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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens Titel:         Marknadsrisken och Börsen – En empirisk studie av Dow Jones Index  
 
Slutseminarium: 2006-01-16 
 
Ämne/Kurs:  FEK591, Magisterseminarium, 10 poäng 
 
Författare:  Marthin Larsson 
 
Handledare: Göran Andersson 
 
 Syfte:  Syftet med denna D-uppsats i finansiering är att undersöka om det 

finns något signifikant samband mellan Dow Jones Index och de 
oberoende makrovariablerna: kortränta, långränta, penningmängd, 
inflation, inflationsförväntningar och inköpschefsindex. Om samband 
påvisas avser jag att undersöka vilken och hur stor påverkan de olika 
variablerna har på Dow Jones Index. Mina signifikanta 
makrovariabler kommer jag sedan att tillsätta i en multiindex modell, 
vars syfte är att vara en beräkning av avkastning utifrån 
markandsrisken av en investering på New York börsen. 

 
Metod:  För att undersöka sambandet mellan Dow Jones Index och 

förklaringsvariablerna användes multipel regressionsanalys. 
Undersökningen baseras på månadsdata från januari 1989 till och 
med oktober 2005.  

 
Slutsatser: Mitt resultat konstaterade att börsen visade på en brytpunkt vid 

december 1998. Följande signifikanta resultat erhölls från 
undersökningen januari 1989 – december 1998: En ökning av 
inflationsförväntningar har en negativ inverkan på börsen. En ökning 
av industriproduktion med en lead på tre månader, växelkursen och 
inköpschefsindex har en positiv effekt på börsen. Tillsammans 
uppnår dessa variabler en förklaringsgrad på 28.6 %. Följande 
signifikanta resultat erhölls från undersökningen januari 1999 – 
oktober 2005: En ökning av industriproduktion med en lagg på en 
månad har en negativ inverkan på börsen. En ökning av växelkursen 
både med lagg på två månader och utan någon tidsförskjutning, 
korträntan, inflation och inflationsförväntningar har alla en positiv 
effekt på börsen. Tillsammans uppnår dessa variabler en 
förklaringsgrad på 30 %. Slutligen konstrueras en multi-index modell 
för beräkning av avkastning på Dow Jones Index.  

 
Nyckelord:  Makroekonomiska variabler, aktiemarknad, börs, signifikant,  
  multipel regressionsanalys, multi-index modell  
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1. INLEDNING 
 
Jag inleder detta kapitlet med att ge en bakgrund till problemområdet tillsammans med en 
problemdiskussion. Därefter följer i tur och ordning mitt syfte, avgränsningar och disposition 
i arbetet.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 
Forskning från Chen, Roll och Ross (1986) och Sorensen et al (1989) visar på starka bevis att 
aktieavkastningen är påverkad av ett antal makroekonomiska variabler. Eftersom 
makroekonomisk risk inte går att diversifiera bort kommer den att påverka marknaden. Detta 
medför att det kan vara lönsamt att ta reda på vilka makrovariabler som påverkar 
aktiemarknaden. 
 
En väl känd modell för att beräkna förväntad avkastning på en aktie är enfaktor modellen 
Capital Asset Pricing Model, CAPM, som först lades fram av William Sharpe (1964). Med 
enfaktor modell menas att den har marknadsportföljen som enda systematiska faktor. CAPM 
tar alltså inte hänsyn till att det kan vara mer än en typ av risk som påverkar en akties 
avkastning (Bodie, Kane, Marcus, 1998). 
 
En annan modell som beräknar förväntad avkastning på en aktie är multifaktor modellen 
Arbitrage Pricing Theory, APT. APT har utvecklats av Stepen Ross (1976) och modellen tar 
upp enskilda faktorer i omvärlden och dess påverkan på en akties avkastning. APT modellen 
menar att marknadsfluktationer är en mix av olika påverkande faktorer och att aktieägarna är 
länkade till ett företags känslighet för förändringar i nyckelvariabler som exempelvis inflation 
och ränta. Vilka variabler som ska ingå i modellen och utgöra de påverkande faktorerna finns 
det inget bestämt svar på utan det finns olika empiriska varianter (Giddy, 1994). Dhyrmes, 
Friend och Gultekon (1984) kom fram till att multifaktor modellen APT har bättre 
förklaringsgrad än en enfaktor modell. Deras resultat stöder hypotesen att det finns mer än en 
förklarande faktor. Andra undersökningar har varit oklara och inte kunnat fastställa APT:s 
överlägsenhet gentemot andra modeller (Elton, Gruber, 1995).   
 
Åtskilliga studier har fastställt ett signifikant samband mellan amerikanska aktier och 
ekonomiska makrovariabler. Fama (1981) dokumenterade en stark positiv korrelation mellan 
aktiers avkastning och ekonomisk tillväxt och penningmängd. Inflationen och räntan visade 
ett negativt samband med aktiemarknaden. Fama och Schwert (1977), Geske och Roll (1983), 
och Huang och Kracaw (1984) fann också ett signifikant samband mellan amerikanska 
aktiemarknaden och makrovariabler. Vidare undersökte Chen, Roll och Ross (1986) sju olika 
makrovariabler och kom fram till att fyra av makrovariablerna (industriproduktion, 
förändringar i riskpremien, avkastningskurvan och inflationen) hade signifikant inverkan på 
den amerikanska aktiemarknaden. Sorensen, Mezrich och Thum (1989) på Salomon Brothers 
har utvecklat en modell som försöker förklara avkastningen på aktier efter undersökningar på 
den amerikanska börsmarknaden. Makroekonomiska faktorer som inkluderas i denna modell 
är: ekonomisk tillväxt, konjunkturcykler, långränta, kortränta, inflation och 
växelkursförändringar. Dhakai, Kandil och Sharma (1993) undersökte sambandet mellan 
penningmängd och amerikanska aktiers priser. Resultatet visade att penningmängd har en 
signifikant påverkan både direkt och indirekt på aktiepriset. Abdullah och Hayworth (1993) 
observerade att amerikanska aktiers avkastning visar positivt samband med inflation och 
tillväxten i penningmängden, men negativt till budget- och handelunderskott, och även till 
korta och långa räntor. Även Wei och Wong (1992) har genom undersökningar kommit fram 
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till amerikanska aktiemarknaden har ett samband med inflationen. Thorbecke och Coppock 
(1996) resultat visade att i genomsnitt 32 % av börsens variation kan förklaras av 
makroekonomiska faktorer.  
 
Beroende på att den mest ansenliga forskningen som gjorts inom mitt problemområde av 
Sorensen et al (1989) och Chen et al. (1986) gjorts fram till mitten på 80-talet, anser jag det 
vara intressant att undersöka 90-talet och framförallt 2000-talet. Då Dan Lindbeck på Kvantek 
observerat en förändring i marknadsrisken på den svenska aktiemarknaden i slutet på 90-talet, 
finner jag detta av mycket stort intresse att se om liknande samband i marknadsrisken finns på 
den amerikanska aktiemarkanden. Med hänsyn till ovanstående diskussion ställer jag mig 
därför frågande till vad marknadsrisken egentligen består av och hur stor inverkan dess 
beståndsdelar har på aktiemarknaden? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något signifikant samband mellan 
Dow Jones Index och de oberoende makrovariablerna: kortränta, långränta, penningmängd, 
inflation, inflationsförväntningar och inköpschefsindex. Om samband påvisas avser jag att 
undersöka vilken och hur stor påverkan de olika variablerna har på Dow Jones Index. Mina 
signifikanta makrovariabler kommer jag sedan att tillsätta i en multiindex modell, vars syfte 
är att vara en beräkning av avkastning utifrån markandsrisken av en investering på New York 
börsen. Vidare åsyftar jag att styrka eller förkasta huruvida en investerare skall beakta min 
multi-index modells faktorers effekter vid en investering 

1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen avgränsas till den amerikanska ekonomin. Därmed blir det den amerikanska 
aktiemarknaden som ligger till grund för undersökningen. Undersökningens period är 
avgränsad från januari 1989 till och med oktober 2005. Jag valde att studera data från 1989 
därför att i oktober 1987 rasade börsen kraftigt vilket skulle innebära problem vid statistiska 
tester. 
 
Jag kommer inte att beakta hur företagsspecifika händelser påverkar aktiepriserna. Utan 
förutsätter att investeraren har en väldiversifierad portfölj, d.v.s. marknadsportföljen.  
 
Vidare kommer jag inte att ta hänsyn till några internationella förklaringar till 
börsförändringar. Detta beroende på att amerikanska börsen anses vara den ledande i världen 
och den som övriga världens börser följer Dickinson (2000), Gjerde och Saettem (1995). 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 2, Teori, Detta kapitel inleder jag med att gå igenom vad som enligt ekonomisk teori 
påverkar ett bolags värde, därefter redogörs för en av teorierna som förklarar aktiers 
avkastning. Den teoretiska modellen jag avser att beskriva är multi-index modellen vilken jag 
senare kommer att anknyta till mitt empiriska resultat. I detta kapitel ges även en teoretisk 
bakgrund till valet av de makrovariabler jag använder mig av i analysen. Avslutningsvis 
redogörs några för ämnet relevanta undersökningar som gjorts inom problemområdet samt 
mina uppställda hypoteser. 
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Kapitel 3, Metod, här börjar jag med att göra ett metodval för undersökningen. Sedan redogör 
jag för mitt urval av makrovariabler och datainsamling. Vidare diskuteras uppsatsens 
reliabilitet och validitet. Till sist tas källkritiken upp. 
 
Kapitel 4, Empiri, i detta kapitel redogör jag närmare för hur min studie kommer att 
genomföras. Här läggs mitt val av förklaringsvariabler fram och mitt tillvägagångssätt av 
studien. Vidare förklarar jag mitt val av tidsperiod för studien. Avslutningsvis ges en 
introduktion till de statistiska metoder som använts i empirin. 
 
Kapitel 5, Resultat & analys, här redovisas de resultat jag har kommit fram till i min 
undersökning. Avslutningsvis kontrolleras om de hypoteser jag ställde upp i kapitel 4 
stämmer överens med undersökningsresultat. 
 
Kapitel 6, Slutdiskussion, i detta kapitel presenteras slutsatserna av analysen. Detta görs med 
hjälp av de resultat som min empiriska studie har konstaterat. Vidare kommer jag att diskutera 
kring problemområdet för att sedan ge förslag till vidare forskning. Avslutningsvis kommer 
kritik till studien att framföras. 
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2. TEORI 
 
Jag inleder detta kapitel med att gå igenom vad som enligt ekonomisk teori påverkar ett 
bolags värde, därefter redogörs för en av teorierna som förklarar aktiers avkastning. Den 
teoretiska modellen jag avser att beskriva är multi-index modellen vilken jag senare kommer 
att anknyta till mitt empiriska resultat. Teori kapitlet ger även en teoretisk bakgrund till valet 
av de makrovariabler jag använder mig av i analysen. Vidare redogörs för den tidigare 
forskning som gjorts inom problemområdet. Avslutningsvis presenteras de hypoteser, om 
variablernas inverkan på Dow Jones Index, som jag prövar i kapitel 5. 

2.1 Aktieindex 
 
Börsen består av ett antal aktieindex för att placerarna ska kunna se trenderna på 
aktiemarknaden. Ett aktieindex ska sammanfatta hur samtliga eller en del av aktiekurserna har 
utvecklats över tiden. En sammanvägning av alla de börsnoterade företagens aktiekurser 
kallas börsindex. Ett index räknas fram genom att den aktuella kursnivån ställs i relation till 
kurserna en bestämd dag i det förflutna. Med hjälp av ett aktieindex mäter man långsiktiga 
upp- och nedgångar (Åsgård, Ellgren 1999). Mest välkända och inflytelserika aktieindexet i 
världen är Dow Jones industri-index på den amerikanska aktiemarknaden. Indexet består av 
de trettio största börsbolagen i USA. Faktum är dock att Dow Jones Index, trots det låga 
antalet inkluderade företag och att det är ett oviktat index (bolag med olika börsvärde 
påverkar indexet lika mycket), lyckas spegla den amerikanska aktiemarknadens utveckling 
mycket bra (Elton, Gruber, 1995). 

2.2 Värdering av aktier 
 
I grund och botten avspeglar aktiekurserna kommande framtida vinster i företagen. Av dessa 
vinster delar företagen ut en del åt ägarna och återinvesterar resten i verksamheten för att 
åstadkomma tillväxt i bolaget. På detta sätt består ägarnas avkastning på de investerade 
medlen av vinsterna samt värdestegringar hos aktien. Om vi antar att företaget är en going-
koncern, vilket innebär att bolaget antas fortsätta med sin verksamhet i all evighet kan vi 
uttrycka dagens aktiekurs, Po enligt ekvation 2.1 (Antony, Reece, 1989). 
 
Po = ( DIV1)/(r-g)                                                                                                   (ekvation 2.1) 
  
Där DIV1 är nästa års förväntade dividendutbetalning, r är aktiens avkastningskrav och g 
företagets tillväxttakt. Ekvation 2.1 berättar egentligen att aktiekurserna består av dels den 
nuvarande vinstnivån (dividenden) och dels av företagets tillväxtmöjligheter.   
 
I ekvation 2.1 ovan kan man utläsa att faktorer som påverkar antingen de kommande dividend 
utbetalningarna eller diskonteringsfaktorn r måste förorsaka förändringar i aktiekurserna. Ett 
flertal makroekonomiska faktorer kan alltså inverka på ett bolags värde och därigenom också 
börsens värde (Antony, Reece, 1989). 
 
Investerarna har förväntningar om alla dessa makroekonomiska faktorers framtida utveckling. 
Fama (1990) och Schewert (1990) påstår att information om framtida ekonomiska händelser 
är redan inräknade i aktiepriset innan det har inträffat. Detta visar att aktiepriset är påverkat av 
förväntningar i ekonomin. Det är således enbart de oförväntade förändringarna i de 
makroekonomiska faktorerna som kan tänkas få genomslag och ha en bestående effekt på 
börsen. 
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Innebörden av ovanstående är att förväntningar spelar en viktig roll i ekonomisk teori, vilket 
man bör ha i åtanke vid modellformuleringen. 

2.3 Multi-index modell 
 
Med multifaktor menas att avkastningen påverkas av flera olika marknadsekonomiska 
faktorer. Detta innebär att modellen består av flera olika variabler och betavärden. Arbitrage 
Pricing Theory, APT är en mulitifaktor modell som utvecklats av Stephen Ross (1976). 
  
Enligt APT beror den förväntade aktieavkastningen på oförutsedda rörelser i ett fåtal faktorer 
i makroekonomin. Arbitrage Pricing Theory är alltså en multifaktor modell då den 
systematiska riskens komponenter utgör faktorer till vilka det identifieras olika betavärden. 
Ett första steg på vägen till en fulländad APT- modell ser ut som följer: 
 

Ri = ai + bi1*f1 + bi2*f2 + bi3*f3 + .......….+ bik *fk + ci                                        (ekvation 2.2) 
 
Ekvation 2.2 ovan kan appliceras direkt om faktorerna fk inte är korrelerade med varandra. 
Denna ekvations olika komponenter förklaras nedan: 
 
Ri = Total avkastning 
ai = Förväntade avkastningen som är riskfri.  
bik= Betakoeffecient, talar om hur pass känslig aktien är för respektive faktor. 
fk = Faktorförändring  
ci = Osystematisk komponent som är diversifierbar (företagsspecifik risk). 
 
Faktorförändringarna i den systematiska riskens fk komponent kan tolkas som oförväntade 
förändringar i makroekonomiska variabler. D.v.s. verklig avkastning – förväntad avkastning. 
Systematiska risken går inte att diversifiera bort då den består av händelser som t ex BNP och 
ränteförändringar. Företagsspecifik risk, d.v.s. ci komponenten ovan, går att diversifiera bort 
enligt APT. Eftersom jag avgränsat mig till att inte beakta företagsspecifika händelser 
förutsätter jag alltså att investeraren har en väldiversifierad portfölj.  
 
I ekvation 2.2 ovan är alla faktorerna fk icke korrelerade med varandra. Följaktligen består 
den totala avkastningen av den förväntade avkastningen ai, som är lika med den riskfria 
räntan, samt den riskfyllda avkastningen bik*fk i en väldiversifierad portfölj (Ross, 1976). 

2.4 Ränta 
 
Räntan är priset för att låna pengar. Räntan kan sägas bestämmas av hur lång tid placeraren är 
beredd att binda sina pengar. I regel gäller ju längre tid desto högre ränta (Eklund, 2001). 

2.4.1 Kortränta  
 
Korta räntor är räntor på t ex Treasury Bills, eller Statsskuldväxlar som det heter i Sverige 
med löptider på upp till ett år. Dessa räntor brukar kallas ”den riskfria räntan”. Räntan 
påverkar börsen på två sätt: Genom makroekonomin som i sin tur påverkar börsen och via 
diskonteringsräntan. Diskonteringsräntans påverkan sker via bolagets nuvärde som påverkas 
av förändringar i diskonteringsräntan, se (r) i ekvationen 2.1. Den räntan som vanligtvis 
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används som utgångspunkt för diskonteringsräntan är den riskfria räntan. Man lägger sedan 
på en riskpremie som varierar med placeringens risk (Antony, Reece, 1989). 
 
Centralbanken styr de allra kortaste marknadsräntorna indirekt genom att påverka likviditeten 
i banksystemet eller direkt genom styrräntan. Det är med hjälp av styrräntan centralbanken 
kan kontrollera de kortaste penningmarknadsräntorna. Penningmarknaden brukar kallas den 
korta räntemarknaden (Eklund, 2001). 

2.4.2 Långränta 
 
Obligationsmarknaden brukar kallas för den långa räntemarknaden. Obligationer är löpande 
skuldebrev med löptid på mer än ett år. Statsobligationer, eller Treasury Bond som det heter i 
USA är en typ av obligation som har löptider på 2, 3, 5, 10 eller över 10 år. De långa räntorna, 
som obligationsräntor, styrs inte direkt av centralbanken, utan bestäms huvudsakligen av 
marknadens utbud och efterfrågan på obligationer. Utbudet och efterfrågan påverkas främst 
av den förväntade inflationen. Den som placerar pengar på exempelvis fem år vill ha 
kompensation för den inflationen man tror ska inträffa under perioden. Det är 
realränteutvecklingen, dvs. nominell ränta minus inflationsförväntningar, som är av betydelse 
för en långsiktig placerare. Långräntan speglar således den förväntade inflationen då 
placeraren måste ta ställning idag till det framtida penningvärdet när återbetalningarna på 
obligationen sker (Eklund, 2001). 

2.4.3 Räntan negativt korrelerad med aktiekursutvecklingen 
 
Enligt ekvation 2.1 bör räntan vara negativt korrelerad med aktiekursutvecklingen. Vid 
sjunkande ränta, bör företagens vinster öka då t ex upplåningen blir billigare, samt att vid en 
sjunkande ränta kommer (en del) placerare att sälja sina räntebärande papper och placera 
pengarna på aktiemarknaden i stället, vilket ökar likviditeten på börsen och då stiger 
aktiekurserna. De som lånar sina aktieportföljer får ju också en lägre ränta. Det blir helt enkelt 
billigare att finansiera aktieköpen och det leder till att aktier blir attraktivare vilket pressar 
priserna på aktier uppåt (Eklund, 2001). 
 
Om räntan i stället höjs blir det intressantare att placera pengarna i räntebärande värdepapper 
som statsobligationer och statsskuldväxlar. Dessutom är det dyrare att låna pengar till att köpa 
aktier, och resultatet blir att aktiekurserna sjunker. För företaget innebär en höjd ränta högre 
lånekostnader och dyrare krediter vilket göra att företag som valt att finansiera sin verksamhet 
med en stor andel främmande kapital får ett försämrat nuvärde, vilket i sin tur sänker 
aktiekursen.  

2.4.4 Räntan positivt korrelerad med aktiekursutvecklingen 
 
Det kan hända att räntorna är positivt korrelerade med aktiekursutveckling. Till exempel kan 
aktiekurser rasa för att det råder allmän börspanik. Det var vad som hände under september 
och oktober 1998 i Sverige. Folk sålde aktier och aktiefonder och satte in pengarna i 
räntebärande värdepapper eller räntefonder. Det ledde till en press nedåt på räntan. 
Obligationspriset steg eftersom fler ville köpa obligationer, vilket i sin tur berodde på att 
aktieplacerarna gjorde en ny bedömning av risken på aktiemarknaden. När priset på 
obligationer stiger leder det till att räntan sjunker (Åsgård, Ellgren, 1999). 
 



 11

Långa räntebärande värdepapper är en alternativ placering till mer reala investeringar som 
aktier och fastigheter. Det medför att en investerare bedömer förväntad avkastning för aktier, 
fastigheter respektive räntebärande värdepapper. Dessa alternativa placeringar kan betraktas 
som konkurrerande. Därför får prognoser rörande avkastning och risk bestämma 
placeringsandelarna för respektive tillgång. En betydligt högre förväntad avkastning på aktier 
jämfört med obligationer, kan allt annat lika, resultera i kapitalströmmar till börsen från 
obligationsmarknaden. Detta resulterar i stigande aktiekurser och högre långräntor. 
Sammanfattningsvis innebär detta att förväntad avkastning på alternativa placeringar påverkar 
långräntor och vice versa (Hässel et al, 2001). 

2.4.5 Koppling kortränta – aktiemarknaden 
 
I Sorensen et al (1989) modell visade kortränta ett signifikant negativt samband med 
aktieavkastningen på den amerikanska börsen. Chen et al (1986) och Fama (1981) fann också 
i sin undersökning ett signifikant negativt samband mellan korträntan och aktieavkastningen 
på den amerikanska aktiemarknaden. Även Abdullah och Hayworth (1993) kom fram till att 
kortränta har en signifikant negativ inverkan på aktieavkastningen och således även på den 
amerikanska aktiemarknaden som helhet.  

2.4.6 Koppling långränta – aktiemarknaden 
 
Långränta finns med i Sorensen et al (1989) och Abdullah och Hayworth (1993) modeller för 
makrovariabler som försöker förklara avkastningen på den amerikanska börsmarknaden. 
Även Chen et al (1986) har med långränta i sitt resultat, i terminsstrukturen (det vill säga 
skillnaden mellan den långa och korta räntan). Både Abdullah och Hayworth (1993) och 
Sorensen et al (1989) har observerat att amerikanska aktiers avkastning visar negativt 
samband till långa räntor. Ibrahimi et al (1995) har konstaterat genom undersökningar på den 
amerikanska aktiemarknaden att räntorna är positivt korrelerade med aktiekursutveckling.  

2.5 Penningmängd 
 
Centralbanken kan styra penningmängden på penningmarknaden – som brukar kallas den 
korta räntemarknaden - genom att göra såkallade repor eller omvända repor respektive 
marknadsoperationer. Centralbanken kan även genom att ändra reporäntan upp och ned, 
påverkar utbud och efterfrågan på pengar. Efterfrågekurvan är negativ, således ökar 
efterfrågan på pengar när räntan sjunker och vice versa d.v.s. efterfrågan på pengar kommer 
att minska när räntan stiger. Centralbanken har monopol över produktionen av s.k. bas-pengar 
vilket innebär att den kan trycka upp mer pengar vilket även detta resulterar till att utbudet 
ökar. Penningmängden antas ha ett positivt samband med aktiemarknaden. Detta beror på att 
räntan förväntas att sjunka när penningmängden ökar vilket leder till stigande aktiekurser 
(Eklund, 2001).  
 
Även valutaflödet till och från utlandet påverkar penningmängden. Om inflödet från utlandet 
är större än utflödet ökar mängden betalningsmedel i landet. Om utflödet däremot är större än 
inflödet, minskar penningmängden. Korträntan har stor betydelse för kapitalflöden. Om två 
länder förväntas ändra sina räntor åt var sitt håll är sannolikheten stor att det landet med högst 
ränta får störst inflöde av pengar till landet. Räntan fungerar alltså som en slags magnet för 
pengar. Pengar söker sig helt enkelt dit, där räntan är som högst (Hässel et al, 2001).  
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2.5.1 Koppling penningmängd – aktiemarknaden 
 
Abdullah och Hayworth (1993) observerade att amerikanska aktiers avkastning visar positivt 
samband med tillväxten i penningmängden. Även Dhakai et al (1993) undersökte sambandet 
mellan penningmängden och amerikanska aktiers priser. Forskarnas resultat visade att 
penningmängd har en signifikant påverkan både direkt och indirekt (via bland annat ränta) på 
aktiepriset. Ibrahimi et al. (1995) fann ingen signifikans för att penningmängden skulle ha 
någon påverkan på den amerikanska aktiemarknaden. 

2.6 Inflation och Inflationsförväntningar 
 
Inflation är en allmän uppgång i prisnivån som leder till att valutan i ett land minskar i värde. 
Penningvärdet försämras, dvs. samma mängd pengar köper allt mindre varor. Hög inhemsk 
inflation försämrar ett lands konkurrenskraft eftersom de inhemska varorna blir dyrare och 
svårare att exportera. Vid hög inflation ökar även kostnaderna för löner och företagen har 
dåligt kapacitetsutnyttjande (Södersten, 1997). Enligt Brealey och Myers (1996) ska aktier 
vara en inflationsskyddad investeringsform, vilket betyder att om inflationen ökar stiger 
aktiekurserna (nominellt) lika mycket. 
 
Jag nämnde i kapitel 2.2 att jag utgår ifrån förväntningar i denna uppsats. Det är då även 
relevant att försöka fånga upp inflationsförväntningarna. För att få med dessa har jag med 
räntedifferensen mellan en trettioårig obligationsränta och en tremånaders obligationsränta. 
Denna räntedifferens kan även uttryckas som avkastningskurvan. Jag utgår ifrån att 
förväntningshypotesen bestämmer lutningen på avkastningskurvan och därmed också kan ses 
som marknadens prognos på framtida inflation. 
 
Enligt Fishereffekten består den nominella räntan av en realräntedel och en 
inflationsförväntningspremie.  
 
1+r = (1+a)*(1+i)                                                                                                    (ekvation 2.3) 
 
Ekvationen ovan beskriver Fishereffekten, där r står för den nominella räntan, a för den reala 
räntan och i för inflationsförväntningarna. Fishereffekten brukar approximeras med r = a+i, på 
grund av att ai-komponenten som uppstår i ekvation 2.3 oftast är försumbar (Bodie et al, 
1998). 
 
Det finns flera teorier om hur man ska tolka obligationsräntor (Viotti, 1991). En av dessa är 
som sagt förväntningshypotesen. Enligt denna teori kräver inte placerarna någon riskpremie 
med avseende på värdepapprets löptid. Räntedifferensen mellan långa och korta värdepapper 
tolkas därför som marknadens förväntningar om framtida räntenivåer, allt enligt 
Fishereffekten, där inflationsförväntningarna är den viktigaste komponenten. Det bör dock 
påpekas att det finns andra teorier på området, som till exempel hävdar att ränteskillnaden 
främst ska ses som den riskpremie placerarna kräver för att hålla papper med lång löptid. 
Trots detta, är det i mitt fall, endast genom att utgå från förväntningshypotesen som jag kan få 
ut någon information ur obligationsräntorna (Bodie et al, 1998). 

2.6.1 Koppling inflation och inflationsförväntningar – aktiemarknaden 
 
Abdullah och Hayworth (1993) observerade ett positivt samband mellan inflationen och 
aktiemarknaden i sin undersökning på den amerikanska aktiemarknaden. Merparten av 
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forskningen på den amerikanska aktiemarknaden har dock kommit fram till motsatt resultat, 
dvs. att aktiemarknaden ska vara negativt korrelerad med inflationen. Detta resultat fick Fama 
och Schewert (1977), Fama (1981), Chen et al (1986) och Sorensen et al (1989) när de 
undersökte den amerikanska aktiemarknaden. Forskarna motiverar sina resultat med att 
inflation ökar ett företags produktionskostnader, minskar framtida kassaflöde och sänker dess 
intäkter. Forskarna hävdar också att högre inflation leder till att centralbanken kan tvingas 
höja räntan som i sin tur sänker börsen.  
 
Tidigare empiriska studier har generellt visat att ökade inflationsförväntningar påverkar 
börsen negativt. Detta har bland annat Fama och Schwert (1977), Fama (1981) och Chen et al 
(1986) kommit fram till genom undersökningar på den amerikanska aktiemarknaden. Även 
Wei och Wong (1992) studier på den amerikanska aktiemarknaden både före och efter andra 
världskriget visade att aktiekurserna var negativt korrelerade med inflationsförväntningar. 
Forskarna har olika förklaringar till inflationsförväntningarnas negativa samband med 
aktiemarknaden, varav jag tar upp de två vanligaste. För det första ökar osäkerheten om 
framtiden med inflation, speciellt om den varierar kraftigt. Detta gör att de framtida 
kassaflödena blir svårare att förutsäga och därför värderas ner. Den andra förklaringen till 
detta samband som framförts är att investerarna (felaktigt) uppfattar de högre nominella 
obligationsräntorna som följer på ökade inflationsförväntningar, som ett bättre alternativ än 
den lägre reala avkastning som aktier erbjuder. Fama (1981) använde förväntningshypotesen 
som marknadens prognos på framtida inflation vid sin undersökning med multipel regression 
på den amerikanska aktiemarknaden. 

2.7 Växelkurs 
 
Växelkurser uttrycker köpkraften av ett lands valuta i ett annat lands valuta. Är efterfrågan 
större än utbudet kommer växelkursen att stiga – apprecieras, och är utbudet större än 
efterfrågan kommer den att sjunka – deprecieras. Dessa fluktuationer i växelkursen kan 
påverka både investerare med en globalt diversifierad portfölj och företag som handlar med 
export/import i och med att det uppstår svårigheter i att beräkna framtida kostnader och 
vinster (Eklund, 2001).  
 
Bernhardsson (1996) menar att växelkursen kan vara både positiv och negativ för ett land. 
Detta innebär att en växelkursförändring kommer att bemötas med olika reaktioner på 
marknaden beroende på vilken typ av företag som är i fokus. 
 
I Europa som är relativt exportberoende är det positivt för exportföretagen med en svag 
inhemsk valuta då deras konkurrenskraft ökar. Växelkursen påverkar främst ett bolags 
resultaträkning och därigenom dess nuvärde/aktiekurs. Således innebär en depreciering av 
valutan att exportföretagens vinster ökar vilket leder till att börsen stiger. Omvänt gäller vid 
en appreciering av den inhemska valutan. Då faller i stället börsen då investerarna blir osäkra 
på företagens framtida vinster (Eklund, 2001). 

2.7.1 Koppling växelkurs – aktiemarknaden 
 
Sorensen et al (1989) undersökning på den amerikanska aktiemarknaden visade att dollarn var 
signifikant positivt korrelerad med aktiekurserna. Sorensen et al (1989) motiverar sitt resultat 
med att USA inte är lika exportberoende som till exempel länder i Europa. Detta innebär att 
den amerikanska aktiemarknaden främst påverkas av ett stort inflöde av valuta från 
investerare som finner det lönsamt att investera på börsen i USA. Detta stora inflöde av valuta 
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till aktiemarknaden driver upp dollarn och således börsen, vilket ger ett positivt samband. 
Omvänt gäller när investerarna säljer ut aktier och investerar i ett annat land.  

2.8 Ekonomisk tillväxt 
 
Ekonomisk tillväxt står för att den samlade produktionen av varor och tjänster ökas. Faktorer 
som påverkar ekonomisk tillväxt är konsumtion, investeringar och export minus import. När 
ekonomin befinner sig i en fas av ekonomisk tillväxt, investerar företagen snabbare och 
bygger upp en stor kapacitet. Företagens ökade produktion leder till att framtida kassaflöde 
ökar. Investerarna finner det lönsamt att satsa pengar i företag som expanderar och förväntas 
ge god avkastning vilket således genererar stigande aktiekurser. Motsatt effekt inträffar när 
ekonomin befinner sig i recession (Eklund, 2001). 
 
Det finns olika mått för att mäta ekonomisk tillväxt som BNP, privat konsumtion, 
investeringar och industriproduktion (Eklund, 2001). Industriproduktionsindex huvudsyfte är 
att med några viktiga kvantitativa mått månadsvis belysa det aktuella konjunkturläget för 
industrin totalt och fördelat på branscher. Statistiken beskriver industriföretagens leverans- 
och orderläge. Dock ska sägas att industriproduktionen är ganska ryckig och revideras ibland i 
efterhand, därför tar det ibland flera månader innan man kan se en tydlig trend vid 
konjunkturomslag (Dagens Industri 2002). 
 
För att mäta ekonomins kortsiktiga konjunkturomslag kan inköpschefsindexet (ISM) 
användas. ISM är ett ledande amerikanskt inköpschefsindex över industrins aktivitet. ISM-
indexet publiceras i början av varje ny månad, där 50 betyder expansion och under 50 betyder 
avmattning (Dagens industri 2002).  
 
Enligt Malmqvist (2003) beskriver ISM-indexet mycket väl det ekonomiska klimatet. Vidare 
anser författaren att indexet med fördel kan användas till att förklara börsens utveckling, då 
siffran som publiceras i början av varje månad är lätt att tolka vilket innebär att indexet ger ett 
snabbt konstaterande om det aktuella konjunkturläget.  

2.8.1 Koppling ekonomisk tillväxt – aktiemarknaden 
 
Fama (1981, 1990), Geske och Roll (1983), Huang och Kracaw (1984), Chen et al (1986) och 
Sorensen et al (1989) har alla genom undersökningar konstaterat att ekonomisk tillväxt 
påverkar den amerikanska aktiemarknaden positivt.  
 
Enligt Chen et al (1986) och Fama (1981, 1990) är industriproduktions- variabeln en viktig 
indikator på ekonomins aktivitet och att det framförallt är fastställande av den långsiktiga 
avkastningen på aktiemarknaden som industriproduktionen bidrar med. Vidare observerade 
forskarna att industriproduktionen förklara mer avkastnings variationer än andra mått på 
ekonomisk tillväxt som BNP och privat konsumtion. Fama (1981) studie konstaterade även 
att industriproduktion med lead var signifikant för aktiemarknadens utveckling, vilket antyder 
att marknaden har förväntningar och gör rationella prognoser om den ekonomiska tillväxten. 
Sorensen et al (1989) har i sin modell som försöker förklara avkastningen på den amerikanska 
börsen både funnit signifikans för långsiktig tillväxt i ekonomin samt kortsiktiga 
konjunkturomslag. Som förklaringsvariabel för ekonomins långsiktiga tillväxt har Sorensen et 
al (1989) använt industriproduktionen. Vidare har Dickinson (2000) både i USA och i Europa 
konstaterat att industriproduktion har en signifikant positiv påverkan på aktiemarknadens 
utveckling. 
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2.9 Tidigare undersökningar 
 
Att undersöka amerikanska aktiemarknaden och vilka makroekonomiska faktorer som 
påverkar den har gjorts av åtskilliga personer. Redan (1981) dokumenterade Fama en stark 
positiv korrelation mellan aktiers avkastning och industriproduktion och penningmängd. 
Inflationen visade en negativ korrelation med aktiemarknaden vilket styrkte författarens 
undersökning med Schewert (1977) några år tidigare. Även räntan visade ett negativt 
samband med aktiemarknaden i Fama (1981) studie. Några år senare fick Fama (1981) stöd 
av Geske och Roll (1983) och Huang och Kracaw (1984) som även konstaterade ett 
signifikant positivt samband mellan variationer på den amerikanska aktiemarknaden och 
industriproduktion. Detta positiva samband har sedan konstaterats igen av Fama (1990) och 
vidare av Dickinson (2000). 
 
Fama (1981, 1990), Geske och Roll (1983), Huang och Kracaw (1984), Chen et al (1986) och 
Sorensen et al (1989) har alla genom undersökningar konstaterat att ekonomisk tillväxt 
påverkar den amerikanska aktiemarknaden positivt.  
 
Dessa tidsseriestudier har blivit upprepade med hjälp av en APT modell utav Chen, Roll och 
Ross (1986). Även Sorensen, Mezrich och Thum (1989) på Salomon Brothers har gjort 
undersökning på amerikanska aktiemarknaden med hjälp av multi-index modellen. Dessa 
båda forskarlags resultat som är snarlika kan anses grundläggande för vilka makroekonomiska 
faktorer som påverkar utvecklingen av den amerikanska börsen och den fortsatta forskningen 
inom problemområdet. Dessa båda forskarlags resultat som är snarlika kan anses 
grundläggande för vilka makroekonomiska faktorer som påverkar utvecklingen av den 
amerikanska börsen och den fortsatta forskningen inom problemområdet. Både Chen et al 
(1986) och Sorensen et al (1989) använder sig av multipel regressionsanalys vid sina studier 
av vilka makroekonomiska variabler som har en signifikant påverkan på börsen. 
 
Sorensen et al (1989) har utvecklat en modell med makroekonomiska faktorer som försöker 
förklara avkastningen på den amerikanska börsen. Sorensen et al (1989) har använt data från 
60-talet till mitten av 80-talet vid tillverkningen av modellen som består av: ekonomisk 
tillväxt, konjunkturcykler, långränta, kortränta, inflation och växelkursförändringar. Modellen 
uppnådde en förklaringsgrad på 41 % vilket innebär att det finns ett flertal oberoende 
variabler som inte inkluderats i modellen. Chen et al. (1986) använde följande 
förklaringsvariabler i deras ursprungsmodell; inflation, industriproduktion, riskpremien 
(ungefär skillnaden mellan obligationer utgivna av staten och övriga obligationer), 
avkastningskurvan (det vill säga skillnaden mellan långa och korta räntan), oljepris, 
konsumtion, marknadsindex. De fann att de fyra förstnämnda variablerna hade en signifikant 
inverkan på den amerikanska börsen, men där inflationen inte visade lika starkt samband som 
mellan de övriga tre. Oljepriset och konsumtionen visade däremot ingen signifikant effekt.  
 
Avslutningsvis drar Chen et al (1986) en rad slutsatser om sina resultat, de mest intressanta är: 
Aktiemarknaden påverkas av ekonomiska nyheter, det vill säga förändringar i 
makroekonomiska variabler. Enskilda aktier är prissatta utifrån de risker som är förknippade 
med bolagets verksamhet, vilket stöder Arbitrage Pricing Theory. Författarna konstaterade 
också att de inte har funnit den perfekta modellen. Noterbart är att en av de tre författarna 
(Stephen A Ross) är samme man som först lade fram APT. 
 
Vidare undersökte Dhakai, Kandil och Sharma (1993) sambandet mellan penningmängd och 
amerikanska aktiepriser. Resultatet visade att penningmängd har en signifikant påverkan både 
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direkt och indirekt (via bland annat inflation och ränta) på aktiepriset. Abdullah och Hayworth 
(1993) observerade att amerikanska aktiers avkastning visar positivt samband med inflation 
och tillväxten i penningmängden, men negativt till budget och handelunderskott, och även till 
korta och långa räntor. Även Wei och Wong (1992) studerade sambandet mellan aktiekurser 
på den amerikanska aktiemarknaden och inflationen både före och efter andra världskriget. 
Resultatet visade att aktiekurserna var negativt korrelerade med inflationen. Detta betydde att 
om inflationen gick upp sågs en minskning i aktiekurserna, alltså tvärtemot vad Abdullah och 
Hayworth (1993) kommit fram till. För Industrins Utredningsinstituts räkning gjorde 
Ibrahimi, Oxelheim och Wihlborg (1995) en undersökning av hur makroekonomiska faktorer 
påverkar aktiemarknaden under varierande penningpolitik och olika växelkursregimer. 
Resultatet visade att kortränta och långränta var positivt korrelerade, medans växelkursen var 
negativt korrelerad med aktiemarknaden. Penningmängden visar ingen signifikans och 
inflationen var precis på gränsen till signifikant men exkluderades. Även Thorbecke och 
Coppock (1996) har undersökt den amerikanska aktiemarknaden. Deras resultat visade att i 
genomsnitt 32 % av börsens variation kan förklaras av makroekonomiska faktorer.  

2.10 Hypoteser 
 

• Jag antar att kortränta påverkar aktiekurserna negativt, mot bakgrund av diskussionen 
i kapitel 2.4.5. 

 
• Jag antar även att långräntan har en signifikant negativ påverkan på aktiekurserna, 

mot bakgrund av diskussionen i kapitel 2.4.6. 
 

• När det gäller penningmängden utgår jag från hypotesen att penningmängden har en 
signifikant positiv påverkan på aktiekurserna, mot bakgrund av diskussionen i kapitel 
2.5.1. 

 
• Jag utgår från hypotesen att både faktisk inflation, som mäts med 

konsumentprisindex, och inflationsförväntningar, mätt som ökningar av långräntan 
minus korta riskfria räntan, påverkar Dow Jones Index negativt. Dessa hypoteser 
finner jag stöd för i den forskning som gjorts på den amerikanska aktiemarknaden av 
Fama och Schewert (1977), Fama (1981), Chen et al (1986), Sorensen et al (1989) 
och Wei och Wong (1992). 

 
• Hypotesen om växelkursens inverkan på börsen är den mest svårformulerade, då det 

inte säkerhetsställts något signifikant samband mellan dollarn och amerikanska 
aktiemarknaden i den mest grundläggande tidigare forskningen, med undantag av 
Sorensen et al (1989). Även enkelriktade kausalitet-sambandet är osäkert då börsen 
kan tänkas påverka växelkursen. Jag utgår dock från att börsen går upp när dollarn 
stärks. Det positiva sambandet jag utgår från har som tidigare nämnt Sorensen et al 
(1989) funnit på den amerikanska aktiemarknaden. 

 
• Jag utgår från hypotesen att både industriproduktionen och inköpschefsindex har en 

signifikant positiv påverkan på Dow Jones Index, mot bakgrund av diskussionen i 
kapitel 2.8.1. 
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3. METOD 
 
Här börjar jag med att göra ett metodval för undersökningen. Sedan redogör jag för mitt 
urval av makrovariabler och datainsamling. Vidare diskuteras vilken reliabilitet och validitet 
som studien kan ges. Slutligen tar jag upp källkritiken. 

3.1 Metodval 
 
Eftersom jag avser att studera något över tiden har jag valt att göra en tidsseriestudie. Detta 
innebär att man relaterar två eller flera variablers tidsutveckling till varandra. Vid 
tidsseriestudie för en avgränsad undersökning använder man sig ofta av sekundärdata. I syfte 
att göra prognoser kan en analys av historisk utveckling vara av viktig grund (Lekvall, 
Wahlbin, 1993). 

3.1.1 Kvantitativ metod 
 
I min studie använder jag mig av kvantitativ metod, där jag samlar in, analyserar och tolkar 
data som uttrycks i sifferform. Kvantitativ metod passar bäst då man har för avsikt att 
undersöka många enheter för att få översikt över generella förhållanden (Halvorsen, 1992). 
Eftersom mitt syfte är att analysera hur börsen har påverkats av olika makrovariabler och vill 
kunna generalisera förhållandet väljer jag att använda mig av kvantitativ metod. Jag kommer 
att studera många förlopp d.v.s. antal dagar i förhållande till makroekonomiska förändringar. 
Alternativet till kvantitativ metod är kvalitativ metod där forskarens uppfattning eller tolkning 
av information som står i förgrunden, till exempel tolkning av referensramar, motiv, sociala 
processer och sociala sammanhang. (Holme, Solvang, 1997) 

3.1.2 Deduktiv metod 
 
Det finns två olika undersökningsformer; induktiv ansats (upptäckandets väg) och deduktiv 
ansats (bevisandets väg). När man arbetar induktivt går man ut helt förutsättningslöst utan 
teorigrund med empirin som utgångspunkt. Deduktiv ansats däremot lägger tyngdpunkten på 
redan existerande teorier, frågeställningar eller hypoteser. Jag kommer att tillämpa den 
såkallade hypotetiskt-deduktiva teoribildningen, eftersom jag härleder och prövar ett antal 
hypoteser ur befintlig teori (Holme, Solvang, 1997). 

3.2 Urvalsmetod 
 
Forskningsresultat skall helst vara så generella som möjligt. En undersökning brukar bygga på 
att man väljer ut ett antal variabler att undersöka som skall vara presentabla för att undersöka 
och därmed öka generaliserbarheten (Patel, Davidsson, 1994). I mitt fall handlar inte urvalet 
om att välja ut ett ”presentabelt index”. Mitt val, Dow Jones, är redan gjort och därmed givet. 
Men jag har gjort ett urval vad gäller variabler som kan ha påverkan på börsens utveckling. 
Detta urval görs för att se om de har någon påverkan på förändringar av Dow Jones Index och 
för att därmed kunna fastställa vilka makrovariabler som påverkar indexförändringen.  

3.3 Datainsamling 
 
Jag kommer till största delen att använda mig av sekundärdata. Endast en liten del kommer att 
utgör primärdata, d.v.s. den information som jag kommer att erhålla genom en kort intervju 
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med chefsanalytikern på Handelsbanken i Stockholm, Mats Kinnwall och Dan Lindbeck som 
är konsult i egna företaget Kvantek. Dessa intervjuer görs för att säkerställa de variabler som 
ska undersökas, samt att öka validiteten på mitt resultat i empirin. 

3.3.1 Primärdata 
 
För insamling av primärdata har jag använt mig av en telefonintervju med Mats Kinnwall på 
Handelsbanken. Jag hade helst velat göra en personlig intervju, men en telefonintervju var det 
som erbjöds från bankens sida. På grund av det geografiska avståndet var en telefonintervju 
också det bästa alternativet. Mats Kinnwall säkerställde de ytterligare variabler som jag skulle 
undersöka. Mats Kinnwalls val av variabler styrks av att han är en av de ledande ekonomerna 
som kontinuerligt arbetar med finansiell ekonometri. Jag har även gjort en telefonintervju 
med Dan Lindbeck på Kvantek, för att kunna säkerställa mina ekonometriska uträkningar. 
Valet av Dan Lindbeck styrks av att han tidigare jobbat på Nordea och där utvecklat deras 
ekonometriska modeller för både den svenska aktiemarknaden och dollarns utveckling. Ett 
alternativ till telefonintervjuer hade självklart varit personintervjuer med respondenterna i 
fråga. Det är möjligt att mina svar hade blivit lite mer utförligare (Dahmström, 1996)? Men 
som jag berättat tidigare var telefonintervjuer det enda som erbjöds från respondenternas sida. 

3.3.2 Sekundärdata 
 
För att hitta litteratur i det valda ämnet har jag sökt på Universitets- och ekonomiska 
biblioteket i Lund samt i databasen Libris, som omfattar 200 bibliotek i hela Sverige. Jag har 
också fjärrlånat viss litteratur från andra studentbibliotek i landet då den inte funnits i Lund. 
Internet har även varit en viktig informationskälla för mitt arbete. Främst har jag sökt efter 
information och data på olika ekonomisidor som Federal Reserves, konjunkturinstitutet, 
National Bureaus och affärsvärdens hemsidor. Mina datasiffror för resultatredovisningen har 
jag hämtat ifrån Federal Reserves och National Bureaus hemsidor. Jag har även använt olika 
sökmaskiner som evreka.se, altavista.com, yahoo.se, google.com vilket har underlättat mitt 
arbete. Med sökord som; ränta, inflation, ekonomisk tillväxt, börsen, växelkurs och 
makrovariablers påverkan på börsen kom ett antal boktitlar och vetenskapliga artiklar till min 
kännedom. Med hänsyn till min undersökning valdes sedan i mina ögon relevant litteratur ut. 

3.4 Validitet 
 
Med validitet menas att undersökningen mäter det som avses att mätas (Lekvall, Walbin 
1993). I mitt fall handlar det om att samla in data som är relevant för mitt syfte med 
uppsatsen.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är det en viktig del i datainsamling att kunna identifiera 
och kontakta intressanta personer och få dessa personer att medverka i intervjun. Det är 
mycket viktigt att komma i kontakt med rätt personer att rätt svar erhålls och kan ge svar på 
de frågor som är relevanta. Detta görs för att kunna uppnå en hög validitet i undersökningen. 
Jag ansåg att en intervju med chefsanalytikern Mats Kinnwall som är en mycket respekterad 
ekonom i finansvärlden skulle ge mig relevant information om vilka faktorer som kan påverka 
börsen. Jag bedömde även att en intervju med Dan Lindbeck som är väl insatt i ekonometri 
skulle förbättra mina uträkningar i resultatdelen. Jag kommer att undersöka en period som 
sträcker sig över drygt 17 år för att minska slumprisken för utfallet. 
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3.5 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i undersökningens mätinstrument och därigenom 
kunna uppnå samma resultat om undersökningen görs om (Lekvall, Walbin 1993). För att 
uppnå god reliabilitet kommer jag att kritiskt granska och analysera material som jag erhåller. 
Analysen med hjälp av mjukvara kommer ytterligare öka studiens tillförlitlighet.  

3.6 Källkritik 
 
Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta, om den 
är väsentlig för frågeställningen och om den är fri från systematiska felvariationer. (Eriksson, 
Wiedersheim, 1997) 
 
När det gäller mina sekundärdata har jag i så stor utsträckning som möjligt använt mig av data 
från samma källa. Makrovariabler data är hämtade från Federal Reserves och Dow Jones 
Index från dess samma hemsida. Jag anser inte att det föreligger något ifrågasättande av dessa 
data. Jag anser således att datan som ligger till grund för beräkningarna är trovärdig. 
 
Vad beträffar mina primärdata utförde jag telefonintervjuer vilket medför att jag inte hade 
ögonkontakt med intervjupersonerna. I och med detta förelåg en risk att respondenterna 
kanske inriktade sig på, för min undersökning, mer irrelevanta saker.  
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redogör jag för hur min studie kommer att genomföras. Här läggs mitt val av 
förklaringsvariabler fram. Därefter görs en jämförelse av mina förklaringsvariabler och av 
tillvägagångssättet av studien med tidigare forskning. Vidare förklarar jag mitt val av 
tidsperiod för studien. Avslutningsvis ges en introduktion till de statistiska metoder och 
databearbetning jag använt i empirin.  

4.1 Val av förklarande variabler 
 
Forskningen som har gjorts av Sorensen et al (1989) och Chen et al. (1986) på den 
amerikanska aktiemarknaden visar på ett antal makrovariabler som påverkar börsens 
utveckling. Dessa båda forskarlags undersökningar som är snarlika syftar båda till att försöka 
utreda vilka makroekonomiska faktorer som kan tänkas påverka New York börsen, vilket 
även jag avser med min undersökning. Den ovan nämnda forskningen har dock inte genererat 
någon fullständig modell för Dow Jones Index utveckling.  
 
Som ovan nämndes finns det forskning som gjorts inom problemområdet. Det är givet att 
testa de viktigaste makrovariablerna som den tidigare forskningen testat. Men jag ansåg att en 
intervju med någon insatt analytiker skulle kunna ge mig fler variabler att testa i min 
undersökning. Mats Kinnwall identifierar en mängd viktiga makroekonomiska faktorer som 
han anser borde ha en signifikant påverkan på Dow Jones Index. Dessa faktorer är kortränta, 
långränta, växelkurs, inflation, ekonomisk tillväxt och penningmängd. Mina inkluderade 
variabler blir således: Den amerikanska tioåriga statsobligationen Treasury Constant Maturity 
Rate, den amerikanska tremånaders statsskuldväxeln Treasury Bill Rate, handelsvägt 
valutaindex Broad för växelkursen, M2 som mått på penningmängden, konsumentprisindex 
som mått på inflation, räntedifferensen mellan den amerikanska trettioåriga obligationsräntan 
Treasury Bond Rate och den riskfria Treasury Bill Rate för inflationsförväntningarna, 
industriproduktionsindexet för den långsiktiga ekonomiska tillväxten och inköpschefsindexet 
för ekonomins kortsiktiga påverkan på Dow Jones Index.  

4.1.1 Jämförelse av förklaringsvariabler 
 
Mitt val av förklaringsvariabler skiljer sig inte mycket från Sorensen et al (1989) och Chen et 
al. (1986). En skillnad är att jag valt att använda penningmängden som en förklaringsvariabel, 
vilket varken Sorensen et al (1989) och Chen et al. (1986) gör. Detta motiverar jag med att 
Mats Kinnwall anser att den spelar en viktig roll för börsen.  En annan skillnad är att Chen et 
al. (1986) inte använder sig av konjunkturcykler eller växelkurs som förklaringsvariabler 
vilket Sorensen et al (1989) dock gör och således jag med. Val av kortränta skiljer sig då jag 
valt tremånaders och Sorensen et al (1989) och Chen et al. (1986) använt enmånaders. Det var 
omöjligt att få tag på siffror till enmånaders räntan så långt bakåt i tiden som min studie 
sträckte sig. Det samma gäller inflationsförväntningar där jag använder 
förväntningshypotesen vilket skiljer sig från de båda forskarlagen ovan. Mina val av kortränta 
och inflationsförväntning stöds dock av Mats Kinnwall. För att fånga upp konjunkturcyklerna 
har jag valt att använda inköpschefsindex vilket skiljer sig från Sorensen et al (1989). Vad 
gäller långränta, ekonomiska tillväxt, växelkurs och inflation har jag använt samma variabler 
som Sorensen et al (1989) och Chen et al. (1986) i min undersökning, d.v.s. tioårs ränta, 
industriproduktion, handelsvägt valutaindex och konsumentprisindex. 
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4.1.2 Jämförelse av tillvägagångssätt 
 
Tillvägagångssätten är i stort sätt liknande då både jag och de refererade undersökningarna 
ovan använder multipel regressionsanalys för att säkerställa variablernas påverkan på börsen. 
Både Sorensen et al (1989) och Chen et al. (1986) syftar till att använda den i kapitel 2.3 
omnämnda multi-index modellen för beräkning av avkastning på New York börsen, vilket 
även jag syftar till. Det finns dock skillnader, där den största skillnaden är att de båda 
forskarlagen ovan har en underökningsperiod på 30 år, fram till i mitten på 80-talet. Medans 
min undersökning sträcker sig över drygt 17 år, från och med år 1989.   

4.2 Urval 
 
Jag kommer att studera förändringar av faktorer som är av makroekonomisk karaktär och dess 
påverkan på Dow Jones Index under en period som sträcker sig över drygt 17 år. Jag har valt 
att studera månadsdata under från januari 1989 till och med oktober 2005. Jag valde att 
studera data från 1989 därför att i oktober 1987 rasade börsen kraftigt vilket skulle innebära 
problem vid statistiska tester. Vidare kan det uppstå problem runt år 1999 för då började den 
såkallade börsbubblan, vilket enligt Dan Lindbeck innebar att många fundamentala 
ekonomiska samband slogs ut.  

4.3 Studien 
 
Med hjälp av mjukvara (Eviews) kommer jag sedan att genomföra en statistisk analys, 
regressionsanalys som förklarar hur variabler samvarierar. Jag kommer först att göra en 
regressionsanalys på all data från 1989.1-2005.10 för att se om samband råder mellan 
makrovariablerna och börsen. Jag kommer sedan att stegvis exkludera makrovariabler som 
inte visar sig ha någon signifikant inverkan på börsen, för att till slut få fram en signifikant 
specifik modell för börsens utveckling. Min exklusion av variabler kommer jag att göra efter 
att jag tittat på variablernas p-värde (0.025 nivå). Jag kommer även att använda Akaike 
Information Criterion (AIC) och Schwarz Criterion (SIC) vid eventuella val mellan olika 
modeller. Enligt Dan Lindbeck kan det vara svårt att få något statistiskt säkerställt samband 
mellan växelkursen och börsen. Detta beroende på att det är lite osäkert om enkelriktad 
kausalitet föreligger mellan växelkursen och börsen, d.v.s. att det är växelkursen som 
påverkar börsen och inte tvärtom. Således kan det vara svårt att få signifikans för växelkursen 
i modellen av förklaringsvariabler. 
 
Resultatet kommer att studeras och illustreras statistiskt och grafiskt. Således kommer detta 
avsnitt utgöra en tyngdpunkt i min studie och jag kommer att dra slutsatser utifrån mina 
resultat och knyta det till teoridelen. Uppsatsens problem bör kunna besvaras utifrån min 
analys och de slutsatser jag drar. Syftet ”att förkasta eller styrka om de utvalda 
makrovariablerna påverkar Dow Jones Index” kommer att uppfyllas. Slutligen kommer 
eventuellt även syftet ”att undersöka vilken och hur stor påverkan de olika makrovariablerna 
får på Dow Jones Index" att uppfyllas. 

4.3.1 Databearbetning 
 
Jag kommer att använda logaritmisk form på mina variabler. Jag kommer vidare att använda 
stationär form på mina tidsserieberäkningar. Detta görs beroende på att icke-stationära serier 
lätt kan ge felaktiga resultat, eftersom gemensamma trender påverkar resultatet. Resultatet, 
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d.v.s. signifikanstester, R² etc., kan bero enbart på en över tiden sammanfallande trend, utan 
att det finns något egentligt samband.   
 
En formell definition på en stationär process är:  
(i) E(xt) är konstant; (ii) Var(xt) är konstant; och (iii) för något t, h ≥ 1, Cov(xt,xt+h) beror bara 
på h och inte på t (Wooldridge, 2002). 
 
Det kan ibland vara svårt att avgöra om en process är stationär. Dikey-fuller test kan då 
användas för att avgöra om unit root-icke stationär process föreligger. Om nollhypotesen som 
är unit root inte kan förkastas kan en integration av order d göras, I(d). För att uppnå en I(1) 
transformeras datan enligt ekvation 4.1 (Franses, 2004). 
 
Zt = yt – yt-1                                                                                                             (ekvation 4.1) 
                                                                       
Nackdelen med att använda I(1) på variablerna är att jag kan tappa information. Detta ska jag 
försöka kompenseras genom att testa för cointegration mellan olika variabler. Om {yt:t = 
0,1,….} och {xt:t = 0,1,….} är två I(1) processer, då är yt – βxt oftast en I(1) process för varje 
β. Men det är möjligt att något β ≠ 0, yt – βxt är då en stationär I(0) process. I dessa fallen 
säger man att yt och xt är cointegrerade. Cointegration innebär att yt och xt delar liknande 
stokastiska trender, och beroende på att yt – βxt är stationär, avviker de aldrig för långt ifrån 
varandra. Cointegration kan testas med Engle-Granger test där nollhypotesen är unit root 
(Franses, 2004).  
 
I fall mina residualer skulle lida av heteroskedasticitet kommer jag att försöka att korrigera för 
detta genom att använda weighted least squares (WLS) estimatorer. Denna korrigering ger 
mindre vikt till observationer med en hög fel varians. Matematiskt är WLS estimatorerna 
värdena på de bj som gör ekvation 4.2 så liten som möjligt (Wooldridge, 2002). 
 
 n 
 ∑ (yi – b0 – b1xi1 – b2x i2  -… - bkxik)²/hi                                                                                              (ekvation 4.2) 
 i =1 

4.3.2 Multipel regressionsanalys  
 
Med hjälp av minsta-kvadratmetoden kommer jag att använda mig utav multipel 
regressionsanalys i min undersökning. Vid multipel regressionsanalys kan flera olika 
förklaringsvariabler samtidigt beaktas. Parametrarna tolkas som partiella 
regressionskoefficienter och mäter förändringen hos beroendevariabeln när en av 
förklaringsvariablerna ändras och de övriga hålls konstanta (Griffiths et al, 2001). 
 
Multipel regressionsanalys förutsätter vidare att enkelriktad kausalitet föreligger, det vill säga 
att förklaringsvariablerna påverkar beroendevariabeln och inte tvärt om. I mitt fall kan det 
dock diskuteras om detta samband håller, då aktiemarknaden kan tänkas påverka vissa av 
mina förklaringsvariabler. På grund av tidsbrist beaktar jag inte detta utan utgår ifrån att 
enkelriktad kausalitet föreligger (Griffiths et al, 2001). 
 
Multipel regressionsanalys för tidsseriedata bygger på sex antaganden: 
 
TS.1 yt = β0 + β1xt1+…….+ βkxtk + ut. Sambandet mellan beroendevariabeln yt och 
förklaringsvariablerna Xtk är linjärt med avseende på parametrar βk. 
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TS.2 E(ut|x) = 0, t = 1,2,……,n. För varje t, är det förväntade värdet av feltermen ut, givet 
den förklarade variabeln för alla tidsperioder, lika med noll. Matematiskt. 
 
TS.3 Variablerna Xtk är inte konstanta och ingen linjär relation finns mellan modellens 
förklaringsvariabler. 

 
TS.4 Var (ut|x) = Var (ut) = ơ ². Variansen hos slumptermen antas vara homoskedastisk, det 
vill säga konstant för alla observationer, givet värdet på X-termen. 
 
TS.5 Corr(ut,us|x) = 0, för alla t ≠ s. Ingen autokorrelation (tidsberoende) antas förekomma 
mellan observationerna. 
 
TS.6 ut ~ (N (0, ơ ²)). Slumptermen ut, antas vara normalfördelad, detta för att man ska kunna 
använda de vanligaste statistiska testerna (T- och F-test) för att utvärdera modellen 
(Wooldridge, 2002). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel redovisas de resultat jag har kommit fram till i min undersökning. Jag inleder 
med att presentera min ursprungsmodell. Sedan försöker jag skapa en bra modell utifrån de 
variabler jag har använt mig av. Därefter testas min slutgiltiga modell enligt multipel 
regressionsanalysens sex antaganden. Avslutningsvis kontrolleras om de hypoteser jag ställde 
upp i kapitel 4 stämmer överens med undersökningsresultat. 

5.1 Ursprungsmodell för hela samplet 1989.1-2005.10  
 
Jag använde mig i undersökningen av åtta variabler som jag även tillförde lead och lag med 
upp till tre månader på. Detta gav mig en ursprungsmodell på 32 variabler att testa signifikans 
på. 
 
Alla variabler visar på unit root då augumented dickey-fuller test inte har kunnat förkasta 
nollhypotesen. Efter en operation med integration av order 1 visar variablerna på stationär 
form.  
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Figur 1. CUSUM Squares test på hela samplet 1989.1-2005.10 
 
Mitt CUSUM Squares test (se ovan) på hela samplet 1989.1-2005.10 visar att vid runt år 1999 
ändrar linjen riktning. Detta brukar innebära att det föreligger någon typ av brytpunkt i datan.  
Jag gör därför elva stycken skattningar med Chow testet för att se ifall jag kan få brytpunkten 
konstaterad. Dessa skattningar görs från oktober 1998 till mars 1999. Mitt Chow-test (se 
bilaga 1) för december 1998 förkastas nollhypotesen på 0.01-nivån, således antar jag att datan 
från perioden före december 1998 inte kan föras samman med datan efter nyss nämnda 
period. Detta kom dock inte som någon överraskning, eftersom jag räknat med att sambanden 
skulle visa på obalans i slutet på tidsserien, vilket jag nämnt i metoddelen. Jag kommer 
således att skatta två olika modeller. 

5.2 Sample modell för 1989.1-1998.12 
 
Efter exkluderingen av tioårs räntan, penningmängden, inflationen och diverse lead- och 
lagvariabler erhölls följande resultat (se nedan) vid modellskattningen.  
 
Modellen formuleras enligt följande: 
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DOW = β1 + β2TREMAN(-1)+ β3ISM + β4INDPROD(3) + β5RNTDIFF + β6BROAD(-3) + 
ut 
 
Dep. var. = DOW 
R² =  0.2388 
D-W = 1.84   
 
Variabel            TREMAN(-1)        ISM       INDPROD(3)        RNTDIFF     BROAD(-3) 
P-värde               0.0390                0.0036        0.0002                   0.0178           0.0114 
β -coefficient      -0.1674               0.2699         2.1560                 -0.0376           0.6588 
 
Av p-värdena för variablerna ovan att utdöma uppfyller alla 0.025 kravet utom tremånaders 
räntan som ligger lite över. 
 
Dock visar min regression på heteroskedasticitet då både Breusch-Pagan (BP) och White test 
inte kan förkasta nollhypotesen. Jag korrigerar för heteroskedasticitet genom att göra en 
WLS-estimering av min modell där jag använt hela modellen som prediction, d.v.s viktat med 
1/ĥ. Efter korrigeringen förkastar BP- och White testet nollhypotesen. Efter WLS-
estimeringen visar tremånaders räntan ett p-värde på 0.940 vilket är betydligt högre än 0.025. 
Jag väljer därför att utesluta tremånaders räntan ur modell. AIC- och SIC värdena talar också 
till min fördel då de är lägre för modellen utan tremånaders räntan. Dock kan en variabel 
hållas kvar enligt Veerbeek (2004) ifall den utgör en viktig del i teorin, vilket tremånaders 
räntan gör.  
  
Jag gör även ARCH- och RESET test på min modell, med resultatet att nollhypotesen inte kan 
förkastas. Jag avslutar med att göra ett Chow forecast test på min modell för perioden 1999.1-
2005.10, med resultatet att nollhypotesen inte kan förkastas, vilket innebär att modellen inte 
är applicerbar för dessa åren, precis som väntat. 

5.2.1 Resultat från test av multipel regressionsanalysens sex antaganden 
 
Mina slutgiltiga signifikanta variabler måste testas för att se ifall de uppfyller multipel 
regressionsanalysens sex antaganden. 
 
TS.1 Detta antagande är uppfyllt då mina oberoende variabler visar ett linjärt samband med 
den beroende variabeln på 28.6 %. 
 
TS.2 Detta antagande uppfylls när jag skattar modellen med minsta-kvadratmetoden. 
 
TS.3 Antagandet om konstant residualvarians är uppfyllt då nollhypotesen inte kan förkastas i 
varken BP- eller White test, vilket innebär att homoskedasticitet är konstaterat.  
 
TS.4 Min regressionsmodells DW-värde är 1.90, vilket styrker antagandet om icke 
autokorrelation. Även Breusch-Godfrey LM-test visar på att autokorrelation ej förekommer 
då nollhypotesen inte kan förkastas. 
 
TS.5 Korrelationsmatrisen visar som högst ett värde på drygt 0.20, vilket innebär att ingen 
kolinjäritet föreligger mellan mina variabler. Således är antagandet om att ingen linjär relation 
finns mellan modellens förklaringsvariabler uppfyllt. 
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TS.6 Jag kan inte förkasta nollhypotesen i mitt J-B test vilket innebär att normalfördelad 
residual gäller. Även mina skevhets- och toppighets värden ser bra ut då de är nära noll 
respektive tre. 

5.2.2 Slutgiltig multipel regressions modell för sample 1989.1-1998.12 
 
Min slutgiltiga multipel regressions modell (se bilaga 2) uppfyller de sex antaganden för 
multipel regressionsanalys. Modellen formuleras enligt följande: 

DOW = β0 + β1ISM + β2INDPROD(3) + β3RNTDIFF + β4BROAD(-3) + ut  
 
Dep. var. = DOW 
R² =  0.2860 
D-W = 1.90   
 
Variabel                   ISM         INDPROD(3)        RNTDIFF        BROAD(-3) 
P-värde                  0.0006          0.0277                  0.0000               0.0101 
β -coefficient         0.3384          1.1033                  -0.0404              0.5355 
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Figur 2. Slutgiltig multipel regressions modell för sample 1989.1-1998.12 

 

5.3 Sample modell för 1999.1-2005.10 
 
Eftersom börsmodellen 1989.1-1998.12 inte kan appliceras på åren 1999.1-2005.10 gör jag 
om mina skattningar på samma variabler. 
 
Även i denna modell visar alla variabler på unit root. Efter en transformation av variablerna 
med I(1) visar variablerna på stationär form.  
 
Efter exkluderingen av tioårs räntan, penningmängden och diverse lead- och lagvariabler 
erhölls följande resultat (se nedan) vid modellskattningen.  
 
Modellen formuleras enligt följande: 
DOW = β1 + β1BROAD+ β2BROAD(-2) + β3TREMAN(2)+ β4CPI + β5INDPROD(-1) + 
β6RNTDIFF + ut  
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Dep. var. = DOW 
R² =  0.3006 
D-W = 1.68   
 
Variabel          BROAD      BROAD(-2)     TREMAN(2)      CPI       INDPROD(-1)     RNTDIFF 
P-värde             0.0005        0.0354              0.0582        0.0624        0.0125             0.0546 
β -coefficient     1.8045        1.0656              0.1224        2.8996        -2.8785            0.0364 
 
Regressionen visar på ett förklaringsvärde på 30 % men det är bara växelkursen och 
industriproduktionen som visar på acceptabla p-värden för att nollhypotesen på 0.025 nivån 
ska kunna förkastas. Jag kommer dock att tillåta högre signifikans nivå i denna andra modell. 
Detta beroende på de problem som kan uppstå runt år 1999 och framåt som jag tagit upp i 
kapitel 4.2. Även det faktum att antalet observationer är mindre i denna andra modell medför 
att signifikans nivå kan höjas (Wooldridge, 2002). 
 
Jag testar cointegrationen mellan variablerna Dow Jones Index, inflationen och 
industriproduktion, samt Dow Jones Index, tremånaders räntan och tioårs räntan med Engle-
Granger test. Testet förkastar nollhypotesen på I(1), således kan det antas en gemensam trend 
mellan aktuella variabler. Cointegrations konstaterandet mellan mina variabler styrker mitt 
val av att tillåta högre signifikans nivå, detta därför att om jag utesluter någon variabel 
kommer dess trend variabel också att falla ur signifikans. 
  
Jag gör även ARCH- och RESET test på min modell, med resultatet att nollhypotesen inte kan 
förkastas. 

5.3.1 Resultat från test av multipel regressionsanalysens sex antaganden 
 
Mina slutgiltiga signifikanta variabler måste testas för att se ifall de uppfyller multipel 
regressionsanalysens sex antaganden. 
 
TS.1 Detta antagande är uppfyllt då mina oberoende variabler visar ett linjärt samband med 
den beroende variabeln på 30 %. 
 
TS.2 Detta antagande uppfylls när jag skattar modellen med minsta-kvadratmetoden. . 
 
TS.3 Antagandet om konstant residualvarians är uppfyllt då nollhypotesen inte kan förkastas i 
varken BP eller White test, vilket innebär att homoskedasticitet är konstaterat.  
 
TS.4 Min regressionsmodells DW-värde är 1.68, vilket är lite lågt då en grov tolkning säger 
att DW-värdet ska vara så nära 2.0 som möjligt. Mitt Breusch-Godfrey LM-test styrker dock 
antagandet om icke autokorrelation då nollhypotesen inte kan förkastas.  
 
TS.5 Korrelationsmatrisen visar som högst ett värde på drygt –0.30, vilket innebär att ingen 
kolinjäritet föreligger mellan mina variabler. Således är antagandet om att ingen linjär relation 
finns mellan modellens förklaringsvariabler uppfyllt. 
 
TS.6 Jag kan inte förkasta nollhypotesen i mitt J-B test vilket innebär att normalfördelad 
residual gäller. Även mina skevhets- och toppighets värden ser bra ut då de är nära noll 
respektive tre. 
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5.3.2 Slutgiltig multipel regressions modell för sample 1999.1-2005.10 
 
Min slutgiltiga multipel regressions modell (se bilaga 3) uppfyller de sex antaganden för 
multipel regressionsanalys. Modellen formuleras enligt följande: 
 
DOW = β0 + β1BROAD+ β2BROAD(-2) + β3TREMAN(2)+ β4CPI(2) + β5INDPROD(-1) + 
β6RNTDIFF + ut  
 
Dep. var. = DOW 
R² =  0.3006 
D-W = 1.68  
 
Variabel            BROAD     BROAD(-2)     TREMAN(2)     CPI(2)    INDPROD(-1)   RNTDIFF 
P-värde              0.0005        0.0354              0.0782         0.0624       0.0125             0.0546     
β -coefficient      1.8045        1.0656              0.1224         2.8996      -2.8785            0.0364   
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Figur 3. Slutgiltig multipel regressions modell för sample 1989.1-1998.12 

5.4 Analys av hypoteser  

5.4.1 Kortränta 
 
Enligt tidigare forskning gjord på den amerikanska aktiemarknaden av Fama (1981) Chen et 
al (1986), Sorensen et al (1989) och Abdullah och Hayworth (1993) bör korträntan vara 
negativt korrelerad med börsen. Min studie stödjer delvis forskningen ovan då mitt resultat 
visar att korträntan under åren 1989.1-1998.12 har ett negativt samband med Dow Jones 
Index. Jag tog dock beslutet att utesluta variabeln efter att jag gjort en WLS-estimering. Som 
jag tidigare nämnt kunde jag ha haft kvar tremånaders räntan, men tog beslutet att utesluta 
den. I teorin (kapitel 2.4) redogjorde jag för att en ökad kortränta påverkar ett bolags nuvärde 
negativt. Vidare leder en räntehöjning till att privat konsumtion sjunker, vilket således 
minskar företagens försäljning och vinst. Det blir även dyrare att låna pengar till att köpa 
aktier, vilket också gör att aktiekurserna sjunker 
 
I min andra modell under perioden 1999.1-2005.10 visar tremånaders räntan med lead på två 
månader ett signifikant positivt samband med Dow Jones Index. Detta är tvärtemot första 
modellen och inte enligt min hypotes från kapitel 2.10. 
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5.4.2 Långränta 
 
Enligt teorin (kapitel 2.4.3) borde långräntan vara negativt korrelerad med börsen. Om räntan 
går upp blir det intressantare att placera pengarna i räntebärande värdepapper som 
statsobligationer och statsskuldväxlar. Högre ränta innebär också sämre tillväxtutsikter och 
dyrare krediter, vilket sänker aktiekurserna. Av den främsta forskningen i USA så har 
Sorensen et al (1989) och Abdullah och Hayworth (1993) funnit ett signifikant samband 
mellan långräntan och amerikanska börsen. Även Chen et al (1986) har med långräntan i sitt 
resultat, i terminsstrukturen (det vill säga skillnaden mellan den långa och korta räntan). 
 
Jag har något överraskande inte funnit något signifikant samband mellan långräntan och Dow 
Jones Index och måste således förkasta min hypotes från kapitel 2.10. Dock ska tilläggas att 
jag har med långräntan i räntedifferensen mellan trettioårs och tremånaders räntan, som 
speglar avkastningskurvan. Denna räntedifferens visar ett mycket starkt samband med Dow 
Jones Index i båda mina modeller. Detta resultat stämmer överens med Chen et al (1986) 
undersökning som också fann ett signifikant samband mellan avkastningskurvan och 
amerikanska aktiemarknaden. Vidare kan sägas att långräntans enskilda effekt som ovan 
diskuterats, inte har säkerställts som en signifikant påverkande variabel på börsens utveckling, 
lika säkert i USA som i Europa. Detta konstaterande ger visst stöd till mitt resultat.  

5.4.3 Penningmängd 
 
Enligt Eklund (2001) antas penningmängden ha ett positivt samband med aktiemarknaden. 
Detta beror på att räntan förväntas att sjunka när penningmängden ökar vilket leder till 
stigande aktiekurser.  
 
Mitt resultat gav inte penningmängden någon signifikant påverkan på Dow Jones Index, 
vilket innebär att min hypotes från kapitel 2.10 måste förkastas. Detta kom inte som någon 
överraskning, då den främsta forskningen av Chen et al (1986) och Sorensen et al (1989) inte 
funnit någon signifikans för penningmängdens effekt på aktiemarknaden. Av den tidigare 
forskningen gjord i USA har Abdullah och Hayworth (1993) och Dhakai et al (1993) funnit 
ett signifikant samband mellan penningmängden och amerikanska aktiemarknaden. Detta 
motsäger dock Ibrahimi et al. (1995) som under samma tidsperiod inte fann något signifikant 
samband mellan penningmängden och aktiemarknaden.  

5.4.4 Inflation och inflationsförväntningar 
 
Fama och Schewert (1977), Fama (1981) och Chen et al (1986) och Sorensen et al (1989) 
stödjer teorin att aktiemarknaden ska vara negativt korrelerad med inflationen genom sina 
studier på den amerikanska aktiemarknaden. Forskarna motiverar sina resultat med att 
inflation ökar ett företags produktionskostnader, minskar framtida kassaflöde och sänker dess 
intäkter. Forskarna hävdar också att högre inflation leder till att centralbanken kan tvingas 
höja räntan som i sin tur sänker börsen.  
 
Jag har i min undersökning funnit ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 
inflationen med lead på två månader och Dow Jones Index under tidsperioden 1999.1-
2005.10. Dock ska sägas att inflations variabeln var den variabeln i modellen som hade det 
högsta p-värdet. Det positiva sambandet är inte överrensstämmande med min utgångshypotes, 
utan jag måste förkasta den. Inflationen visade även en ganska stark negativ korrelation med 
industriproduktionen. Detta var inte överraskande då Fama (1981) redan konstaterat detta 



 30

negativa samband. Korrelationen var dock inte tillräckligt stark för att kolinjäritet skulle 
kunna konstateras, således behövde ingen variabel exkluderas. I min första modell visar inte 
inflationen någon signifikant påverkan på Dow Jones Index, vilket innebär att min 
utgångshypotes måste förkastas. 
 
Forskning på den amerikanska aktiemarknaden gjord av Fama och Schwert (1977), Fama 
(1981), Chen et al (1986) och Wei och Wong (1992) visar att inflationsförväntningar ska 
påverkar börsen i negativ riktning. Den negativa påverkan förklaras vanligast med att 
osäkerheten om de framtida betalningsströmmarnas reala storlek ökar. 
 
Min undersökning visar att räntedifferensen påverkar börsen negativt under tidsperioden 
1989.1-1998.12, vilket är det förväntade sambandet enligt min hypotes. Anledningen till detta 
är att en ökning av räntedifferensen, enligt min tolkning (kapitel 2.6), är detsamma som en 
ökning av inflationsförväntningarna. Mitt resultat stödjer alltså de tidigare undersökningarna 
jag tagit upp ovan.  
 
Dock stödjer de tidigare undersökningarna inte mitt resultat under tidsperioden 1999.1-
2005.10. I denna andra modell visar räntedifferensen en positiv påverkan på börsen, vilket 
inte är enligt min hypotes. 

5.4.5 Växelkurs 
 
Enligt Bernhardsson (1996) kan växelkursen vara både positiv och negativ för ett land. 
Eklund (2001) menar att eftersom växelkursen främst påverkar ett bolags resultaträkning och 
därigenom dess nuvärde/aktiekurs, kommer en depreciering av valutan medför att 
exportföretagens vinster ökar vilket leder till att börsen stiger. Sorensen et al (1989) har 
konstaterat att växelkursen är positivt korrelerad med den amerikanska aktiemarknaden. 
Sorensen et al (1989) motiverar sitt resultat med att den amerikanska aktiemarknaden främst 
är påverkad av ett stort inflöde av valuta från investerare, detta driver upp dollarn och således 
börsen.  
 
Jag har i min undersökning funnit ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 
växelkursen och Dow Jones Index i båda mina modeller, vilket innebär att jag inte kan 
förkasta min utgångshypotes. Dock ska sägas att under tidsperioden 1989.1-1998.12 var 
växelkursen signifikant med en lagg på tre månader. För tidsperioden 1999.1-2005.12 visar 
resultatet signifikans för två växelkurs variabler, en med lagg på två månader och en utan 
någon tidsförskjutning.  

5.4.6 Ekonomisk tillväxt 
 
Enligt Eklund (2001) investerar företagen snabbare och bygger upp en stor kapacitet när 
ekonomin befinner sig i en fas av ekonomisk tillväxt. Investerarna finner det lönsamt att satsa 
pengar i företag som expanderar och ger avkastning, vilket innebär att aktiekurserna stiger.  
 
Forskningen är samstämmig vad gäller att börsen måste följa den ekonomiska tillväxten i det 
långa perspektivet. I USA har Chen (1986), Fama (1981) och Sorensen et al (1989) alla funnit 
ett signifikant starkt positivt samband mellan industriproduktionen och den amerikanska 
börsen. Forskarna konstaterar också att det framförallt är fastställande av den långsiktiga 
avkastningen på aktiemarknaden som industriproduktionen bidrar med.  
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Min undersökning ger stöd åt forskningen ovan då industriproduktionen visar ett positivt 
samband med Dow Jones Index i den första modellen, allt enligt min hypotes. Mitt resultat för 
den första modellen med lead på tre månader ger även stöd åt Fama (1981) som konstaterat att 
industriproduktion med lead är signifikant för aktiemarknadens utveckling, vilket antyder att 
marknaden har förväntningar och gör rationella prognoser om den ekonomiska tillväxten.  
 
I min andra modell blev industriproduktionen med lagg på en månad signifikant. Dock 
uppvisar variabeln ett negativt samband med Dow Jones Index, vilket inte är 
överrensstämmande med min hypotes. 
 
Enligt Malmqvist (2003) är inköpschefsindexet (ISM) en bra indikator för att fånga upp 
ekonomins kortsiktiga konjunkturomslag. Författaren hävdar även att indexet med fördel kan 
användas till att förklara börsens utveckling, då indexet ger ett snabbt konstaterande om det 
aktuella konjunkturläget. Sorensen et al (1989) har även med kortsiktiga konjunkturcykler 
som en påverkande makrofaktor i sin signifikanta modell som försöker förklara avkastningen 
på den amerikanska börsen. 
 
Min studie visar att inköpschefsindexet har en mycket stark signifikant påverkan på börsen 
under tidsperioden 1989.1-1999.12, vilket innebär att jag inte kan förkasta min 
utgångshypotes. Mitt resultat i den första modellen stämmer alltså bra överens med 
Malmqvist (2003) och Sorensen et al (1989). Dock blev inköpschefsindexet inte signifikant i 
den andra modellen. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel besvarar jag mitt syfte genom att dra slutsatser från analysen. Detta görs med 
hjälp av de resultat som min empiriska studie har konstaterat. Vidare kommer jag att 
diskutera kring problemområdet för att sedan ge förslag till vidare forskning. Avslutningsvis 
kommer en kritisk granskning av studien att göras. 

6.1 Slutsatser 
 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka vilka makrofaktorer som kan tänkas ha ett 
signifikant samband med New York börsens Dow Jones Index under perioden januari 1989 
till och med oktober 2005. Mitt resultat konstaterade att börsen visade på en brytpunkt vid 
december 1998. Detta medförde att jag inte kunde skatta hela mitt data sample som en modell 
utan fick dela upp det i två olika modeller. 
  
Min multipel regressionsanalys med sample 1989.1-1998.12 demonstrerade att långräntan, 
penningmängden, inflationen och korträntan inte visade sig vara signifikanta för börsens 
utveckling. Mina slutgiltiga signifikanta makrovariabler som tillsammans förklarar 28.6 % av 
utvecklingen på Dow Jones Index kom att utgöras av växelkursen, inflationsförväntningar, 
industriproduktionen och inköpschefsindex. Detta resultat är överensstämmande med många 
studier inom problemområdet som jag tagit upp i kapitel 2.9. 
 
Min multipel regressionsanalys med sample 1999.1-2005.10 konstaterade att långräntan och 
penningmängden inte visade sig vara signifikanta för börsens utveckling. I denna modell blev 
mina slutgiltiga signifikanta makrovariabler: växelkursen, inflationen, industriproduktionen, 
korträntan och inflationsförväntningar. Dessa variabler har tillsammans en förklaringsgrad på 
30 %. 
 
I många aspekter är det empiriska testet av mina variabler framgångsrikt. Det är konstaterat en 
brytpunkt vid år 1998.12. Detta konstaterande styrks av Dan Lindbeck som konstaterat en 
brytpunkt på den svenska börsen år 1999.3. I min första modell är det statistiskt säkerställt att 
aktiers avkastning är positivt relaterat till ekonomisk tillväxt. Studien fick signifikans både för 
långsiktig tillväxt genom industriproduktion med lead på tremånader och kortsiktiga 
konjunkturomslag genom inköpschefsindex. Vidare är ett signifikant negativt samband mellan 
börsen och inflationsförväntningar statistiskt säkerställt. Som en proxy för 
inflationsförväntningarna användes ränteskillnaden mellan långränta och riskfri kortränta 
enligt förväntningshypotesen där inflationsförväntningarna utgör den viktigaste komponenten. 
Detta antagande om förväntningshypotesen stöds av Fama (1981). Växelkursen blev också 
signifikant med en lag på tre månader. Dessa statistiska konstateranden av variablerna i den 
första modellen är fullt i linje med den tidigare forskningen från kapitel 2.9.  
  
Det finns andra aspekter i vilka det empiriska resultatet inte är lika framgångsrikt. Mina 
variabler i den andra modellen uppvisar en lite svagare signifikans än variablerna i den första 
modellen. Sambanden i den andra modellen var heller inte det jag antog i mina hypoteser i 
kapitel 2.10, med undantag för växelkursen. Dock kan det med mycket stort intresse 
konstateras att de fundamentala ekonomiska sambanden som jag redogjort för i kapitel 2 
nästan helt slagits ut. Inte heller någon av den tidigare forskningen som jag tagit upp i kapitel 
2.9 styrker mina samband i denna modell, frånsett växelkursen som uppvisar ett positivt 
samband med börsen. Industriproduktionen med en lag på två månader uppvisar ett negativt 
samband med börsen. Vidare är ett signifikant positivt samband mellan börsen och 
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tremånaders räntan med en lead på två månader statistiskt säkerställt. Även 
inflationsförväntningar uppvisar ett signifikant positivt samband med börsen. Avslutningsvis 
är ett signifikant positivt samband mellan börsen och faktiska inflationen (uppmätt med CPI) 
med en lead på två månader statistiskt säkerställt. 
 
Mindre framgångsrikt var även att varken långräntan eller penningmängden lyckades få något 
statistiskt säkerställt samband med börsens utveckling i någon av modellerna. När det gäller 
långräntan ska tilläggas att jag har med långräntan i räntedifferensen mellan trettioårs- och 
tremånaders räntan, som speglar avkastningskurvan. Dock ska sägas att både 
penningmängden och långräntan exkluderas sent i de ekonometriska statistiska testerna, 
således kan fortsatt forskning vara lämplig.  
 
Avslutningsvis, tar jag upp delsyftet med min studie som var att avgöra om investerare bör 
beakta makroekonomiska faktorer vid bedömning av avkastning på en investering. Genom att 
skapa en multi-index modell med hjälp av mina signifikanta makrofaktorer skulle en 
investerare kunna beräkna avkastningen på en aktie med hänsyn till marknadsrisken. 
Användandet av multi-index modell för beräkning av avkastning på New York börsen stöds 
av Chen et al. (1986) och Sorensen et al (1989). Dock ska tilläggas att förklaringsgraden på 
min första modell uppgår till drygt 29 %, d.v.s. modellen förklara 29 % av förändringen på 
Dow Jones Index. För den andra modellen är förklaringsgraden 30 %. Följaktligen innebär 
detta att det finns mycket annat som kan påverka börsindexets utveckling än marknadsrisken. 
 
Mina slutgiltiga multipel regressions modeller för sample 1989.1-1998.12 och 1999.1-
2005.10 (se bilaga 2 & 3) uppfyller de sex antaganden för multipel regressionsanalys. Således 
tar mina multi-index modeller för Dow Jones Index följande former:  
 
1989.1-1998.12 
Ri = ai + 0.5355(∆växelkursen,lag3) + 1.1033(∆industriproduktion,lead3) + 

0.3384(∆inköpschefsindex) – 0.0404(∆inflationsförväntningar)  + ci 

 
1999.1-2005.10 
Ri = ai + 1.8045(∆växelkursen)  + 1.0656(∆växelkursen,lag2)  + 0.1224(∆kort räntan,lead2) 

+ 2.8996(∆inflation,lead2) – 2.8785(∆industriproduktion,lag1) + 

0.0364(∆inflationsförväntningar) + ci 
 

Sammantaget kan sägas att mitt empiriska resultat i sample modell 1989.1-1998.12 i kapitel 5 
inte avviker nämnvärt från tidigare forskning inom problemområdet som jag tagit upp i 
kapitel 2.9. Min andra modell för tidsperioden 1999.1-2005.10 avviker dock kraftigt från den 
tidigare forskningen. I och med denna stora avvikelse från år 1999, kan de fundamentala 
ekonomiska sambanden, som jag redogjort för i kapitel 2 nästan helt sägas ha slagits ut. Det 
kan dock vara farligt att helt lita på denna andra modell då mina signifikanser för variablerna 
inte är lika starka som i den första modellen. Även det faktum att sambanden i den andra 
modellen knappt har något stöd i vare sig teorin eller den tidigare forskningen, gör att hänsyn 
borde tagas till båda modellerna vid en eventuell investering på New York börsen.  
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6.2 Diskussion 
 
Att veta när man ska köpa och sälja en aktie är grundläggande för att en placering på 
aktiemarknaden skall ge vinst. Därför är det viktigt att känna till vad det är som styr börsens 
upp- och nedgångar, d.v.s. vilka faktorer i omvärlden som man bör beakta för att kunna köpa 
och sälja i rätt tid. Köp- och säljbeslut som är grundade på fel omvärldsfaktorer kan få 
ödesdigra konsekvenser för aktieplaceraren. Speciellt i dagens snabba ekonomiska samhälle 
med både snabba och oväntade vändningar i ekonomin är det oerhört viktigt att känna till vad 
det är som styr börsens upp- och nedgångar. Det är dock svårt att säga om det är ekonomin 
som påverkar börsen eller det är börsen som påverkar ekonomin. Detta innebär att det är svårt 
att veta hur stor inverkan makrofaktorer har på börsens utveckling. Jag tror definitivt att 
långsiktiga makrofaktorers påverkan på börsen har minskat i takt med att ekonomin blivit allt 
snabbare och investerare allt mer kortsiktiga, mycket beroende på day-traiders. Börsen har 
gått ifrån börsgolvet till elektronisk handel, vilket även inneburit att det omsätts betydligt mer 
pengar på börsen idag än för 10-20 år sedan. Detta i sin tur innebär att börsens eventuella 
påverkan på ekonomin ökar. Även såkallade sektorrotationer har ökat på börsen, där det 
givetvis inte är något annat än flockbeteenden som observeras eftersom fundamentala 
förklaringar till rörelserna oftast saknas. Dessa flockbeteenden är något som jag tror kommer 
att öka på börsen framöver, eftersom börsen och de makroekonomiska variablerna visar på en 
obalans, och detta gör marknadsaktörerna mycket osäkra. 
 
Det faktum att marknadsaktörernas förväntningar och kunskap ökar genom att mer och mer 
sifferunderlag är tillgängligt, ökar på en tidigare diskontering av kommande händelser och 
ändringar i makrovariabler på börsen. Detta visar även min andra modell 1999.1-2005.10 där 
inflationen och tremånaders räntan är diskonterade med två månader på börsen. Detta kan 
tillföra marknaden en obalans som jag ser. Eftersom när centralbanken börjar agera är deras 
sänkningar redan diskonterade på marknaden, börsen har redan gått ner, trots att företagen går 
dåligt för tillfället börjar börsen redan gå upp för den har redan korrigerat för recessionen och 
börjar blicka framåt. Speciellt långräntans aktörer är oerhört duktiga på att förutse och prisa in 
ekonomiska händelser. Detta irrationella agerande tror jag kommer att öka och även 
symbolisera finansmarknaden i framtiden.  
 
Vad gäller den korta räntan, räntedifferensen och växelkursen är det logiskt att de är positivt 
korrelerad med börsen i min andra modell. Federal Reserve höjde sin styrränta när börsen 
skenade år 1999, marknaden ”ignorerade” dock Greenspan i hela nio månader. När kraschen 
var ett faktum sänkte Greenspan styrräntan snabbt. När börsen sedan började sin långsiktiga 
uppgång år 2003 började Greenspan i sin tur i början på år 2004 att höja styrräntan med 
konstanta 0.25 punkter. Det vi upplevt är att börsen och korträntan har följt varandra i ner- 
och uppgångar. Långräntan uppvisar samma beteende som korträntan i nedgången fram till i 
början på år 2003. Men när börsen och korträntan började sin kraftiga uppgång har långräntan 
bara en mycket svag uppgång. Den nästan stilla stående långräntan från i början på år 2003 
beror mycket på att flera asiatiska länder, framför allt Kina, vill upprätthålla en svag och 
konkurrenskraftig växelkurs mot dollarn. Detta görs genom att centralbankerna säljer valutan, 
köper dollar och placerar pengarna i amerikanska statspapper. Detta stora inflöde av kapital i 
USA pressar ner deras längre marknadsräntor och balanserar deras stora 
bytesbalansunderskott, speciellt mot Kina. Ovanstående resonemang har jag dock inte tagit 
hänsyn till eftersom jag avgränsat mig ifrån internationella förklaringar till börsförändringar. 
 
Mitt resultat konstaterar även att korta konjunkturomslag har en mycket stor signifikant 
påverkan på börsen fram till år 1999. Jag tror som sagt att de kortsiktiga makrofaktorerna 
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kommer att få allt större påverkan på börsen i takt med att ekonomin blir allt snabbare och 
investerare allt mer kortsiktiga. Dock fick inte inköpschefsindexet signifikans i den andra 
modell, vilket jag tror beror på att sedan börsbubblan år 2000 kan man nästan kalla hög- och 
låg konjunktur passé. Detta beroende på att Greenspan aldrig lät USA komma in i någon 
lågkonjunktur, utan han sänkte räntan mycket snabbt för att få konsumenter och företag att 
fortsätta att konsumera och investera. Detta lyckades, men som följd har den tänkta 
konjunktur nedgången bara dragits ut, vilket innebär att konjunkturlinjen kommer att vara mer 
rak ett tag framöver. Detta medför att inköpschefsindexet inte beter sig lika rationellt som den 
tidigare gjort med tydliga toppar och bottnar utan går mer upp och ner i mycket små 
intervaller. Detta resonemang förklarar även industriproduktionens beteende sedan år 1999, 
då den gått ifrån att vara positivt signifikant med lead på tremånader i den första modellen till 
att vara negativt signifikant med lag på en månad i den andra modellen. Tidigare hade 
marknaden förväntningar och gjorde rationella prognoser om den ekonomiska tillväxten. Men 
som jag nämnt ovanför är det inte lätt att göra prognoser på den ekonomiska tillväxten när den 
går upp och ner utan någon tydlig trend. Därför handlar börsens aktörer i dagens läge på 
bekräftade siffror om den ekonomiska tillväxten. Det negativa sambandet förklaras med att 
USA inte gick in i någon lågkonjunktur efter it-kraschen.  
 
Efter ovanstående diskussion konstaterar jag att mitt förklaringsvärde på 28.6 % för den första 
modellen och 30 % för den andra modellen är godkänt. Jag tror dock att New York börsen 
förklaras till cirka 35 % av makroekonomiska faktorer vilket innebär att min modell inte är 
perfekt utan det finns ett flertal makrovariabler som ej inkluderats i modellen. Dessa 
makrovariabler tror jag kan utgöras av bland annat långräntan som jag dock inte fick 
signifikans för i min undersökning. Som jag tidigare nämnt tror jag det kan bero på att den 
förklaras mycket av internationella faktorer och "speciella” förväntningar hos dess aktörer. 
 
Sammantaget kan sägas att sedan år 1999 har de fundamentala ekonomiska sambanden som 
jag redogjort för i kapitel 2 nästan helt slagits ut, dock med perioder där de gör sig gällande. 
Hur länge det här kommer gälla är svårt att uppskatta då det är många faktorer både nationellt 
och internationellt som spelar in. Jag anser att centralbanker inte ska försöka lindra effekterna 
av spruckna finansbubblor genom att hålla räntan låg. Perioder av överinvesteringar, 
kreditexpansion och överdrivna börsvärden måste få anpassa sig av egen kraft, utan politisk 
inblandning. Slutsatsen av de här tankegångarna är att vi skar oss i handen vid sekelskitet när 
vi inte upplevde en lågkonjunktur efter it-kraschen, dock känner vi inte det ännu. Vi fångade 
alltså en fallande kniv i luften när Greenspan sänkte räntan så kraftigt och så snabbt. Det är 
alltså bättre att låta kniven falla i backen och sedan plocka upp den, annars är risken mycket 
stor att skära sig. 
 
Avslutningsvis, efter ett genomfört uppsatsarbete på börsen drar jag slutsatsen att 
ekonometriska studier på makroekonomiska faktorer kommer vara en nödvändig tillgång för 
att kunna uppnå bästa möjliga avkastning på börsen.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Då jag avgränsat mig till att inte beakta några internationella förklaringar till 
börsförändringar, skulle det givetvis var oerhört intressant att undersöka detta i ett senare 
skede. Eftersom som jag, vilket jag nämnt, tror att till exempel Kina har ett finger med i 
spelet, i varje fall sen år 1999 av utvecklingen på New York börsen.  
 
Som jag tidigare konstaterat visade varken penningmängden eller långräntan någon 
signifikans, men det var inte långt ifrån, vilket innebär att fortsatt forskning är lämplig. 
Speciellt långräntan samband med börsen är intressant, detta eftersom jag tidigare nämnt att 
den förmodligen påverkas internationellt och symbolisera marknadens förväntningar 
exceptionellt bra.  
 
Det skulle även vara intressant att studera makroekonomiska faktorers påverkan på de 
branschvisa börsindexen på den amerikanska aktiemarknaden.  
 
Självklart skulle det även vara intressant att göra en ännu större studie med flera 
makrovariabler. För att på ett utförligare sätt kunna behandla förväntningarnas betydelse, 
speciellt från år 1999, detta för att kunna få fram en ännu bättre modell.  

6.4 Kritik till studien 
 
Jag kan inte med säkerhet konstatera att enkelriktad kausalitet har gällt vid min undersökning 
med multipel regressionsanalys. Kausalitet kan testas om man använder sig av andra 
statistiska metoder, men på grund av tidsbrist kunde jag inte göra detta.  
 
Min förklaringsgrad på 28.6 % för den första modellen och 30 % för den andra kan 
ifrågasättas då tidigare forskning av Dickinson (2000), Thorbecke et al (1996) och Sorensen 
et al (1989) har uppnått 33 %, 32 % respektive 41 %. Men jag prioriterade säkerhet före högt 
R², varvid jag använde en låg signifikansnivå vid min ekonometriska undersökning i den 
första modellen. Detta innebar följaktligen att mina variabler fick svårare att klara signifikans 
kravet, men samtidigt fick jag en säkrare modell. Gällande min andra modell har jag tillåtit en 
högre signifikans nivå. Detta på grund av att antalet observationer var mindre än i första 
modellen och därför att det är mycket svårare att få signifikans för variablerna under 2000-
talet. 
 
Mitt konstaterande i den första modellen om att makrovariabeln inköpschefsindexet påverkar 
börsen kan diskuteras. Det kan givetvis vara på det viset att indexet avspeglar information 
från andra variablers utveckling som i sin tur påverkar börsen.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Chow test på ursprungsmodellen  
 
Chow Breakpoint Test: 1998M12   

F-statistic 1.411260     Prob. F(57,85) 0.074029 
Log likelihood ratio 132.5277     Prob. Chi-Square(57) 0.000000 
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Bilaga 2 
 
Slutgiltig multipel regressions modell för sample 1989.1-1998.12 
 
Dependent Variable: DDOW   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/05   Time: 15:42   
Sample: 1989M01 1998M12   
Included observations: 120   
Weighting series: 1/RESID05F   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DISM 0.338367 0.096016 3.524085 0.0006 
DIND(3) 1.103302 0.494702 2.230236 0.0277 

DRANTDIFF -0.040424 0.007085 -5.706017 0.0000 
DBROAD(-3) 0.535542 0.204853 2.614277 0.0101 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.286032     Mean dependent var 0.003153 
Adjusted R-squared 0.267567     S.D. dependent var 0.063536 
S.E. of regression 0.054425     Akaike info criterion -2.951236 
Sum squared resid 0.343596     Schwarz criterion -2.858320 
Log likelihood 181.0742     Durbin-Watson stat 1.902104 

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.172652     Mean dependent var 0.012462 
Adjusted R-squared 0.151255     S.D. dependent var 0.041265 
S.E. of regression 0.038017     Sum squared resid 0.167650 
Durbin-Watson stat 1.715632    
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Bilaga 3 
 
Slutgiltig multipel regressions modell för sample 1999.1-2005.10 
 
Dependent Variable: DDOW   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/05   Time: 10:50   
Sample (adjusted): 1999M01 2005M08  
Included observations: 80 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DBROAD -1.804518 0.499104 -3.615515 0.0005 
DBROAD(-2) 1.065615 0.497134 2.143518 0.0354 

DIND(-1) -2.878586 1.124340 -2.560246 0.0125 
DCPI(2) 2.899599 1.532529 1.892036 0.0624 

DTREMCM(2) 0.122362 0.068517 1.785860 0.0782 
DDIFF 0.036422 0.018650 1.952940 0.0546 

R-squared 0.300594     Mean dependent var -0.001130 
Adjusted R-squared 0.253336     S.D. dependent var 0.050894 
S.E. of regression 0.043977     Akaike info criterion -3.338250 
Sum squared resid 0.143116     Schwarz criterion -3.159598 
Log likelihood 139.5300     Durbin-Watson stat 1.680368 
 


