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att kunna 
bedriva planerad verksamhet minst under den närmaste 
tolvmånadersperioden efter första noteringsdag. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 http://www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=83 
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4. TEORI 
 
 
 
 
 

4.1 Den effektiva marknaden 
 
Effektivitet kräver att ny information snabbt blir assimilerat med aktiepriset. I 
dagens högt utvecklade tekniska marknad sker informationsbytet snabbt mellan de 
olika aktörerna.  
 
Det finns tre typer av effektivitet:46 
 

• Operationell effektivitet. Börsen fungerar idag på så vis att all handel sker 
snabbt och säkert till så låg kostnad som möjligt för investeraren. Detta 
skapar konkurrens mellan mäklare och marknaden.  

 
• Allokeringseffektivitet. Börsen flyttar kapital på börsen till de branscher 

där kapitalet bäst behövs.  
 

• Priseffektivitet. Eftersom risk justerar avkastningen kan investerare som 
tar större risk förvänta sig en större avkastning och tvärtom, eftersom 
aktiepriset rör sig direkt och på ett opartiskt sätt vid publicering av 
nyheter. Marknaden rör sig slumpvis när den är effektiv.  

 
Tre särdrag är speciellt viktiga för att definiera vad effektivitet är på marknaden.47 
 

• Aktier kommer att avvika från sitt sanna ekonomiska värde, eftersom 
värdet byggs upp av framtida förväntningar. 

 
• Det finns aktier som kan slå marknaden på den aktuella börsen, tack vare 

att priset kan avvika från det sanna ekonomiska värdet.   
 

• Det kommer att finnas ett par investerare som kan slå marknaden under en 
viss tidsperiod, tack vare att aktier kommer att avvika från deras sanna 
ekonomiska värde.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Arnold G (2002) s 605-606 
47 Ibid s 686 
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4.1.2 Priseffektivitetens tre nivåer 
 
Beroende på vilken typ av information som reflekteras i priset, definieras tre olika 
nivåer av priseffektivitet. De definieras i stark form, semistark form och svag 
form. Det som avgör vilken form av priseffektivitet som råder, baseras på olika 
typer av investeringsförsök som är till för att skapa en avvikande avkastning. Vi 
kommer att utgå från semistark priseffektivitet i denna uppsats, varför vi förklarar 
denna form utförligare än de andra. 48 
 
 
4.1.3 Stark effektivitet 
 
Aktiepriset speglas av all relevant information, även insiderinformation. Det lönar 
sig således inte för investeraren att analysera information vid denna typ av 
marknadseffektivitet. Vid stark effektivitet är det bara exempelvis en ägare till en 
gruva som hittat guld, som köper aktierna innan informationen nått allmänheten 
och genererar avvikande avkastning på detta sätt. 49 
 
 
4.1.4 Semistark effektivitet 
 
När aktiernas pris fullständigt reflekteras av all väsentlig information råder 
semistark marknadseffektivitet. Detta innebär att investeraren inte vinner 
någonting på att studera offentlig information efter att den blivit publicerad, 
eftersom informationen redan fullt ut reflekteras i aktiepriset. Skulle detta 
påstående vara sant, finns det ingen investerare, professionell eller nybörjare som 
kan producera fram avvikande avkastning genom att analysera offentlig 
information.50  
 
Investerare använder sig av fundamentala analyser och försöker förutse framtida 
avkastning för en aktie genom att samla på sig så mycket relevant information 
som möjligt. Vid värdering av bolag samlas all typ av information in som kan 
tänkas påverka resultatet av värderingen. Detta kan exempelvis vara 
makroekonomiska faktorer, skatter, personal och ledning. Informationen används 
för att spå företagets framtida värde, och därmed också ett värde på aktien. 
Aktiens värde jämförs sedan med dagens marknadsvärde, för att avgöra om aktien 
är under- eller övervärderad. Idag finns det tusentals professionella analytiker som 
jobbar på just detta sätt för att värdera bolag och aktier, varför det vore logiskt att 
påstå att den moderna aktiemarknaden är semistark effektiv, vilket också är 
utgångspunkten för denna uppsats.  
 
Ball och Brown genomförde en undersökning om informationspublicering. De 
kom fram till att aktiepriset började fluktuera 12 månader innan årsredovisningen 
släpptes. Den mesta informationen som står i årsredovisningen kände redan 

                                                 
48 Fama (1970) s 388 
49 Ibid s 409-410 
50 Ibid s 404 
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marknaden till genom pressmeddelanden, uttalanden med mera under året som 
gick, varför inte aktiepriset påverkas när årsredovisningen släpps. Detta är ett 
exempel på att all offentlig information redan är inbakad i aktiepriset.51 
 
 
4.1.5 Svag effektivitet 
 
Svag marknadseffektivitet definieras som att aktiernas värde reflekteras av all 
information. Vid denna effektivitet finns det ingen anledning att analysera historik 
då framtiden inte kan förutses i denna form.52 
 
 

4.2 Tidigare forskning 
 
Faktorer som påverkar aktiepriset är i det närmaste oändligt. Det är nästan lättare 
att säga vad som inte påverkar aktiemarknaden. Detta är anledningen till varför 
inte någon teori tas upp som beskriver vad som påverkar en akties pris, då det inte 
går att utesluta något annat. Denna teoridel kommer istället att begränsas till 
investerares beteende samt aktiers räntekänslighet.  
 
 
4.2. Investerares beteende 
 
Aktieägare reagerar olika beroende på vilken typ av nyhet som publiceras. John R. 
Nofsinger publicerade 2001 en studie om hur ny offentlig information rörande 
makroekonomiska- och företagsspecifika nyheter påverkar investerares 
handlingsbeteende. Målet med Nofsingers studie var att undersöka vilka faktorer 
som får investerare att köpa och sälja aktier. Studien är uppdelad på enskilda 
privata investerare och investeringsinstitutioner.53 
 
Nofsinger undersöker påverkan dagen då nyheten släpps, eftersom han anser att 
de som är intresserade av makroekonomisk politik i förväg vet när 
offentliggörandet släpps. Vid varje offentliggörande skildes det mellan goda och 
dåliga nyheter. Resultatet som presenterades gäller dagen då offentliggörandet 
släpps. Vid goda nyheter ökade volymen på aktiehandeln med 12 % och 
avkastningen ökade med ett medelvärde på 1,93 %. Både privata investerare och 
investeringsinstitutioner ökade sin handel vid goda makroekonomiska 
offentliggöranden. Dåliga nyheter resulterade i en ökning på 8 % av volymen och 
en genomsnittlig minskning på avkastningen med 0,15 %. 
Investeringsinstitutionerna gjorde signifikant större försäljningar vid dåliga 
makroekonomiska offentliggöranden än de privata investerarna. Sammantaget gör 
båda typerna av investerare fler försäljningar än köp vid dåliga nyheter.54 
 

                                                 
51 Ball, Brown (1968) s 176-177 
52 Fama (1970) s 389 
53 Nofsinger (2001) s 1339-1340 
54 Ibid s 1358-1360 
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Det blir även skillnader på i förhållande stora och små bolag. Vid goda nyheter 
reagerar stora bolag snabbare än mindre bolag. Lo och MacKinlay fann att mindre 
bolags aktieavkastning är korrelerade med större bolags aktieavkastning. De är 
korrelerade på så vis att de större bolagen först påverkas av de goda nyheterna och 
drar sedan med sig de mindre bolagen.55 Detta utvecklade i sin tur Mcqueen 
vidare och menade på att detta enbart stämmer när aktiemarkanden är på uppgång 
och inte vid en nedgång.  Mcqueen förklarar detta genom att investerare försöker 
sälja alla aktier snabbt vid dåliga nyheter. Vid goda nyheter köper investerarna 
snabbt efter offentliggörandet stora aktier som är lätta att prissätta, men tar längre 
tid på sig att köpa de mindre aktierna som är mer volatila.56 
 
Nofsinger undersökte även detta i sin studie och kom fram till att både 
investeringsinstitutioner och de privata investerarna reagerar snabbt i de större 
bolagen, men inte i de mindre vid goda nyheter. Vid dåliga nyheter kommer 
Nofsinger fram till samma resultat. Resultatet vid dåliga nyheter motsäger 
McQueens som kom fram till att vid dåliga nyheter kommer en snabb reaktion på 
både små och stora bolag.57 
 
Thaler, Tversky, Kahneman, och Scwartz utvecklade vad de kom att kalla 
prospektteori, som handlar om val under osäkra förhållanden. De utvecklar detta 
till ett exempel då en investerares aktie sjunkit från $ 50 till $ 40. Investeraren har 
nu två val, att antingen sälja aktien och inse sin $ 10 förlust, eller ett 50-50 odds 
att aktien ska gå upp $ 10 eller sjunka $ 10 till. Thaler, Tversky, Kahneman, och 
Scwartz kommer fram till att investeraren väljer det sista alternativet, att fortsätta 
satsa på sin förloraraktie.58 Shefrin och Statman undersöker i sin studie om att 
sälja vinnaraktier för tidigt och att hålla förloraraktier för länge. De kommer fram 
till att vinnaraktier säljs för tidigt på grund av självkontrollproblem. De utvecklar 
samtidigt Kahneman & Tverskys resonemang om att hålla förloraraktier för länge. 
De anser att aktiesparare inte förstår när de ska sälja sina aktier och erkänna sin 
bristande kunskap. Många institutionella sparare begränsar därför oftast 
förlusterna till cirka 5 % och säljer sedan aktien. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Lo, MacKinlay (1990) s 176 
56 Mcqueen (1996) s 916-917 
57 Nofsinger (2001) s 1363 
58 Thaler ,Tversky, Kahneman, Scwartz (1997) s 649 
59 Shefrin, Statman (1984) s 782 
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4.2.2 Aktiers räntekänslighet 
 
Eftersom The Federal Funds Rate sänder ut starka signaler om vilken riktning 
ekonomin är på väg, är det rimligt att tro att de finansiella marknaderna kommer 
att regera på en förändring.60 Flertalet forskare har undersökt om hur förändringar 
i både The Federal Funds Rate och den amerikanska diskonteringsräntan kan 
tänkas påverka aktiemarknaden.  
 
Uppdelat på dessa forskare finns det de som anser att det inte finns någon 
meddelandeeffekt när nyheten släpps att räntan ska förändras. Motsatsen till dessa 
forskare är de som menar på att det finns meddelandeeffekter vid förändringar av 
räntan.  
 
John Keynes diskuterar kring hur ränteändringar påverkar bankernas vilja till att 
låna ut pengar och till vilken ränta de är villiga att låna ut till. Skulle räntan öka, 
är det mer kostsamt för banker att låna. Detta påverkar i sin tur företag och 
konsumenter i högre låneräntor. Högre räntor medför en minskning av 
investeringar och en mindre växande ekonomi. Keynes menar att det viktiga är att 
kunna förutspå hur bankerna kommer att reagera på en förändring av räntan.61 
 
Forskaren Diamond, tillsammans med flera andra oberoende undersökningar, har 
kommit fram till att bankerna innehar information rörande företagslån som inte är 
tillgänglig för den offentliga finansiella marknaden. När bankerna har 
informationsövertag, borde deras förändring av in- och utlåningsränta ses som 
nyheter för den finansiella marknaden, och marknaden borde visa signifikanta 
meddelandeeffekter.62 
 
Smirlock och Yawitz är två forskare som anser att denna reaktion borde smitta av 
sig på aktiemarknaden. Till att börja med diskuterar de huruvida en förändrad 
ränta kommer att förändra vinstmarginalen för eventuella nyinvesteringar som ett 
företag vill göra, samt hur deras kapitalkostnad påverkas. Vidare förs diskussioner 
om hur en förändrad ränta påverkar investerares förväntningar på företagens 
framtida vinster.63 
 
Lobo undersökte även detta fenomen. Han undersökte om överraskande 
ränteförändringar ledde till avvikande avkastning. Han finner att det finns en 
meddelandeeffekt på aktieavkastning vid sänkningar av räntan på börserna i USA. 
Överraskningar vid höjningar ökar aktiernas volatilitet på meddelandedagen, men 
återgår dagen efter till samma nivå som dagen innan höjningen. 
Volatilitetsmönstret är dock bara signifikativt sedan 1994.64 
 
 
 

                                                 
60 Seiler (1998) s 16 
61 Keynes (1936) s 793 
62 Diamond (1984) s 393 
63 Smirlock, Yawitz (1985) s 1157 
64 Lobo (2002) s 73-89 
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Givetvis finns det de forskare som anser att en ränteändring inte påverkar 
aktieavkastningen. Waud anser att det finns ett par faktorer som talar emot att 
aktiemarknaden påverkas av ränteändringar. Han menar att marknaden borde 
kunna förutspå ränteändringar eftersom FOMC möten oftast är schemalagda. 
Vidare menar Waud att FOMC kanske inte ändrar The Federal Funds Rate förrän 
bankerna anpassat sina räntor efter marknaden.65 
 
Friedman, argumenterar för att när räntan sänks, ökar utbudet av pengar och 
välfärden ökar. Individer kommer sedan att investera dessa pengar hos finansiella 
institutioner, där pengarna i sin tur kommer att lånas ut till företag. Företagen 
kommer sedan att göra investeringar som resulterar i att företagens aggregerade 
utbud ökar. Friedman anser att denna process inte sker under endast en natt, utan 
är en process som tar lång tid.66 
 
Michael Seiler, som vi nämnt tidigare, genomförde sin studie för att få klarhet i 
ovan nämnda teorier hur aktiemarkanden påverkades vid förändringar av The 
Federal Funds Rate. Han kom då fram till att det inte finns någon signifikant 
effekt på den amerikanska aktiemarknaden vid ränteförändringar.67 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Waud (1970) s 248-249 
66 Friedman (1984) s 397-399 
67 Seiler (1998) s 21-22 
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5. RESULTAT 
 
 
 
 
 
Utifrån tidigare nämnda urvalskriterier utgörs undersökningen av följande bolag: 
 

Tabell 2. Bolag i undersökningen 

på A- respektive O-listan 

 

A-listan O-listan 
Assa Abloy B Active Capital B 
Atlas Copco A Affärsstrategerna B 
Atlas Copco B Avanza 
Electrolux B Cloetta Fazer 
Ericson B Concordia B 
Föreningssparbanken  Fabege B  
Gambro A Hennes & Mauritz B 
Getinge B IBS B  
Holmen B Kinnevik B 
Industrivärlden A Lundbergs B 
Investor B Meda A 
Nokia B NCC B 
Sandvik  Nolato B 
SCA B Oxigene  
SEB A Peab B 
SHB B Rottneros  
Skanska B Sintercast  
SKF B Skandiatek 
SSAB B Svolder B 
Trelleborg B Öresund B 
 
 

5.1 Resultat av normalavkastning 
 
I tabellerna 3 - 10 presenteras resultatet av marknadsmodellen som används för att 
skatta den normala avkastningen på Affärsvärldens index. Detta är gjort för varje 
ränteändring på varje kurs, och är även uppdelat på A- och O-listan. För att 
kontrollera att skattningarna är korrekta används Durbin-Watson test och 
Anderson-Darling test. Homoscedasticitet testades genom att göra 
residualanalyser i Minitab, men de presenteras inte då det tar alldeles för stor 
plats. Med residualanalyserna kontrollerades att materialet inte är 
heteroscedastiskt. 
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Tabell 3 
Resultat från skattningar, köpkurs A-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 
parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson 

respektive Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 - 0,000036 0,991 0,000274 1,90213 1,535 <0,05 

1997-03-25 - 0,000356 1,17 0,000216 2,10750 1,841 <0,05 

1998-09-19 0,00003 1,06 0,00049 1,89607 0,490 0,219 

1998-10-15 0,00003 1,06 0,00049 1,89607 0,490 0,219 

1998-11-17 - 0,00114 1,04 0,00150 2,56828 16,347 <0,05 

1999-06-30 - 0,00078 0,880 0,000263 2,05273 0,549 <0,05 

1999-08-24 0,00294 0,942 0,000346 1,60988 1,672 <0,05 

1999-11-16 - 0,00121 0,533 0,0004890 1,89002 2,233 <0,05 

2000-05-16 0,00102 0,416 0,000536 1,82798 1,084 <0,05 

2000-06-30 - 0,00258 0,369 0,000451 2,21132 1,178 <0,05 

2000-08-24 0,00166 0,611 0,000496 2,05867 3,167 <0,05 

2001-01-03 0,00005 0,550 0,000706 2,08364 1,845 <0,05 

2001-01-31 0,00005 0,550 0,000706 2,08364 1,845 <0,05 

2001-03-20 0,00059 0,520 0,000541 1,69009 7,601 <0,05 

2001-04-18 0,00059 0,520 0,000541 1,69009 7,601 <0,05 

2001-05-15 0,00059 0,520 0,000541 1,69009 7,601 <0,05 

2001-06-27 0,00177 0,845 0,000393 1,80936 4,202 <0,05 

2001-08-21 - 0,000030 0,590 0,000238 1,64247 2,535 <0,05 

2001-09-17 - 0,000030 0,590 0,000238 1,64247 2,535 <0,05 

2001-10-02 - 0,000030 0,590 0,000238 1,64247 2,535 <0,05 

2001-11-06 0,00135 0,765 0,000634 2,15685 2,380 <0,05 

2001-12-11 0,00555 0,583 0,007542 2,73537 69,826 <0,05 

2002-11-06 0,00422 0,711 0,001374 2,14412 4,148 <0,05 

2003-06-25 0,00802 0,690 0,004304 1,94552 46,226 <0,05 

2004-06-30 0,000472 0,930 0,000092 1,92997 0,795 <0,05 

2004-08-10 - 0,000554 0,830 0,000238 2,27240 7,076 <0,05 

2004-09-21 0,00100 0,885 0,0000931 1,80692 3,482 <0,05 

2004-11-10 0,000675 0,866 0,000191 1,72674 3,3 <0,05 

2004-12-14 - 0,000049 1,05 0,000092 2,02676 1,074 <0,05 

2005-02-02 0,000585 1,10 0,000118 2,05278 1,144 <0,05 

2005-03-22 - 0,000310 0,878 0,0000770 2,13495 0,324 <0,05 

2005-05-03 0,000771 1,11 0,000123 2,00715 2,654 <0,05 

2005-06-30 0,000178 0,950 0,0000991 2,05722 1,017 <0,05 

2005-08-09 0,000335 1,74 0,0001835 1,92269 8,424 <0,05 

2005-09-20 - 0,000049 1,19 0,000071 1,89452 1,290 <0,05 

2005-11-01 0,000231 1,12 0,000087 2,32762 0,420 <0,05 

2005-12-13 0,00139 0,0561 0,00009216 2,06837 0,991 <0,05 

2006-01-31 - 0,000436 0,832 0,000122 1,72825 0,257 <0,05 

2006-03-28 - 0,000448 1,13 0,000141 1,90044 1,692 <0,05 

Durbin-Watson testens värde ligger mellan 1,64 till 2,73. De flesta ligger runt 2, 
vilket tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling 
testen visar att vid endast två tillfällen är residualerna normalfördelade då p-värde 
>0,05.  
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Tabell 4 
Resultat från skattningar, säljkurs A-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 

parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson respektive 
Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 - 0,000058 0,982 0,000285 1,93277 1,753 <0,05 

1997-03-25 - 0,000178 1,15 0,000209 1,98805 3,418 <0,05 

1998-09-19 - 0,00061 0,935 0,00092 2,46547 4,712 <0,05 

1998-10-15 - 0,00061 0,935 0,00092 2,46547 4,712 <0,05 

1998-11-17 - 0,00167 0,991 0,00051 1,97077 0,724 <0,05 

1999-06-30 - 0,00072 0,856 0,000248 2,00077 0,474 <0,05 

1999-08-24 0,00291 0,965 0,000350 1,59238 1,856 <0,05 

1999-11-16 - 0,00157 0,571 0,0004920 1,90896 1,894 <0,05 

2000-05-16 0,00096 0,393 0,000545 1,88348 1,097 <0,05 

2000-06-30 - 0,00242 0,365 0,000452 2,23090 1,265 <0,05 

2000-08-24 0,00142 0,610 0,000526 2,04685 3,945 <0,05 

2001-01-03 - 0,00009 0,493 0,000736 2,03493 1,863 <0,05 

2001-01-31 - 0,00009 0,493 0,000736 2,03493 1,863 <0,05 

2001-03-20 0,00081 0,510 0,000541 1,73464 7,739 0,12 

2001-04-18 0,00081 0,510 0,000541 1,73464 7,739 <0,05 

2001-05-15 0,00081 0,510 0,000541 1,73464 7,739 <0,05 

2001-06-27 0,00237 0,923 0,000401 1,88146 3,935 <0,05 

2001-08-21 0,000036 0,605 0,000232 1,52864 1,962 0,2 

2001-09-17 0,000036 0,605 0,000232 1,52864 1,962 <0,05 

2001-10-02 0,000036 0,605 0,000232 1,52864 1,962 <0,05 

2001-11-06 0,00116 0,799 0,000634 2,16224 4,139 <0,05 

2001-12-11 0,000829 1,01 0,000237 2,14090 0,767 <0,05 

2002-11-06 0,00546 0,545 0,002074 2,49348 7,330 <0,05 

2003-06-25 0,00738 0,712 0,004216 1,93449 49,127 <0,05 

2004-06-30 0,000409 0,954 0,000090 1,92897 0,947 <0,05 

2004-08-10 - 0,000585 0,865 0,000239 2,26222 6,627 <0,05 

2004-09-21 0,00102 0,879 0,0000934 1,81671 2,981 <0,05 

2004-11-10 0,000743 0,856 0,000195 1,75579 3,088 <0,05 

2004-12-14 - 0,000083 1,04 0,000091 2,02665 1,173 <0,05 

2005-02-02 0,000554 1,08 0,000121 2,07640 0,955 <0,05 

2005-03-22 - 0,000250 0,849 0,0000826 2,19937 0,328 <0,05 

2005-05-03 0,000763 1,10 0,000122 2,01242 2,744 <0,05 

2005-06-30 0,000262 0,904 0,0000979 2,03693 0,773 <0,05 

2005-08-09 0,000380 1,74 0,0001837 1,92601 8,182 <0,05 

2005-09-20 - 0,000016 1,16 0,000072 1,94574 1,143 <0,05 

2005-11-01 0,000200 1,09 0,000089 2,31726 0,580 <0,05 

2005-12-13 0,00138 0,0622 0,00009184 2,10248 1,093 <0,05 

2006-01-31 - 0,000463 0,837 0,000120 1,71576 0,184 <0,05 

2006-03-28 - 0,000382 1,10 0,000143 1,91075 1,652 <0,05 

Durbin-Watson testens värde ligger mellan 1,52 till 2,49. De flesta ligger runt 2, 
vilket tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling 
testen visar att vid endast två tillfällen är residualerna normalfördelade då p-värde 
>0,05.  
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Tabell 5 
Resultat från skattningar, snittkurs A-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 
parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson 

respektive Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 - 0,000047 0,986 0,000274 1,90263 1,759 <0,05 

1997-03-25 - 0,000267 1,16 0,000207 2,02093 2,617 <0,05 

1998-09-19 - 0,00029 0,998 0,00060 2,11841 1,180 <0,05 

1998-10-15 - 0,00029 0,998 0,00060 2,11841 1,180 <0,05 

1998-11-17 - 0,00141 1,02 0,00071 2,19704 3,597 <0,05 

1999-06-30 - 0,00075 0,868 0,000251 2,01454 0,621 <0,05 

1999-08-24 0,00292 0,953 0,000341 1,57641 1,916 <0,05 

1999-11-16 - 0,00139 0,552 0,0004865 1,89201 2,088 <0,05 

2000-05-16 0,00099 0,405 0,000530 1,83764 1,315 <0,05 

2000-06-30 - 0,00250 0,367 0,000441 2,20566 1,111 <0,05 

2000-08-24 0,00154 0,610 0,000488 2,01169 3,319 <0,05 

2001-01-03 - 0,00002 0,522 0,000703 2,03893 1,698 <0,05 

2001-01-31 - 0,00002 0,522 0,000703 2,03893 1,698 <0,05 

2001-03-20 0,00070 0,515 0,000536 1,70297 7,941 <0,05 

2001-04-18 0,00070 0,515 0,000536 1,70297 7,941 <0,05 

2001-05-15 0,00070 0,515 0,000536 1,70297 7,941 <0,05 

2001-06-27 0,00207 0,884 0,000388 1,81934 4,190 <0,05 

2001-08-21 0,000003 0,598 0,000226 1,53704 2,588 <0,05 

2001-09-17 0,000003 0,598 0,000226 1,53704 2,588 <0,05 

2001-10-02 0,000003 0,598 0,000226 1,53704 2,588 <0,05 

2001-11-06 0,00125 0,782 0,000626 2,14817 3,959 <0,05 

2001-12-11 0,00319 0,797 0,002130 2,73452 45,364 <0,05 

2002-11-06 0,00484 0,628 0,001436 2,22821 5,318 <0,05 

2003-06-25 0,00770 0,701 0,004223 1,93326 49,962 <0,05 

2004-06-30 0,000440 0,942 0,000090 1,91685 0,832 <0,05 

2004-08-10 - 0,000570 0,848 0,000237 2,26511 7,211 <0,05 

2004-09-21 0,00101 0,882 0,0000924 1,80094 3,252 <0,05 

2004-11-10 0,000709 0,861 0,000192 1,73436 3,231 <0,05 

2004-12-14 - 0,000066 1,05 0,000091 2,01627 1,188 0,13 

2005-02-02 0,000569 1,09 0,000117 2,05851 1,155 <0,05 

2005-03-22 - 0,000280 0,863 0,0000785 2,15432 0,286 0,07 

2005-05-03 0,000767 1,10 0,000122 2,00543 2,751 <0,05 

2005-06-30 0,000220 0,927 0,0000978 2,04137 0,876 <0,05 

2005-08-09 0,000358 1,74 0,0001830 1,92192 8,434 <0,05 

2005-09-20 - 0,000032 1,18 0,000070 1,90135 1,262 <0,05 

2005-11-01 0,000215 1,11 0,000087 2,31655 0,493 <0,05 

2005-12-13 0,00139 0,0591 0,00009137 2,07930 0,945 <0,05 

2006-01-31 - 0,000449 0,835 0,000120 1,71782 0,234 <0,05 

2006-03-28 - 0,000415 1,12 0,000141 1,90221 1,708 <0,05 

Durbin-Watson testens värde ligger mellan 1,53 till 2,73. De flesta ligger runt 2, 
vilket tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling 
testen visar att vid endast två tillfällen är residualerna normalfördelade då p-värde 
>0,05.  
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Tabell 6 
Resultat från skattningar, senast betalt A-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 

parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson 
respektive Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 0,000075 1,04 0,000284 1,91586 1,225 <0,05 

1997-03-25 - 0,000385 1,19 0,000197 1,91436 2,609 <0,05 

1998-09-19 - 0,00010 1,03 0,00052 2,02764 0,889 0,023 

1998-10-15 - 0,00010 1,03 0,00052 2,02764 0,889 0,023 

1998-11-17 - 0,00173 1,01 0,00056 2,09137 0,969 0,14 

1999-06-30 - 0,00116 0,909 0,000265 2,05573 0,803 <0,05 

1999-08-24 0,00316 0,987 0,000366 1,60501 1,777 <0,05 

1999-11-16 - 0,00149 0,556 0,0005070 1,93409 1,819 <0,05 

2000-05-16 0,00107 0,389 0,000568 1,92818 0,628 <0,05 

2000-06-30 - 0,00234 0,374 0,000469 2,18314 1,547 <0,05 

2000-08-24 0,00164 0,647 0,000558 2,06565 3,078 <0,05 

2001-01-03 - 0,00002 0,513 0,000714 2,03491 1,646 <0,05 

2001-01-31 - 0,00002 0,513 0,000714 2,03491 1,646 <0,05 

2001-03-20 0,00064 0,506 0,000569 1,81260 6,276 <0,05 

2001-04-18 0,00064 0,506 0,000569 1,81260 6,276 <0,05 

2001-05-15 0,00064 0,506 0,000569 1,81260 6,276 <0,05 

2001-06-27 0,00225 0,913 0,000424 1,89974 3,580 <0,05 

2001-08-21 - 0,000002 0,640 0,000248 1,69261 1,499 <0,05 

2001-09-17 - 0,000002 0,640 0,000248 1,69261 1,499 <0,05 

2001-10-02 - 0,000002 0,640 0,000248 1,69261 1,499 <0,05 

2001-11-06 0,00117 0,847 0,000656 2,19078 4,062 <0,05 

2001-12-11 0,00088 1,01 0,000264 2,21046 0,960 <0,05 

2002-11-06 0,00395 0,755 0,00185 2,33036 3,635 <0,05 

2003-06-25 0,00852 0,597 0,004237 1,92667 45,409 <0,05 

2004-06-30 0,000458 0,965 0,000096 1,88792 0,973 <0,05 

2004-08-10 - 0,000549 0,850 0,000239 2,28167 6,576 <0,05 

2004-09-21 0,000883 0,927 0,0000979 1,90180 2,729 <0,05 

2004-11-10 0,000776 0,891 0,000195 1,75569 2,898 0,16 

2004-12-14 0,000081 1,07 0,000103 2,10220 1,683 <0,05 

2005-02-02 0,000622 1,11 0,000118 2,09384 1,289 <0,05 

2005-03-22 - 0,000367 0,932 0,0000844 2,20140 0,524 <0,05 

2005-05-03 0,000770 1,11 0,000128 2,02273 2,447 <0,05 

2005-06-30 0,000087 0,978 0,0000994 2,05696 0,480 <0,05 

2005-08-09 0,000132 1,84 0,000186 1,94878 8,671 <0,05 

2005-09-20 - 0,000076 1,21 0,000076 1,99405 1,456 <0,05 

2005-11-01 0,000265 1,12 0,000095 2,34606 0,917 <0,05 

2005-12-13 0,00141 0,0355 0,0001023 2,14647 1,069 <0,05 

2006-01-31 - 0,000347 0,877 0,000126 1,74235 0,209 <0,05 

2006-03-28 - 0,000430 1,12 0,000147 1,91652 1,480 <0,05 

Durbin-Watson testens värde ligger mellan 1,60 till 2,28. De flesta ligger runt 2, 
vilket tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling 
testen visar att vid endast fyra tillfällen är residualerna normalfördelade då p-
värde >0,05.  
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Tabell 7 
Resultat från skattningar, köpkurs O-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 
parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson 

respektive Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 0,00029 0,606 0,0005019 2,38218 2, 494 <0,05 

1997-03-25 0,00119 0,458 0,0005684 2,03506 6,422 <0,05 

1998-09-19 - 0,00288 0,900 0,001940 2,20061 9.977 <0,05 

1998-10-15 - 0,00288 0,900 0,001940 2,20061 9.977 <0,05 

1998-11-17 0,00059 0,520 0,000797 1,89601 1,746 <0,05 

1999-06-30 - 0,00085 0,483 0,0003324 1,87467 4,47 <0,05 

1999-08-24 0,00050 0,734 0,000422 2,13154 4,944 <0,05 

1999-11-16 0,00315 0,268 0,0005867 1,79015 7,954 <0,05 

2000-05-16 - 0,00145 0,717 0,001146 2,41953 3,127 <0,05 

2000-06-30 - 0,00397 0,459 0,001026 1,96776 5,933 <0,05 

2000-08-24 0,00051 0,554 0,000760 2,12394 5,6 <0,05 

2001-01-03 - 0,00401 0,495 0,001203 2,04525 5,325 <0,05 

2001-01-31 - 0,00401 0,495 0,001203 2,04525 5,325 <0,05 

2001-03-20 - 0,00058 0,540 0,000865 1,91695 4,736 <0,05 

2001-04-18 - 0,00058 0,540 0,000865 1,91695 4,736 <0,05 

2001-05-15 - 0,00058 0,540 0,000865 1,91695 4,736 <0,05 

2001-06-27 0,00060 0,562 0,000611 1,82816 8,854 <0,05 

2001-08-21 0,00084 0,321 0,0006882 2,06750 7,549 <0,05 

2001-09-17 0,00084 0,321 0,0006882 2,06750 7,549 <0,05 

2001-10-02 0,00084 0,321 0,0006882 2,06750 7,549 <0,05 

2001-11-06 0,00272 0,400 0,001733 2,13181 13,861 <0,05 

2001-12-11 0,00466 0,873 0,001055 2,02066 8,514 <0,05 

2002-11-06 0,00422 0,711 0,001374 2,14413 4,15 <0,05 

2003-06-25 0,00802 0,689 0,004304 1,94555 46,234 <0,05 

2004-06-30 - 0,000088 0,301 0,0002317 2,19638 3,512 <0,05 

2004-08-10 - 0,00138 0,414 0,0004539 2,04006 11,731 <0,05 

2004-09-21 0,00160 0,504 0,0003568 1,89751 6,545 <0,05 

2004-11-10 0,000259 0,350 0,0002821 1,84750 4,507 <0,05 

2004-12-14 0,00228 0,577 0,0001878 2,15348 2.777 <0,05 

2005-02-02 0,00106 0,651 0,0002588 1,82071 4,06 <0,05 

2005-03-22 - 0,000915 0,717 0,0002380 1,99420 7,506 <0,05 

2005-05-03 - 0,00093 0,665 0,0003830 2,44857 8,869 <0,05 

2005-06-30 0,00240 0,453 0,0002168 2,03532 7,006 <0,05 

2005-08-09 0,000575 0,247 0,0001076 1,94471 1,915 <0,05 

2005-09-20 0,00197 0,608 0,0003910 2,13382 9,367 <0,05 

2005-11-01 0,000275 0,951 0,000221 1,98831 3,5 <0,05 

2005-12-13 0,000727 0,125 0,0001934 1,88728 4,748 <0,05 

2006-01-31 - 0,00161 - 0,204 0,0002963 1,81401 5,404 <0,05 

2006-03-28 0,00234 0,414 0,0001961 2,02778 2,528 <0,05 

Durbin-Watson testen ligger mellan 1,81 och 2,42. De flesta ligger runt 2, vilket 
tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling testen 
visar att samtliga residualer ej är normalfördelade då samtliga p-värde <0,05. 
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Tabell 8 
Resultat från skattningar, säljkurs O-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 
parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson 

respektive Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 - 0,00038 0,538 0,0004302 2,31386 3,444 <0,05 

1997-03-25 0,00132 0,361 0,0005447 2,00000 6,384 <0,05 

1998-09-19 - 0,00291 0,863 0,001854 2,28987 9,248 <0,05 

1998-10-15 - 0,00291 0,863 0,001854 2,28987 9,248 <0,05 

1998-11-17 0,00028 0,490 0,000845 2,02261 4,092 <0,05 

1999-06-30 - 0,00063 0,404 0,0003234 1,99916 4,74 <0,05 

1999-08-24 0,00019 0,715 0,000405 1,98765 5,859 <0,05 

1999-11-16 0,00440 0,110 0,0005186 1,90990 9,344 <0,05 

2000-05-16 - 0,00115 0,660 0,001260 2,41123 4,858 <0,05 

2000-06-30 - 0,00363 0,520 0,000981 1,94172 4,171 <0,05 

2000-08-24 0,00064 0,503 0,000918 2,23335 6,58 <0,05 

2001-01-03 - 0,00347 0,436 0,001132 2,05885 5,129 <0,05 

2001-01-31 - 0,00347 0,436 0,001132 2,05885 5,129 <0,05 

2001-03-20 - 0,00030 0,442 0,000967 1,80577 9,59 <0,05 

2001-04-18 - 0,00030 0,442 0,000967 1,80577 9,59 <0,05 

2001-05-15 - 0,00030 0,442 0,000967 1,80577 9,59 <0,05 

2001-06-27 - 0,00087 0,422 0,0006600 2,06730 7,788 <0,05 

2001-08-21 0,00185 0,189 0,001348 2,38696 21,578 <0,05 

2001-09-17 0,00185 0,189 0,001348 2,38696 21,578 <0,05 

2001-10-02 0,00185 0,189 0,001348 2,38696 21,578 <0,05 

2001-11-06 0,00241 0,391 0,002019 2,22317 17,355 <0,05 

2001-12-11 0,00483 0,744 0,001049 1,86660 12,585 <0,05 

2002-11-06 0,00546 0,545 0,002073 2,49355 7,33 <0,05 

2003-06-25 0,00738 0,711 0,004216 1,93453 49,134 <0,05 

2004-06-30 0,00020 0,265 0,0004256 2,51726 15,438 <0,05 

2004-08-10 - 0,00148 0,388 0,0004226 1,92417 14,177 <0,05 

2004-09-21 0,00134 0,558 0,0003227 1,86897 6,647 <0,05 

2004-11-10 0,000108 0,319 0,0002583 1,83665 5,669 <0,05 

2004-12-14 0,00230 0,647 0,0001931 2,23091 2,369 <0,05 

2005-02-02 0,000978 0,453 0,0002593 1,83229 4,605 <0,05 

2005-03-22 - 0,000793 0,595 0,0002354 1,89698 9.933 <0,05 

2005-05-03 - 0,000953 0,679 0,0002288 2,19381 5,626 <0,05 

2005-06-30 0,00245 0,448 0,0001878 1,91164 6.998 <0,05 

2005-08-09 0,000564 0,239 0,0001094 1,83470 2,2 <0,05 

2005-09-20 0,00210 0,510 0,0003523 2,03513 11,879 <0,05 

2005-11-01 0,000080 0,902 0,000225 1,98508 4,752 <0,05 

2005-12-13 0,00102 0,101 0,0001703 1,93161 3,542 <0,05 

2006-01-31 - 0,00146 - 0,224 0,0002908 1,82215 5.003 <0,05 

2006-03-28 0,00237 0,394 0,0001862 1,90653 2,874 <0,05 

Durbin-Watson testen ligger mellan 1,80 och 2,51. De flesta ligger runt 2, vilket 
tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling testen 
visar att samtliga residualer ej är normalfördelade då samtliga p-värde <0,05.  
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Tabell 9 
Resultat från skattningar, snittkurs O-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 
parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson 

respektive Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 - 0,00005 0,572 0,0004251 2,29014 3,514 <0,05 

1997-03-25 0,00125 0,410 0,0005384 1,98655 7,344 <0,05 

1998-09-19 - 0,00290 0,882 0,001786 2,20538 9,965 <0,05 

1998-10-15 - 0,00290 0,882 0,001786 2,20538 9,965 <0,05 

1998-11-17 0,00044 0,505 0,000768 1,90420 3,186 <0,05 

1999-06-30 - 0,00074 0,444 0,0003044 1,87300 4,797 <0,05 

1999-08-24 0,00034 0,725 0,000377 2,01808 5,134 <0,05 

1999-11-16 0,00377 0,189 0,0005197 1,80809 8,524 <0,05 

2000-05-16 - 0,00130 0,689 0,001033 2,30689 3,079 <0,05 

2000-06-30 - 0,00380 0,489 0,000923 1,87794 5,693 <0,05 

2000-08-24 0,00058 0,528 0,000743 2,08702 5,254 <0,05 

2001-01-03 - 0,00374 0,466 0,001105 2,00020 5,315 <0,05 

2001-01-31 - 0,00374 0,466 0,001105 2,00020 5,315 <0,05 

2001-03-20 - 0,00044 0,491 0,000828 1,83082 6,369 <0,05 

2001-04-18 - 0,00044 0,491 0,000828 1,83082 6,369 <0,05 

2001-05-15 - 0,00044 0,491 0,000828 1,83082 6,369 <0,05 

2001-06-27 - 0,00014 0,492 0,000531 1,79807 7,967 <0,05 

2001-08-21 0,00135 0,255 0,0007165 2,12659 10,774 <0,05 

2001-09-17 0,00135 0,255 0,0007165 2,12659 10,774 <0,05 

2001-10-02 0,00135 0,255 0,0007165 2,12659 10,774 <0,05 

2001-11-06 0,00256 0,396 0,001753 2,13223 17.065 <0,05 

2001-12-11 0,00474 0,809 0,000978 1,87731 10,48 <0,05 

2002-11-06 0,00484 0,628 0,001436 2,22827 5,32 <0,05 

2003-06-25 0,00770 0,700 0,004224 1,93329 49.971 <0,05 

2004-06-30 0,000054 0,283 0,0002936 2,34549 9,139 <0,05 

2004-08-10 - 0,00143 0,401 0,0004122 1,93456 14,784 <0,05 

2004-09-21 0,00147 0,531 0,0003245 1,83816 6,71 <0,05 

2004-11-10 0,000184 0,334 0,0002579 1,79116 5,489 <0,05 

2004-12-14 0,00229 0,612 0,0001763 2,14570 2,233 <0,05 

2005-02-02 0,00102 0,552 0,0002445 1,76353 4,758 <0,05 

2005-03-22 - 0,00854 0,656 0,0002297 1,92113 9,714 <0,05 

2005-05-03 - 0,000941 0,672 0,0002693 2,27586 5,936 <0,05 

2005-06-30 0,00243 0,451 0,0001948 1,94103 7,192 <0,05 

2005-08-09 0,000569 0,243 0,0001024 1,83729 2,038 <0,05 

2005-09-20 0,00203 0,559 0,0003543 2,04996 10,709 <0,05 

2005-11-01 0,000178 0,927 0,000213 1,95721 4,512 <0,05 

2005-12-13 0,000875 0,113 0,0001720 1,85908 4,246 <0,05 

2006-01-31 - 0,00154 - 0,214 0,0002864 1,79159 5,356 <0,05 

2006-03-28 0,00235 0,404 0,0001842 1,92613 2,722 <0,05 

Durbin-Watson testen ligger mellan 1,76 och 2,34. De flesta ligger runt 2, vilket 
tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling testen 
visar att samtliga residualer ej är normalfördelade då samtliga p-värde <0,05.  
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Tabell 10 
Resultat från skattningar, senast betalt O-lista. Datumen är då ändringen är gjord,  α, β och ε är våra 

parametrar i undersökningen. Förkortningarna DW och AD står för testerna av Durbin Watson respektive 
Anderson Darling.  Tabellen avslutas med p-värdet för Anderson Darling. 

 

Ändring 
köpkurs α β ε DW test AD test 

AD  
p-värde 

1996-01-31 0,00063 0,710 0,0004581 2,34225 2,132 <0,05 

1997-03-25 0,00085 0,542 0,0005812 1,99792 6,054 <0,05 

1998-09-19 - 0,00148 0,931 0,00196 2,27361 7,936 <0,05 

1998-10-15 - 0,00148 0,931 0,00196 2,27361 7,936 <0,05 

1998-11-17 0,00063 0,461 0,000964 2,10649 3, 305 <0,05 

1999-06-30 - 0,00060 0,405 0,0003936 2,15217 4,505 <0,05 

1999-08-24 0,00059 0,779 0,000507 2,20667 3,501 <0,05 

1999-11-16 0,00467 0,101 0,0005507 1,83895 4,698 <0,05 

2000-05-16 - 0,00051 0,620 0,001192 2,25398 2,996 <0,05 

2000-06-30 - 0,00380 0,526 0,001096 2,04729 4,46 <0,05 

2000-08-24 0,00104 0,486 0,000832 2,19912 4,589 <0,05 

2001-01-03 - 0,00374 0,550 0,001230 2,12501 5,622 <0,05 

2001-01-31 - 0,00374 0,550 0,001230 2,12501 5,622 <0,05 

2001-03-20 0,00025 0,605 0,000963 2,06886 2,58 <0,05 

2001-04-18 0,00025 0,605 0,000963 2,06886 2,58 <0,05 

2001-05-15 0,00025 0,605 0,000963 2,06886 2,58 <0,05 

2001-06-27 - 0,00045 - 0,00045 0,0006989 2,07269 6,144 <0,05 

2001-08-21 0,00184 0,274 0,0007746 2,10453 12,573 <0,05 

2001-09-17 0,00184 0,274 0,0007746 2,10453 12,573 <0,05 

2001-10-02 0,00184 0,274 0,0007746 2,10453 12,573 <0,05 

2001-11-06 0,00336 0,359 0,001931 2,19999 14,433 <0,05 

2001-12-11 0,00465 0,857 0,001101 1,98115 8,082 <0,05 

2002-11-06 0,00395 0,755 0,00185 2,33033 3,634 <0,05 

2003-06-25 0,00852 0,596 0,004238 1,92671 45,414 <0,05 

2004-06-30 - 0,000062 0,209 0,0002614 2,27649 3,2 <0,05 

2004-08-10 - 0,00143 0,502 0,0004498 2,05911 9,785 <0,05 

2004-09-21 0,00168 0,483 0,0004003 2,03997 6,457 <0,05 

2004-11-10 0,00013 0,290 0,0003012 1,89749 4,483 <0,05 

2004-12-14 0,00224 0,540 0,0002170 2,21505 2,1 <0,05 

2005-02-02 0,00124 0,506 0,0002910 1,97561 3,336 <0,05 

2005-03-22 - 0,000736 0,669 0,0002677 2,04551 6,85 <0,05 

2005-05-03 - 0,000968 0,760 0,0002681 2,26909 4,73 <0,05 

2005-06-30 0,00221 0,476 0,0002060 1,97686 4,075 <0,05 

2005-08-09 0,000733 0,249 0,0001266 2,07713 2,341 <0,05 

2005-09-20 0,00210 0,550 0,0003767 2,05608 10,027 <0,05 

2005-11-01 - 0,000299 0,822 0,0002430 2,05546 3,11 <0,05 

2005-12-13 0,00119 0,107 0,0001852 1,89233 2,697 <0,05 

2006-01-31 - 0,00173 - 0,257 0,0002948 1,73406 4,389 <0,05 

2006-03-28 0,00224 0,527 0,0002057 2,02620 2,079 <0,05 

Durbin-Watson testen ligger mellan 1,73 och 2,34. De flesta ligger runt 2, vilket 
tyder på att det inte finns någon stark autokorrelation. Anderson-Darling testen 
visar att samtliga residualer ej är normalfördelade då samtliga p-värde <0,05.  
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I nästan samtliga fall förkastas nollhypotesen för normalfördelning av 
residualerna. Detta bryter alltså mot ett av OLS-regressionens kriterium. OLS som 
estimeringsmetod valdes ändå till fördel för andra metoder som inte förutsätter 
normalfördelning. Anledningen till detta är den mångfald i OLS- regression vid 
ekonomiska förhållanden, som är väl forskat, helt enkelt är överlägset andra 
modeller. För stickprov som är tillräckligt stora är normalfördelningen oviktigt. 
Detta eftersom testets statistik antagligen kommer att följa den mest anpassade 
fördelningen även vid frånvaro av normalfördelningsfel.68 
 
Vid ekonomiska och finansiella undersökningar, är det inte ovanligt att en eller 
flera väldigt extrema residualer orsakar att nollhypotesen förkastas, på grund av 
att de inte är normalfördelade. Vid aktieavkastningar som har en uteliggare med 
en avkastning mycket högre än de andra aktierna skapas detta problem. När 
residualerna testas i ett histogram med en normalfördelningskurva ser det 
normalfördelat ut, men testet som gjorts motsäger detta just på grund av några 
aktier har en extremt hög residual. Ett sätt att motverka detta är att sätta in så 
kallade ”dummy” variabler istället för de höga värdena, där de istället sätts som 
noll.69 Men eftersom vi vet vad felet beror på anser vi inte detta vara nödvändigt. 
Undersökningen innefattar 460 observationer vid höjning och 320 observationer 
vid sänkning. Vi bedömer att antalet observationer i undersökningen är tillräckligt 
många och normalfördelning då blir mindre viktig, dessutom är residualerna 
egentligen normalfördelade, dock med ett par uteliggare som påverkar testet.70 
 
Vi anser att det är viktigare att ha kvar viktig information som ger 
undersökningens slutliga resultat, istället för eller att ändra dessa värden till noll. 
 
 

5.2 Avvikande avkastning & hypotesprövning 
 
Genom de skattade parametrarna α och β från OLS-regressionen räknas den 
avvikande avkastningen ut. Detta görs för varje dag på varje bolag med dess fyra 
olika kurser (se ekvation 3). Utifrån detta fås sedan den kumulativa avvikande 
avkastningen fram (se ekvation 4) som används för att räkna ut de olika 
medelvärdena för avvikande avkastning (se ekvation 5) och för kumulativ 
avkastning (se ekvation 6).  
 
Undersökningen är uppdelad på de olika kurserna och på A- och O-lista. Det är 
även en uppdelning mellan ökning av The Federal Funds Rate och en sänkning av 
The Federal Funds Rate. För att statistiskt säkerställa den avvikande avkastningen 
testades hypoteserna på en 95 % signifikansnivå.  
 
 
 
 
 

                                                 
68 Brooks (2004) s 182 
69 Ibid s 182-183 
70 Ibid  
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5.2.1 Höjning A-lista 
 

Tabell 11 
Köpkurs, avvikande avkastning A-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med varandra 

före och efter ränteändring.  
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 

AAR före 
ändring 0,109% 0,134% -0,387% 0,068% 0,017% 

AAR efter 
ändring -0,017% -0,096% 0,007% 0,247% -0,154% 

Differens -0,126% -0,237% 0,394% 0,180% -0,172% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 0,024 0,000 1,000 0,863 0,032 

T-värde -1,99 -3,64 7,66 1,09 -1,85 

I tabellen ovan förkastas nollhypotesen vid dag 1, 2 och 5. Vid dessa dagar 
accepteras mothypotesen som innebär att en höjning av räntan ger negativ 
avvikande avkastning. Dock är endast dag 1 och 2 statistiskt signifikant.  
 
 
 

Tabell 12 
Säljkurs, avvikande avkastning A-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med varandra 

före och efter ränteändring.  
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,016% 0,080% -0,256% -0,048% -0,017% 

AAR efter 
ändring 0,025% -0,152% 0,114% 0,160% -0,078% 

Differens -0,009% -0,232% 0,370% 0,208% -0,061% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 0,526 0,018 1,000 1,000 0,331 

T-värde 0,07 -2,11 6,25 6,82 -0,44 

Vid säljkursen förkastas nollhypotesen vid dag 2. Det innebär att en höjning av 
räntan ger negativ avkastning som är statistiskt signifikant då t <-1,96. Vid de 
andra dagarna accepteras nollhypotesen.  
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Tabell 13 
Snittkurs, avvikande avkastning A-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med varandra 

före och efter ränteändring.  
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring 0,014% 0,092% -0,231% -0,030% -0,001% 

AAR efter 
ändring 0,019% -0,124% 0,125% 0,185% -0,086% 

Differens 0,005% -0,216% 0,355% 0,215% -0,085% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 
0,467 0,001 1,000 0,992 0,196 

T-värde -0,08 -3,02 5,85 2,43 -0,86 

Även vid snittkursens dag 2 förkastas nollhypotesen till förmån för mothypotesen, 
som är statistiskt signifikant då t <-1,96. Vid de andra dagarna accepteras 
nollhypotesen.  
 
 
 

Tabell 14 
Senast betalt, avvikande avkastning A-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat 

som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med 
varandra före och efter ränteändring.  

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,069% 0,093% -0,242% -0,048% 0,004% 

AAR efter 
ändring 0,027% -0,031% 0,122% 0,052% 0,037% 

Differens 0,096% -0,125% 0,363% 0,100% 0,033% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 0,929 0,382 1,000 1,000 0,613 

T-värde 1,47 -0,30 5,87 5,57 0,29 

Vid kursen senast betalt accepteras samtliga nollhypoteser som innebär att det inte 
finns någon negativ avvikande avkastning i samband till höjningar av The Federal 
Funds Rate och senast betalkursen.  Dock är endast dag 3 och 4 statistiskt 
signifikanta då t >1,96.  
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Tabell 15 
CAAR samtliga kurser, A-lista höjning. CAAR innan och efter ränteändring är uträknat som 

medelvärdet av den kumulativa avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs 
med varandra före och efter ränteändring. 

 

Kurs Köp Sälj Snitt Senast 
CAAR före 
ändring -0,010% -0,052% -0,031% -0,052% 

CAAR efter 
ändring -0,003% 0,004% 0,024% 0,041% 

Differens 0,008% 0,056% 0,055% 0,094% 

Observationer 2300 2300 2300 2300 

P-värde 0,648 1,000 0,967 0,999 

T-värde 0,38 12,18 1,85 3,00 

Vid CAAR accepteras samtliga nollhypoteser som innebär att vid jämförande av 
alla dagar i händelsefönstret inte finns någon negativ avvikande avkastning på A-
listan vid en höjning av The Federal Funds Rate.  Dock är endast sälj- och senast 
betalkurs statistiskt signifikanta då t >1,96.  
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5.2.2 Höjning O-lista 
 

Tabell 16 
Köpkurs, avvikande avkastning O-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med varandra 

före och efter ränteändring.  
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,044% 0,262% 0,139% 0,164% 0,038% 

AAR efter 
ändring 0,065% 0,027% -0,181% -0,188% -0,024% 

Differens 0,109% -0,235% -0,320% -0,352% -0,062% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 0,851 0,001 0,001 0,000 0,236 

T-värde 1,04 -3,27 -3,24 -4,12 -0,72 

Tabellen ovan visar p-värde under 0,05 dag 2 till dag 4, vilket innebär att 
nollhypotesen förkastas dessa dagar. Samtliga av nämnda dagar är statistiskt 
signifikanta då t < -1,96 
 
 
 

Tabell 17 
Säljkurs, avvikande avkastning O-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med varandra 

före och efter ränteändring.  
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,037% 0,161% 0,155% 0,162% -0,015% 

AAR efter 
ändring 0,129% -0,076% -0,177% -0,230% 0,011% 

Differens 0,165% -0,237% -0,331% -0,393% 0,026% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 0,915 0,005 0,000 0,000 0,623 

T-värde 1,37 -2,59 -3,40 -4,48 0,31 

Resultatet i tabellen är likadant som på ovanstående köpkurs, det vill säga att 
nollhypotesen förkastas dag 2 till dag 4. Dessa dagar påvisar negativ avvikande 
avkastning i samband med en höjning. Samtliga av nämnda dagar är statistiskt 
signifikanta då t < -1,96 
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Tabell 18 
Snittkurs, avvikande avkastning O-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med varandra 

före och efter ränteändring.  
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,436% 0,216% 0,151% 0,168% 0,016% 

AAR efter 
ändring 0,101% -0,020% -0,174% -0,205% -0,002% 

Differens 0,536% -0,236% -0,326% -0,372% -0,018% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 0,998 0,001 0,000 0,000 0,797 

T-värde 2,83 -3,06 -3,49 -4,48 -0,26 

Snittkursen får samma resultat som både köp- och säljkursen, nollhypotesen 
förkastas dag 2 till dag 4. Dessa dagar påvisar negativ avvikande avkastning i 
samband med en höjning. Samtliga av nämnda dagar är statistiskt signifikanta då t 
< -1,96 
 
 
 
 

Tabell 19 
Senast betalt, avvikande avkastning O-lista höjning. AAR före och efter ränteändring är uträknat 

som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med 
varandra före och efter ränteändring.  

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,371% 0,349% -0,078% -0,347% -0,159% 

AAR efter 
ändring 0,029% -0,410% -0,613% -0,531% -0,002% 

Differens 0,400% -0,759% -0,535% -0,183% 0,157% 

Observationer 460 460 460 460 460 

P-värde 0,986 0,001 0,122 0,626 0,885 

T-värde 2,21 -3,31 -1,17 0,32 1,20 

Tabellens resultat skiljer sig åt från de tre ovanstående tabeller. På senast betalt 
kursen förkastas endast nollhypotesen dag 2 som också är statistiskt signifikant. 
De andra dagarna accepteras nollhypotesen. 
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Tabell 20 
CAAR samtliga kurser O-lista ökning. CAAR innan och efter ränteändring är uträknat som 

medelvärdet av den kumulativa avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs 
med varandra före och efter ränteändring. 

 

Kurs Köp Sälj Snitt Senast 
CAAR före 
ändring 0,104% 0,089% 0,101% 0,000% 

CAAR efter 
ändring -0,060% -0,069% -0,060% -0,045% 

Differens -0,164% -0,158% -0,161% -0,045% 

Observationer 2300 2300 2300 2300 

P-värde 0,000 0,000 0,000 0,342 

T-värde -4,03 -3,79 -5,05 -0,41 

Med ett p-värde under 0,05 förkastas nollhypotesen på kurserna; köp, sälj och 
snitt, vilket också är statistiskt signifikant. Dessa kurser påvisar negativ avvikande 
avkastning vid en höjning av The Federal Funds Rate.    
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5.2.3 Sänkning A-lista 
 

Tabell 21 
Köpkurs avvikande avkastning A-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med varandra 

före och efter ränteändring.  
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,386% 0,175% -0,190% -0,476% -0,157% 

AAR efter 
ändring -0,125% 0,219% -0,276% -0,283% 0,070% 

Differens 0,261% 0,394% -0,086% 0,192% 0,227% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,000 0,001 0,287 0,001 0,028 

T-värde 3,52 3,21 0,56 3,26 1,92 

I tabellen ovan förkastas samtliga nollhypoteser förutom vid dag 3. Detta innebär 
att vid fyra av fem dagar är AAR högre dagarna efter än innan en sänkning av The 
Federal Funds Rate. I fyra av fem fall finns positiv avvikande avkastning vid en 
sänkning. Dock är bara tre av dem statistiskt signifikanta.  
 
 
 

Tabell 22 
Säljkurs, avvikande avkastning A-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är uträknat 
som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med 

varandra före och efter ränteändring.  
 

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,299% -0,085% -0,083% -0,434% -0,142% 

AAR efter 
ändring -0,013% 0,380% -0,167% -0,140% -0,035% 

Differens 0,286% 0,464% -0,085% 0,294% 0,107% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,002 0,001 0,504 0,000 0,072 

T-värde 2,94 3,13 -0,01 3,96 1,47 

Vid säljkursen är det precis som vid köpkursen. Samtliga nollhypoteser förkastas 
förutom vid dag 3. Precis som ovan innebär detta AAR är högre vid fyra av fem 
dagar efter en sänkning av The Federal Funds Rate. I fyra av fem fall finns det 
positiv avvikande avkastning vid en sänkning. Dock är bara tre av dem statistiskt 
signifikanta.  
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Tabell 23 
Snittkurs, avvikande avkastning A-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är uträknat 

som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med 
varandra före och efter ränteändring.  

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,299% -0,113% -0,119% -0,444% 0,133% 

AAR efter 
ändring -0,054% 0,315% -0,207% -0,197% 0,035% 

Differens 0,245% 0,428% -0,087% 0,247% 0,167% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,001 0,001 0,430 0,000 0,039 

T-värde 3,06 3,11 0,18 3,81 1,77 

Vid snittkursen är det precis samma resultat som vid tidigare två nämnda kurser.  
 
 
 

Tabell 24 
Senast betalt, avvikande avkastning A-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är 

uträknat som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs 
med varandra före och efter ränteändring.  

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,317% -0,063% -0,125% -0,489% -0,089% 

AAR efter 
ändring -0,003% 0,409% -0,244% -0,115% -0,040% 

Differens 0,315% 0,472% -0,118% 0,374% 0,049% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,000 0,001 0,485 0,000 0,217 

T-värde 3,43 3,03 0,04 4,79 0,78 

I tabellen utläses att nollhypotesen accepteras vid dag 3 och 5. Vid de övriga 
dagarna förkastas nollhypotesen som innebär att det vid dessa dagar finns positiv 
avvikande avkastning vid en sänkning av The Federal Funds Rate, som är 
statistiskt signifikanta.  
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Tabell 25 
 CAAR samtliga kurser, A-lista sänkning. CAAR innan och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den kumulativa avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs 

med varandra före och efter ränteändring. 
 

Kurs Köp Sälj Snitt Senast 
CAAR före 
ändring -0,277% -0,208% -0,228% -0,217% 

CAAR efter 
ändring -0,090% -0,013% -0,036% -0,008% 

Differens 0,187% 0,195% 0,192% 0,209% 

Observationer 1600 1600 1600 1600 

P-värde 0,000 0,000 0,000 0,000 

T-värde 5,38 4,99 30,79 5,30 

Vid CAAR förkastas samtliga nollhypoteser som innebär att vid jämförande av 
alla dagar i händelsefönstret finns positiv avvikande avkastning på A-listan vid en 
sänkning av The Federal Funds Rate, som är statistiskt signifikant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TTTTHE HE HE HE FFFFED ED ED ED FFFFUNDS UNDS UNDS UNDS RRRRATEATEATEATE    
     

 50 

5.2.4 Sänkning O-lista 
 

Tabell 26 
Köpkurs, avvikande avkastning O-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är uträknat 

som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med 
varandra före och efter ränteändring.  

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring 0,022% 0,557% 0,241% -0,415% -0,255% 

AAR efter 
ändring -0,057% 0,003% -0,155% -0,156% 0,039% 

Differens -0,079% -0,555% -0,395% 0,259% 0,294% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,872 1,000 0,966 0,007 0,017 

T-värde -1,14 -3,51 -1,83 2,48 2,13 

Nollhypotesen förkastas vid dag 4 och 5, då finns det positiv avvikande 
avkastning vid en sänkning som är statistiskt signifikanta.  
 
 
 

Tabell 27 
Säljkurs, avvikande avkastning O-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är uträknat 

som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med 
varandra före och efter ränteändring.  

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,129% 0,329% 0,223% -0,574% -0,086% 

AAR efter 
ändring -0,133% 0,152% -0,153% -0,453% 0,293% 

Differens -0,003% -0,178% -0,375% 0,121% 0,379% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,321 0,933 0,964 0,004 0,169 

T-värde 0,47 -1,50 -1,80 2,67 1,38 

Nollhypotesen förkastas endast dag 4, då det finns en positiv avvikande 
avkastning som är statistiskt signifikant.  
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Tabell 28 
Snittkurs avvikande avkastning O-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är uträknat 

som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs med 
varandra före och efter ränteändring.  

 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,042% 0,456% 0,244% -0,483% -0,158% 

AAR efter 
ändring -0,083% 0,089% -0,141% -0,292% 0,178% 

Differens -0,041% -0,366% -0,385% 0,191% 0,336% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,499 0,996 0,972 0,004 0,033 

T-värde 0,00 -2,70 -1,92 2,68 1,85 

Tabellen på snittkursen visar att nollhypotesen förkastas dag 4 och dag 5. Dock är 
endast dag 4 statistiskt signifikant. 
 
 
 

Tabell 29 
Senast betalkurs avvikande avkastning O-lista sänkning. AAR före och efter ränteändring är 

uträknat som medelvärdet av den avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs 
med varandra före och efter ränteändring.  

 
 

Dag före/efter 1 2 3 4 5 
AAR före 
ändring -0,301% -0,128% -0,302% -1,083% -0,349% 

AAR efter 
ändring -0,432% -0,374% -0,673% -1,378% -0,058% 

Differens -0,131% -0,246% -0,372% -0,296% 0,291% 

Observationer 320 320 320 320 320 

P-värde 0,373 0,584 0,540 0,147 0,592 

T-värde 0,32 -0,21 -0,10 1,05 -0,23 

Tabellen visar att nollhypotesen accepteras samtliga dagar. Dock är ingen av 
jämförelserna statistiskt signifikanta. 
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Tabell 30 
CAAR samtliga kurser, O-lista sänkning. CAAR innan och efter ränteändring är uträknat som 
medelvärdet av den kumulativa avvikande avkastningen för samtliga aktier. Dagarna jämförs 

med varandra före och efter ränteändring. 
 

Kurs Köp Sälj Snitt Senast 
CAAR före 
ändring 0,014% -0,056% -0,009% -0,209% 

CAAR efter 
ändring -0,065% -0,059% -0,050% -0,149% 

Differens -0,079% -0,003% -0,041% 0,060% 

Observationer 1600 1600 1600 1600 

P-värde 0,749 0,657 0,645 0,048 

T-värde -0,67 -0,40 -0,37 1,67 

Tabellen visar medelvärdet på våra fyra kurser före och efter en ränteändring. 
Med ett p-värde under 0,05 förkastas nollhypotesen på senast betalkursen, medan 
nollhypotesen accepteras för köp-, sälj och snittkurserna. Dock är ingen av 
jämförelserna statistiskt signifikanta. 
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6. ANALYS  
 
 
 
 
 
I detta kapitel jämförs huvudperspektiven från teorikapitlet med resultatet av vår 
undersökning. Upplägget kommer att följa tidigare ordning, där vi börjar med att 
titta på hur en höjning av The Federal Funds Rate påverkar respektive lista. 
 
 

6.1 Höjning 
 
En höjning av The Federal Funds Rate är enligt Keynes ett sätt att strama åt 
ekonomin eller att dämpa inflationstrycket. Den höjda räntan leder till att 
bankernas upplåningskostnader ökar, vilket resulterar i att företagens 
belåningsvilja minskar då deras kapitalkostnad ökar. Smirlock och Yawitz anser 
att när kapitalkostnaden ökar, minskar också företagens vilja att investera. Med en 
högre kapitalkostnad påverkas ett bolags framtida värde till det negativa, och 
därför pekar mycket på att en höjning leder till en negativ avvikande avkastning. 
Sammantaget blir investerare mer försiktiga och investerar sina pengar i riskfria 
räntebärande papper eller i lågriskfonder istället för aktier.  
 
 
6.1.1 A-lista 
 
På A-listan finner vi ingen total negativ avvikande avkastning i samband med 
höjningar av The Federal Funds Rate. Vi kan däremot se en reaktion dag 2, då vi i 
3 av 4 fall finner en negativ avvikande avkastning efter höjning. Det kan förklaras 
med att dagen efter en räntehöjning i USA, påverkas Nasdaq och Dow Jones 
negativt, som sedan ger utslag i Sverige dagen efter.  
 
Waud förklarar att vid räntehöjningar är marknaden oftast redan förberedd, 
eftersom The Federal Reserve schemalägger sina möten en tid framöver, och vid 
en för hög inflation, anser Waud att investerarna kan förutspå en räntehöjning och 
att den redan innan ändring är inräknad i aktiepriset. Detta ses tydligt i tabell 15, 
då CAAR sjunker på samtliga kurser innan räntehöjningen. Denna effekt är endast 
vid räntehöjningar eftersom marknaden oftast inte förväntar sig en räntesänkning 
på samma sätt som marknaden kan förvänta sig en höjning. Diamond utvecklar 
detta resonemang. Han stödjer denna tankegång då han anser att bankerna innehar 
information som inte marknaden har. Detta informationsövertag borde ses som 
nyheter för den finansiella marknaden då bankerna ändrar sin ränta innan Federal 
Reserve gör det. Bankernas ränteändring påverkar CAAR som sjunker dagarna 
innan Federal Reserve´s ändring. Detta får oss att tro att marknaden på A-listan 
uppfyller den semistarka formen av marknadseffektivitet vid en höjning då 
analytiker försökt förutspå den framtida avkastningen genom att samla på sig 
makroekonomisk information. Med tanke på att det i finansiell press förekommer 
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mängder av artiklar angående inflationstrycket, är därför priset redan det riktiga 
vid offentliggörandet, då investerare fått ta del av denna information innan den 
verkligen släpps. Vi ser därför ingen effekt vid en höjning.   
 
 
6.1.2 O-lista 
 
På O-listan finner vi en total negativ avvikande avkastning, då CAAR sjunker 
efter en räntehöjning. När den nya informationen offentliggörs, ändras också 
aktiernas värde. Företagen på O-listan är yngre företag än de på A-listan. Yngre 
företag har en annorlunda kapitalstruktur än gamla, oftast med en högre 
belåningsgrad och därmed också en känsligare kapitalkostnad. Vid fundamentala 
aktieanalyser påverkar en högre kapitalkostnad börsvärdet på bolagen till det 
sämre. Den negativa avvikande avkastningen kan således förklaras genom den 
högre kapitalkostnaden bolagen får med en höjning av räntan, och börsvärdet 
minskar på bolagen. McQueen stödjer detta då han anser att vid dåliga nyheter 
säljs de mindre bolagens aktier snabbt efter nyheten offentliggjorts. Även 
Nofsinger stödjer detta då han finner negativ avvikande avkastning vid en negativ 
makroekonomisk nyhet. Precis som tidigare undersökningar förklarar, kan det 
tänkas att investerare säljer sina aktier i de mindre bolagen, för att dom kan ha 
tidigare erfarenheter om att de mindre bolagens aktier sjunker snabbt vid dåliga 
nyheter. Detta kan även kopplas till Shefrin och Statmans teori om hur investerare 
håller sina förloraraktier för länge. Investerarna vill inte tro att en höjning kommer 
att verkställas, och säljer först aktierna när höjningen offentliggörs, varför 
kurserna sjunker efter ändringen. Denna negativa avvikande avkastning får oss att 
tro marknaden på O-listan uppfyller den semistarka formen av 
marknadseffektivitet, där all offentlig information reflekteras i priset och att det 
inte genererar något att studera historisk information.  
 
 

6.2 Sänkning  
 
En sänkning av The Federal Funds Rate är enligt Keynes ett sätt att få ekonomin 
på uppgång. Den sänkta räntan leder till att bankernas upplåningskostnader 
minskar och det blir billigare för att företag och individer att låna och göra nya 
investeringar. En sänkning påverkar även kapitalkostnaden enligt Smirlock och 
Yawitz. En lägre kapitalkostnad borde stimulera börsvärdet uppåt, varför mycket 
pekar på att en räntesänkning leder till en positiv avvikande avkastning. Till 
skillnad från räntehöjningarna brukar nu istället investerare lämna sina sparkonton 
med låga räntor, och istället investera pengarna i värdepapper. I samband med 
detta borde även aktiernas priser pressas uppåt då efterfrågan ökar. 
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6.2.1 A-lista 
 
Resultaten visar att det finns positiv avvikande avkastning på A-listan i samband 
med en sänkning av The Federal Funds Rate. Detta får oss att tro att marknaden 
på A-listan uppfyller den semistarka formen av marknadseffektivitet, eftersom 
informationen om en räntesänkning ändrar bolagens framtida värde, och därmed 
också värdet på aktien. När The Federal Funds Rate sänks anser Seiler att det 
skickas ut signaler till de finansiella marknaderna att ekonomin är på uppgång. 
Tillsammans med Nofsingers teori om att handeln ökar vid en god 
makroekonomisk nyhet, som en räntesänkning är, ökar handeln på börsen och 
priserna pressas uppåt. Att det endast får utslag på A-listan återkopplas till 
MacKinlays teori om att den goda nyheten endast påverkar de stora bolagen först, 
medan investerarna tar längre tid på sig att köpa de mindre bolagens aktier. Att 
det sedan fortsätter samtliga dagar i händelsefönstret kan bero på att investerare 
ser att det går uppåt, och följer med i denna uppåtstigande trend, varför den 
positiva avvikande avkastningen är ett faktum. Det kan även förklaras med att det 
innan ändringen råder osäkerhet om det blir en höjning eller en sänkning, varför 
många investerare går ur sina positioner innan ändringen. När de sedan får 
nyheten att räntan sänks, återtar de sina positioner på marknaden och priserna 
pressas uppåt.  
 
 
6.2.2 O-lista 
 
O-listan ger positiv signifikant avvikande avkastningen på tre av fyra aktiekurser 
dag 4 efter en räntesänkning. Även dag 5 finner vi positiv avvikande avkastning 
på samtliga kurser, som dock inte är signifikant.  MacKinlay skriver i sin artikel 
om hur de mindre bolagen reagerar långsammare än stora, varför vi först får en 
effekt dag 4 och 5, men inte en total positiv avvikande avkastning på O-listan, då 
den positiva avvikande avkastningen från dag 4 och 5 är inte så stor att den 
påverkar genomsnittet på den kumulativa avkastningen Detta får oss att tro att 
marknaden på O-listan uppfyller den semistarka formen av marknadseffektivitet 
vid en sänkning, då värdet reflekteras av all offentlig information dessa dagar. 
Nofsinger menar på att de institutionella investerarna reagerar vid en god nyhet. 
Det kopplas samman med Friedmans teori om att investeringsinstitutionerna 
kommer låna ut pengarna till företagen som i sin tur investerar dem. Friedman 
anser att detta inte händer över en natt, varför inget händer de första dagarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TTTTHE HE HE HE FFFFED ED ED ED FFFFUNDS UNDS UNDS UNDS RRRRATEATEATEATE    
     

 56 

7. SLUTSATS 

 
 
 
 
 
Det verkar finnas en viss informationsasymmetri mellan A- och O-listan. A-listan 
reagerar direkt vid ränteändringar medan O-listan tar längre tid på sig att reagera. 
Om det är företagen på A-listan som reagerar direkt eller om det är investerarna 
som reagerar olika är svårt att svara på. Trots att vi fick problem med residualerna 
i undersökningen vågar vi dock dra slutsatsen att höjningar och sänkningar av The 
Federal Funds Rate ger avvikande avkastning på Stockholmsbörsen.  När 
uteliggarna av residualerna inte passar in i mönstret för normalfördelning, 
påverkas OLS-regressionens korrelationskoefficient, det vill säga hur pass bra 
beskrivning en rät linje utgör av observationsmaterialet. Värdet på 
korrelationskoefficienten stiger avsevärt om det finns uteliggare. Vi kan alltså inte 
dra någon kausal slutsats, men dra slutledningen att Stockholmsbörsen påverkas 
av höjningar och sänkningar av The Federal Funds Rate. 
 
Den svenska riksbankens möjlighet att styra räntorna är starkt beroende av hur vi 
är integrerade med omvärlden, och hur lätt valutan flyter över gränserna. När de 
internationella kreditmarknaderna fungerar väl, det vill säga när det kommer en 
reaktion på små ränteskillnader mellan länderna, blir det svårt för centralbanken 
att föra en penningpolitik som innebär att räntenivån i landet skiljer sig från 
omvärldens. Skulle det inte finnas några regleringar av valutan, och om de 
internationella kreditmarknaderna reagerar blixtsnabbt på ränteskillnader, tror vi 
att placeringar i olika länder skulle ge likartad avkastning. Vi kan med andra ord 
titta tillbaka och se att ekvationen: inhemsk ränta = utländsk ränta + förväntad 
växelkursförändring + riskpremie i allra högsta grad är tillämpbar. 
 
Vi anser också att de svängningar på de finansiella marknaderna som påverkas av 
fluktuationer av räntor, skapar en osäkerhet, vilket skapat ökad marknad för 
finansiella instrument för att skydda sig mot makroekonomiska chocker. Med 
ständigt ökande av makroekonomiska chocker och internationaliseringen tror vi 
därför att derivatmarknaden kommer utvecklas i större utsträckning än vad den 
gjort tidigare.  
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7.1 Kritik till studien 
 
Vår undersökning av Stockholmsbörsen har visat att det förekommer avvikande 
avkastning på A- och O-listan både vid höjning och vid sänkning av The Federal 
Funds Rate. Det går dock inte att utesluta att andra faktorer än The Federal Funds 
Rate har påverkat aktieavkastningen för valda bolag under händelseperioden.  
 
Med ett längre estimeringsfönster än 15 dagar hade vi kunnat få ett annat resultat 
av den normala avkastningen, eller istället bara jämfört med ett index. Vi hade 
även fått ett annat resultat om vi använt index för varje lista istället för 
affärsvärldens index. Hade vårt händelsefönster varit längre eller kortare, hade vi 
kanske fått ett annat resultat av undersökningen. Det hade varit intressant att se 
om det kommit några effekter på O-listan efter 5 dagar. 
 
Vi antar att en ränteförändring i USA skulle ge en dags fördröjning tills den nådde 
Sverige, varför vi inte undersökte dag 0. Vi anser att den dagen endast är relevant 
för den amerikanska marknaden. Kanske hade vi kunnat få en stor effekt denna 
dag även i Sverige. 
 
Ränteökningen kan vara väntad av marknaden, och med en ökande andel 
terminskontrakt och andra derivat den senaste tidsperioden, diversifierar sig 
bolagen mot räntehöjningar. Avdelningar som behandlar makroekonomiska 
fluktuationer är väldigt kostsamma, och det kan tänkas att endast de större 
bolagen på A-listan bearbetar makroekonomiska osäkerhetsanalyser, vilket skulle 
kunna ha påverkat resultaten 
 
Även urvalet av bolag kan ha påverkat undersökningens resultat. Merparten är 
som nämnt tidigare finans- och industribolag, som är väldigt räntekänsliga 
branscher. Hade urvalet istället karakteriserats av icke räntekänsliga bolag kunde 
resultatet ha blivit annorlunda.  
 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 
I vår undersökning görs en begränsning till den svenska marknaden, det hade varit 
intressant att göra en större studie som täckte in Norden eller EU. En större studie 
skulle även kunna innehålla jämförelser av olika branscher. Vi ser svårigheter 
med att dra slutsatser om informationsasymmetri mellan USA och Sverige, då vi 
endast studerat effekten på den svenska marknaden. Vidare forskningen skulle 
därför kunna innehålla en djupare analys om de ”spill-over effects” som 
förekommer på en global marknad. 
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