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Sammanfattning 

Uppsatsens titel:  En studie av svag effektivitet på börsen i Egypten 

Seminariedatum:  15/1 2008 

Ämne/Kurs:   FEK K01 Kandidatuppsats, 15 poäng 

Författare: Andrea Zerat, Jalila Hsi, Jonas Medin och Sofia Hel-

gertz 

Handledare:   Göran Anderson 

Fem Nyckelord: Effektiva marknadshypotesen, anomali, säsongsef-

fekt, CASE, svag effektivitet   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av statistiska 

tester utvärdera om den egyptiska börsen uppvisar 

tecken på svag effektivitet. Om vi finner en vecko-

dagseffekt i regressionsanalysen och därmed kan på-

visa att CASE inte är svagt effektiv, avser vi att testa 

om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. 

Uppsatsen syftar också till att diskutera orsakerna 

och konsekvenserna till effektiviteten på Egyptens 

börs. Vi vill därigenom bidra med relevant informa-

tion till investerare världen över som överväger att 

investera på den egyptiska börsen. 

Metod: Uppsatsen är en kvantitativ studie där vi med hjälp 

av parametriska och ickeparametriska test mäter ef-

fektiviteten på den Egyptiska aktiemarknaden. Re-

gressionen har skett i dataprogrammet Eviews, vari-

ans- och runstesterna har båda genomförts i Excel. 

Teoretisk referensram: Uppsatsens teoriavsnitt är strikt hållen kring den Ef-

fektiva Marknadshypotesen.  
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Empiri: Empirin innehåller resultaten av de statistiska tester 

som har genomförts.  

Resultat: Resultaten från den multipla regressionsanalysen, 

varianstestet och runstestet pekar på att Egyptens 

börs inte är svagt effektiv. Den multipla regressions-

analysen visar på en bestående veckodagseffekt i 

form av överavkastning på fredagar, under hela un-

dersökningsperioden. Vi har testat om marknadsris-

ken kan förklara anomalin vi funnit, men enligt tes-

terna har veckodagseffekten inte kunnat förklaras av 

marknadsrisken.  
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Abstract 

 

Title:  A study regarding the weak form of efficiency in the 

Egyptian stock exchange.  

Seminar date:  January 15th, 2008 

Course: FEK K01, Bachelor thesis in Business Administra-

tion, 15 ECTS 

Authors: Sofia Helgertz, Jalila Hsi, Jonas Medin, Andrea Zerat 

Advisor:    Göran Anderson 

Key Words: Efficient market hypothesis, anomaly, seasonality 

effect, CASE, weak form of efficiency 

Purpose: The purpose of this thesis is to evaluate if the Egyp-

tian stock exchange shows any sign of the weak form 

of efficiency by performing statistical tests. If we 

find that the stock exchange does not show a weak 

form, we aim to test if the market associated risk can 

explain the week-of the-day effect. The thesis also 

aims to discuss the causes and consequences of the 

efficiency of the Egyptian stock exchange. Thereby 

we want to contribute with relevant information to 

investors who consider investing in the Egyptian 

stock exchange. 

 

Method: The thesis is a quantitative study in which we use 

parametric and non-parametric tests to measure the 

efficiency of the Egyptian stock exchange. The re-

gression has been made in the computer programme 
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Eviews, while the variance and runs tests have been 

made in Excel. 

Theoretical framework: The thesis is based on the theory of the Efficient 

Market Hypothesis. 

Empirical foundation: The empirics contain the results of the statistical tests 

that have been found. 

Result: The test results from the multiple regression analysis, 

variance test and runs test all imply that the Egyptian 

stock exchange does not fulfil the requirements of 

the weak form of efficiency.   Through the multiple 

regression analysis we found a day-of.the-week ef-

fect throughout the whole period of study.  When we 

incorporated the market risk in our multiple regres-

sion analysis, we found that the market risk are not 

able to explain the day-of-the week effect.  
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras det forskningsämne som har valts för uppsatsskrivandet. 

Utifrån en presentation av ämnets bakgrund ges läsaren en inblick i varför den utgör ett före-

mål för intresse. Forskningsämnets bakgrund mynnar ut i en problemdiskussion och problem-

formulering.  Kapitlet innehåller också en del där vi presenterar forskningens syfte och av-

gränsningar. 

 

1.1 Val av forskningsämne 

 

I vårt val av forskningsämne var det viktigt för oss att skriva om någonting som intresserar 

såväl oss som allmänheten. Vi har även för avsikt att studera något som är nyskapande och 

utgör ett bidrag till befintlig forskning. Utifrån den mediala uppmärksamheten kring tillväxt-

marknader och diskussioner rörande dess risk i förhållande till avkastning valde vi att fördju-

pa oss i en studie om den finansiella marknaden i Egypten då den är ett viktigt inslag i den 

nya världsekonomin. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Den globalisering som präglar världen idag inbjuder ständigt nya aktörer till att delta på 

världsmarknaden. Ett ökat och mer transparent informationsflöde och förenklade handelsvill-

kor underlättar för denna globalisering att ta plats. Under en period har det varit stort fokus på 

tillväxtmarknader så som Kina, Ryssland, Indien och europeiska öststater. Mot bakgrund av 

en politisk och ekonomisk instabilitet karaktäriseras värdepapper i dessa länder av en hög 

riskpremie. Under senare år har de s.k. lejonekonomierna - de nya tillväxtmarknaderna i Afri-

ka - stått i fokus. Förhoppningar har mött besvikelser genom åren. Nu bedömer dock återigen 

analytiker denna kontinent som mycket intressant ur investeringsperspektiv som en framtida 

lönsam marknad. Detta antagande grundar sig i en observerad positiv utveckling; en accelere-

rande demokratisk process i många länder, goda råvarutillgångar samt ännu relativt oupptäck-

ta aktiemarknader.1 

 

                                                 
1 www.embassyofsweden.org/Documents/Eko05.pdf 
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Den varierande ekonomiska utvecklingen i Afrika skiljer sig dramatiskt åt mellan regioner 

och länder över kontinenten, något som till stor del beror på en relativt ojämn råvarutillgång. 

Sedan mitten av nittiotalet har många länder i Afrika haft en positiv BNP-utveckling och ut-

ländska företag har vågat investera i dessa länder. Intresset för att investera i Afrika har vuxit 

och det har dykt upp många afrikafonder i Sverige. Simplicity, HQ, Swedbank Robur är ex-

empel på svenska företag som ser potential i många av de afrikanska börserna, däribland bör-

sen i Egypten – ett land vars marknad det här examensarbetet ämnar studera.  

 

2004 innebar en ny regering i Egypten. Det innebar också utlovade krafttag mot landets pro-

blem och en ingivande känsla av optimism inför de utmaningar som uppstår i och med de 

förändringar som nu tar plats - de ekonomiska, demografiska och inrikespolitiska. Regeringen 

visar på självinsikt, förändringsvilja och dynamik i sitt sätt att arbeta för ett öppnare och mer 

gynnsamt affärsklimat och näringsliv. En stor utmaning för regeringen är att återskapa förtro-

endet för bankväsendet och affärsklimatet efter att korruption präglat landet under lång tid. 

Tilltron till ett gott investeringsklimat finns hos både staten och många affärsmän som verkar 

i landet. Regeringen har vidtagit åtskilliga åtgärder för att främja ekonomin i landet. Sänk-

ningar har införts av såväl marginalskatten som bolagsskatten. Tulltarifferna har också sjunkit 

till förmån för den internationella handeln – ett ökat importflöde och en bättre konkurrenssitu-

ation har uppstått. Ett dilemma i Egyptens inrikespolitik härrör från problematiken kring ar-

betslösheten och inflationen som är tämligen hög i landet. För att komma till rätta med den 

höga inflationen skulle en räntehöjning vara nödvändig. Men en räntehöjning innebär å andra 

sidan ett lägre intresse för investerare att placera pengar i värdepapper i landet. Investering-

arna är av stor vikt för Egyptens tillväxtpotential, och man besitter några mycket viktiga re-

surser som är förutsättningar för denna utveckling.  

I kombination med de åtgärderna som genomförts för att främja den ekonomiska utvecklingen 

finns andra gynnsamma förutsättningar i landet. Det geografiska läget som port mellan Afrika 

och Mellanöstern och mellan Medelhavet och Röda havet attraherar. En ung och välutbildad 

befolkning samt en välutvecklad infrastruktur lockar dessutom pengar till landet. I likhet med 

Afrika som helhet ökar befolkningen på ett sätt som gör det svårt för den ekonomiska tillväx-

ten att nå upp till sin fulla potential eftersom den ”äter upp” de vinster som uppstår i form av 

investerat kapital. Regeringen har gjort kraftansträngningar för att främja ett inflöde av kapi-

tal; genom en mer flexibel arbetslagstiftning och en lagstiftning gällande patent.2 

                                                 
2 www.embassyofsweden.org/Documents/Eko05.pdf 
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Från 2001 till 2006 har inflödet av kapital till Egypten stigit från 0,4 till 6,1 miljarder USD. 

Utländska investerare verkar alltså ha stort förtroende för potentialen i Egypten, och en stor 

del av investeringarna som görs hamnar i gas- och oljeindustrin som samtidigt är en betydan-

de sektor i landet.3 

 

En förutsättning för att Egypten ska ha en fungerande finansmarknad är en effektiv börs, ef-

tersom den utgör grunden för ett fungerande näringsliv. För att företagen ska kunna införskaf-

fa nytt kapital och därigenom investera i nya projekt krävs en mer eller mindre effektiv börs 

som guidar kapitalet dit där det gör bäst ekonomisk nytta. Investerare bidrar med nytt kapital 

så att företagen kan växa och bidra till en större och mer välmående stat. Ineffektivitet på 

marknaden leder till att investerarna inte anser sig vara beredda att investera i samma omfatt-

ning som om börsen vore effektiv i någon form. Brister i informationsflödet leder 

till ineffektivitet vilket i sin tur skapar osäkerhet bland aktörerna. Osäkerhet är synonymt med 

risk och bör i alla ekonomiska avseenden minimeras i förhållande till avkastningen. En felin-

formerad investerare fattar beslut som skapar irrationella priser vilket i sin tur skapar en sämre 

börs. Många välinformerade investerare kan motverka denna effekt och påverka priserna så 

att de blir mer rationella.4 Effektiviteten kan vara av olika slag även om själva grundteorin 

säger att en marknad är effektiv då priserna återspeglas av all den tillgängliga informationen.5 

En ineffektiv börs skulle på så vis leda till att investerare blev avrådda från att placera pengar 

i Egypten. 

 

 1.3 Egyptens börs 

 

Med visionen om att vara den dominerande kapitalmarknaden i regionerna mellanöstern och 

Nordafrika tillhandahåller CASE - Cairo and Alexandria Stock Exchange möjligheten för ett 

stort antal företag att verka på börsen. De samverkande börserna i Alexandria och Kairo är 

elektroniskt och institutionellt samverkande. De verkar även under samma styrelse och hante-

rar handel, betalning och avtal på samma sätt. Börsen i Alexandria öppnades 1888 varpå bör-

sen i Kairo öppnade kort därefter 1903.6 Båda börserna hade en blomstrande utveckling under 

                                                 
3 http://www.swedishtrade.se/landrapporter/?objectID=6668  
4 Fama Eugene, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of finance, 1970, s 
7 
5 Fama Eugene, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of finance, 1970. 
6 http://www.egyptse.com. 
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40-talet men socialistreformer och planekonomi resulterade i en nedgång under följande 30-

årsperiod. Omfattande politiska och ekonomiska reformer till förmån för tillväxt och 

företagsamhet under 90-talet återskapade ett positivt tillstånd på börsen med ökad 

likviditet. Före 90-talet var det endast fyra statliga banker som utgjorde aktörerna på den 

egyptiska finansmarknaden. Avsaknaden på mäklare, portföljförvaltare och privatägda fonder 

var total. Bristande regler, dålig insyn och kontroll av handeln försämrade investerarnas 

ställning.  

 

1991 skedde reformer på den egyptiska finansmarknaden, allt enligt den egyptiska statens 

förändringsprogram ERSAP. Syftet var att liberalisera systemet genom att förändra reglerna 

för handel, tillåta varje bank att själv sätta en ränta i förhållande till marknadskrafterna, låta 

utländska banker handla med det egyptiska pundet och ta bort begränsningar för att öka 

konkurrensen på lånemarknaden. I samma skede arbetades det fram en ny finansmarknadslag 

(CML) som skulle försäkra att informationsflödet på marknaden blev rättvist och 

fullständigt. CML möjliggjorde etableringen av finansiella institutioner och olika 

sorters mäklarfirmor. Insiderhandel och illegala uppköp blev hädanefter mycket mer ovanligt 

och svårt att genomföra precis som all otjänlig prissättning. Fördelarna med den nya 

lagstiftningen var påtagliga och innebar att utländska aktörer, banker såväl som investerare 

och företag, nu kunde agera på den egyptiska finansmarknaden under samma premisser som 

de inhemska.7 1997 genomfördes organisationsförändringar vilket bl.a. innebar införande av 

ny bolagsstyrelse och styrelsekommittéer. Gynnsamma Corporate Governance-åtgärder 

genomfördes också så som ökad insyn i och öppenhet för arbetet på börsen.8 Utländska 

investerares möjligheter att investera kapital i Egypten har också förbättrats. Det finns numera 

inga begränsningar för kapitalrörligheten och utländska företag som är noterade på börsen 

verkar under samma förutsättningar som egyptiska bolag. Organisationsförändringarna 

omfattade också ett antal internationaliseringar - standards och processer infördes som är 

jämförbara med andra länder. 

 

 De liberaliserande reformerna och den tillhörande accelererande tillväxten har utgjort en god 

plattform för en egyptisk börs som snabbt har vuxit under senare år. Under de händelserika 

åren mellan 1992 och 1997 ökade marknadsvärdet med 443 %, från 10,8 miljarder egyptiska 

                                                 
7 Maher Asal, Are There Trends Towards Efficiency For the Egyptian Stock Market, School of Economics and 
Commercial Law University of Göteborg, Sverige, s 11 ff. 
8 http://www.mbendi.co.za/exch/12/p0005.htm. 
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pund till 70,8. Antal transaktioner har också ökat nämnvärt, från 12 500 st. 1992 till 1,2 

miljoner 1997. Antalet företag har ökat, från 239 st. 1992 till 416 st. 1997.9 

 

1.4 Tidigare studier 

 

Författarna Daniel Simons och Samuel A Laryea publicerade år 2006 en artikel där de 

undersökte ifall det fanns någon svag form av effektivitet på fyra afrikanska börser. Man 

använde sig av icke-parametriska test som Kolmogrov-Smirnovs test och runstest men också 

av parametriska tester som autokorrelationstest och varianstest. De fyra länderna som ingick i 

undersökningen var Egypten, Sydafrika, Ghana och Mauritius. Precis som många andra 

studier av tillväxtmarknader visade resultatet för denna undersökning med undantag för 

Sydafrika att det på marknaderna av detta slag råder ineffektivitet.10 

 

I en undersökning av den brasilianska aktiemarknaden använder sig författarna Leonardo 

L Madureira och Ricardo P C av ickeparametriskt statistiska metoder. Författarna refererar till 

inte mindre än tio studier som tidigare gjorts på samma marknad och som alla visar 

signifikant lägre avkastning på måndagar. Med hjälp av två olika index undersöker man 

anomalin twist-of-the-Monday effect dvs. att en börsvecka med fallande kurser leder till att 

den kommande måndagen också enligt teorin ska visa fallande siffror. Effekten gäller för hela 

den undersökta perioden men när den delas in i flera delperioder försvinner anomalin för den 

senast undersökta tiden. Även enskilda aktier utvärderas och av 44 st. visade endast tre st. en 

twist-of-the-Monday effect.11  

 

Studien som gjordes av Kam C Chan, Benton E Gup, Ming-Shiun Pan undersöker 18 börser 

runt om i världen i syfte att visa förekomsten av anomali som tidigare uppmätts på de 

amerikanska börserna. De säsongseffekter som börserna testades för var the weekend effect, 

the twist-of-the-Monday effect, the end of December effect, the January effect och the Friday-

the-thirteenth effect. De länder som undersöktes var Belgien, Schweiz, Storbritannien, Hong 

Kong, Japan, Singapore, Brasilien, Mexiko, Kanada, Australien och Nya Zeeland. 

Tillsammans med USA utgör länderna 95 % av världens aktiehandel. Den effekt som tycks 

                                                 
9 Maher Asal, Are There Trends Towards Efficiency For the Egyptian Stock Market, School of Economics and 
Commercial Law University of Göteborg, Sweden. 
10 Simons Daniel et al, The Efficiency of Selected African Stock Markets, Finance India, 2006. 
11 Madureira Leonardo L et al, Elusive anomalies in the Brazilian stock market, International Review of Finan-
cial Analysis, 2001. 
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vara gemensam för i princip alla länder är den positiva fredagseffekten som kvarstår även om 

undersökningsperioden delas in i flera delperioder. Den negativa avkastningen på måndagar 

existerar endast då avkastningarna veckan innan var nedåtgående. Därmed kunde också en 

tydlig twist-of-the-Monday effect påvisas. 12  

 

Studien av Chris Brooks och Gita Persand som undersökte säsongseffekter i Sydostasien 

hittade inga signifikanta värden för en veckodagseffekt i varken Sydkorea eller i Filippinerna. 

Både Thailand och Malaysia visade överavkastning på måndagar och negativ avkastning på 

tisdagar. För att försöka förklara veckodagseffekterna med hjälp av en riskpremie använde 

man sig av ett världsindex (FTA World Price Index). Alla tidigare signifikanta veckodagar 

kvarstod även med riskfaktorn med i bilden. Därmed tycks inte riskpremien vara en trolig 

förklaring till de påträffade veckodagseffekterna. Istället kan en tänkbar förklaring enligt 

författarna vara andra faktorer som t.ex. oförutsedd inflation, oanade förändringar i valutans 

värde, andra riskpremier eller nyhetsinformation som släppts på vissa särskilda dagar.13 

 

E. Dockery, D. Vergari, F. Vergari undersökte priserna på Atens aktiemarknad och år 2001 

publicerades artikeln i Financial Managerial. Efter att ha reglerat för heteroskedasticitet och 

autokorrelation kunde man med hjälp av Lo & McKinlays varianstest förklara marknadens 

grad av effektivitet. För att hitta autokorrelation använde man sig av Robinsons LM-test. Med 

hjälp av data för varje månad kunde den effektiva marknadshypotesen inte förkastas. Som 

möjliga förklaringar till resultatet nämndes institutionella förändringar i kombination 

med ökat antal börsintroduktioner och mer pengar i systemet. Studierna torde enligt 

författarna ligga till grund för framtida ekonomisk-politiska beslut samt bidra med viktig 

information till såväl utländska som inhemska investerare.14 

 

 

 

 

                                                 
12 Kam C Chan et al, International stock market efficiency and integration: A study of eighteen nations, Journal 
of Business Finance & Accounting, 1997. 
13 Brooks Chris et al, Seasonality in Southeast Asian stock markets: some new evidence on day-of-the-week ef-
fects, Applied Economics Letters, 2001. 
14 Dockery E et al, Explaining the behavior of stock prices in an emerging market: An empirical analysis of the 
Greek stock market, Managerial Finance, 2001. 
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1.5 Problemdiskussion  

 

Globaliseringen och internationaliseringen av länders finansiella marknader har lett till en 

expansion av olika aktörers investeringsmöjligheter.15 Det bör ligga i inhemska såväl som i 

internationella investerares intresse att få veta ifall en börs som den i Egypten är svagt 

effektiv eller inte. 

 

Studier inom ämnet har gjorts på marknader i Sydamerika 16, Indien 17, Nairobi 18, Brasilien 
19, Sydkorea 20, Bangladesh21 och i vissa afrikanska länder 22. Antalet artiklar som försöker 

utreda frågan huruvida historisk information kan användas för att förutsäga framtida priser är 

många till antalet23 Samtidigt är de artiklar som publiceras få i förhållande till vad som 

faktiskt skrivs inom området. Det är bara de mest intressanta och förhållandevis nyskapande 

som får utrymme i någon etablerad tidsskrift.24  

 

Man kan aldrig endast med hjälp av ett test avgöra om en börs är effektiv eller inte. 

Varje undersökning måste ses tillsammans med tidigare studier för att på så sätt bilda en 

rad tester som ska täcka in alla faktorer som kan tänkas påverka effektiviteten. Detta 

resonemang tyder på att ju fler undersökningar desto rättvisare resultat kan man uppnå. 

Afrikas börser har inte i förhållande till de asiatiska deltagit i tillnärmelsevis lika många 

studier med syfte att mäta effektiviteten.25 Att det skulle råda stark form av 

                                                 
15 Basher Syed A et al, Market Efficiency, Time-Varying Volatility and Equity Returns in Bangladesh Stock Mar-
ket, Applied Financial Economics, 2007. 
16 Urrutia Jorge L, Tests of random walk and market efficiency for Latin American emerging equity markets, The 
Journal of Financial Research 1995. 
17 Sarkar Nityananda et al, Testing Predictability and Nonlinear Dependence in the Indian Stock Market, Emerg-
ing Markets, Finance & Trade, 2005. 
18 Dickinson John P et al, Market effficiency in developing countries: A case-study of the Nairobi Stock Ex-
change, Journal of Business Finance & Accounting, 1994. 
19 Madureira Leonardo L et al, Elusive anomalies in the Brazilian stock market, International Review of Finan-
cial Analysis, 2001. 
20 Ayadi O Felix et al, An application of variance ratio test to the Korean securities market, Journal of Banking 
& Finance, 1994. 
21 Basher Syed et al, Market Efficiency, Time-Varying Volatility and Equty, Returns in Bangladesh Stock Market, 
Applied Financial Economics, 2007. 
22 Simons Daniel et al, The Efficiency of Selected African Stock Markets, Finance India, 2006. 
23 Fama Eugene, Tomorrow on the New York Stock Exchange, University of Chicago Press, 1965, s 285. 
25 Lakonishok Josef et al, Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective, Review of Financial Stud-
ies, 1988, s 404. 

 

25 Simons Daniel et al, The Efficiency of Selected African Stock Markets, Finance India, 2006, s 554 



 15

effektivitet på Egyptiska marknaden är knappast troligt men frågan är om den är tillräckligt 

effektiv för att främja den ekonomiska utvecklingen i landet. Det är således relevant, inte bara 

för investerare världen över, utan även för Egypten som land att ta del av en utredning av 

detta slag. Landet kan då lättare förstå vad som saknas för att skapa högre avkastning på sina 

investeringar och en högre ekonomisk tillväxt i landet. Likvida medel fungerar i alla 

finansiella system som ett slags "smörjmedel" och när världens olika finansmarknader växer 

samman allt mer är det nödvändigt med sunda affärsförhållanden för att Egypten ska kunna 

locka till sig utländskt kapital. 

 

En rad forskare har genom åren ägnat sina studier åt att kritisera den effektiva 

marknadshypotesen. Basu till exempel, lyckades i slutet av 70-talet påvisa att företag med 

lägre p/e tal hade en högre riskjusterad genomsnittlig avkastning än företag med högre p/e 

tal.26  En annan forskare, Richard Roll redovisade resultatet av sina studier 1981 som visade 

på att långsiktiga placeringar i småbolag kunde generera överavkastning trots att de 

var förknippade med högre transaktionskostnader .27 En hel del anomalier har också upptäckts 

på världens olika marknader, som t.ex. januarieffekten och veckoslutseffekten. 28 Med hjälp 

av storlekseffekten, veckodagseffekten, veckoeffekten, säsongseffekten och månadseffekten 

har man kunnat förkasta den effektiva marknadshypotesen.29 De flesta forskare är numera helt 

överens om att ingen marknad kan vara fullständigt effektiv, utan att det måste finnas någon 

form av ineffektivitet. För att vilja placera pengar på en utländsk börs bör investeraren 

vara väl informerad om vilken grad av effektivitet som råder. Ingen börs är egentligen helt 

effektiv men de faktorer som urholkar dess effektivitet bör vara så få som möjligt. I ett 

land med en ineffektiv börs skulle företagen i princip inte kunna erhålla något 

kapital. Motsatsen blir en effektiv börs där marknaden är fördelningsmässigt effektiv. 

Hög grad av likviditet, sofistikerade investerare som utan svårigheter kan skaffa sig den 

information som de behöver och få statliga handelsrestriktioner bidrar till en fungerande 

aktiemarknad och en välmående samhällsekonomi.30 Tillväxtmarknader är i regel 

förknippande med hög volatilitet, låg likviditet, låg handelsfrekvens, sämre informerade 

investerare som har liten tillgång till adekvat information. Anomalier som ofta uppstår i 
                                                 
26 Basu S, Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings, The Journal of Fi-
nance, 1977. 
27 Roll Richard, A Possible Explanation of the Small Firm Effect, The Journal of Finance, 1981 
28 Fillis George, Testing for Market Efficiency in Emerging Markets: Evidence from the Athens Stock Exchange, 
Journal of Emerging Market Finance, 2006, s 122. 
29 Claesson Kerstin, Effektiviteten på Stockholms fondbörs ,Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm, 1987, s 16. 
30 Ibid. 
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sådana situationer skapar förutsägelse och är något som stör det positiva investeringsklimatet 

på den växande marknaden. 31 

 

Som det nämnts ovan är aktiemarknaden i slutändan till för att fördela likvida medel till de 

mest lönsamma investeringarna. Om informationen återspeglar riktiga aktiepriser 

kan allokeringen ske på ett effektivt sätt. Investeraren kan i sin tur enklare avgöra vilka aktier 

som är mest lönsamma och intressanta för just honom.32 Ovanstående problemdiskussion 

förutsätter ofta att aktiemarknaden följer den effektiva marknadshypotesen och leder oss fram 

till nedanstående forskningsfrågor. 

 

• Är CASE svagt effektiv?  

• Kan marknadsrisken förklara eventuell ineffektivitet?  

 

1.6 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av statistiska tester utvärdera om den egyptiska börsen 

uppvisar tecken på svag effektivitet. Om vi finner att börsen inte är svagt effektiv avser vi att 

testa om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten.  Uppsatsen syftar också till att 

diskutera orsakerna och konsekvenserna till effektiviteten på Egyptens börs.   

 

1.7 Avgränsningar 

 

Målet med denna uppsats är att utreda om den egyptiska aktiemarknaden är svagt effektiv. 

Det finns många index att tillgå, vi har genom Datastream valt att arbeta med Hermes 

Financial Index. Detta består av de 30 största bolagen, liknande index har ofta används och 

är enligt oss och andra studier ett bra verktyg för att på ett heltäckande sätt mäta 

effektivitet.33  Vi använder endast slutkurs för varje börsdag eftersom vi har en begränsad 

                                                 
31 George Filis, Testing for Market Efficiency in Emerging Markets: Evidence from the Athens Stock Exchange, 
Journal of Emerging Market Finance, 2006, s 122 
32 Asal Maher, Are There Trends Towards Efficiency For the Egyptian Stock Market, School of Economics and 
Commercial Law University of Göteborg, Sweden, s 2. 
33 Josef Lakonishok, Seymour Smidt, Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective, Review of 
Financial Studies, 1988, 407. 
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tillgång till de historiska aktiekurserna. Vår undersökning sträcker sig från 1997-11-26 till 

2007-11-26. Anledningen till att vår studie endast sträcker sig tio år tillbaka i tiden är att den 

egyptiska börsen i början av denna period just genomgått omfattande omstruktureringar 

som till exempel införandet av möjligheten för utländska investerare att placera pengar på den 

egyptiska aktiemarknaden. Förändringarna var av sådan karaktär och omfattning att 

marknaden dessförinnan inte torde uppfylla någon form av effektivitet. Detta stämmer också 

överens med den undersökning som gjordes av Maher Asal under 90-talet. Därmed finns en 

tidrelaterad avgränsning bakåt i tiden. Regressionsanalysen har använts till ett flertal liknande 

studier och är enligt vår uppfattning det mest använda parametriska testet för att mäta 

effektivitet. För att testa effektiviteten har vi valt ytterligare två tester för att underbygga vår 

analys och få ett mer rättvist resultat. Dessa två tester är runstestet och varianstestet 

vilka fungerar som bra komplement till den multipla regressionsanalysen. 

 

1.8 Disposition 

 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitlet behandlar uppsatsens bakgrund och problemformulering. Även syfte fastställs. 

 

Kapitel 2: Teori 

I kapitlet presenteras de utvalda teoretiska och statistiska modellerna som är mest lämpliga att 

använda utifrån problemformuleringen. Dessa bör läsaren känna till för att förstå de 

resonemang som förs i uppsatsen. Kapitlet innehåller även tidigare forskning inom området. 

Kapitel 3: Metod 

I det tredje kapitlet beskrivs de metoder som ligger till grund för uppsatsen. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens källkritik, reliabilitet och validitet.  

Kapitel 4: Empiri 

I kapitlet presenteras de viktigaste resultaten, som rör veckodagseffekten och resultaten av de 

genomförda testerna som ligger till grund för analys och slutsats.  

Kapitel 5: Analys 

I analyskapitlet besvaras problemformuleringen genom att analysera resultat från empiriska 

resultat. Detta sker med hjälp av en återkoppling till tidigare forskning inom området och de 

teorier som rör den Effektiva Marknadshypotesen.  



 18

 

Kapitel 6: Slutsats och avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning av forskningens resultat samt de slutsatser 

som dragits efter analysen. 

 

Kapitel 7: Förslag till vidare forskning 

I kapitlet diskuteras forskningsämnets utvecklingsmöjligheter. 

Kapitel 8: Källförteckning 

I kapitlet redovisas de källor som vi har hämtat vår information ifrån. 

 

 

2. Teori 

 

I kapitlet beskriver vi den grundläggande teorin om den effektiva marknadshypotesen som 

sedan dess uppkomst i slutet av 60-talet spelat en central roll inom området. Vi går även 

igenom kalendereffekter och redogör för vad som karaktäriserar dem. 

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

 

Teorin om den effektiva marknaden bildades 1970 av Eugene Fama och ligger till grund för 

de flesta undersökningar om aktiemarknadens effektivitet. Enligt teorin återspeglar aktiepriset 

alltid den tillgängliga informationen på marknaden. Detta gör det omöjligt för investerarna att 

samla in information och analysera denna för att genom asymmetri i informationsflödet öka 

sin förväntade avkastning. Ny information är svår för att inte säga omöjlig att förutse men 

enligt den effektiva marknadshypotesen anpassar sig priserna omedelbart när informationen 

finns tillgänglig. Eftersom framtida information är oviss kan aktiepriset både falla och 

stiga, detta fenomen kallas för ”random walk”. Ingen kan därför med hjälp av historisk 

information avgöra i vilken riktning priset kommer att röra sig och priserna ändrar sig endast 

om ny information släpps. Successiva prisförändringar är oberoende av varandra eftersom 

information inte påverkas av gammal sådan och aktieägaren aldrig är säker på om den 

kommande informationen kommer att vara bra eller dålig. Avvikelsen mellan den faktiska 

avkastningen och den förväntade avkastningen ska vara noll. Om så är fallet följer priserna 
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den så kallade ”fair-game”-modellen och marknaden kan då enligt Fama kallas effektiv.34 

 

Tre faktorer symboliserar en effektiv marknad enligt Fama35:   

• Det finns inga transaktionskostnader.   

• All tillgänglig information är kostnadsfri.   

• Alla är införstådda med innebörden av den tillgängliga informationen och hur 

den påverkar nuvarande och framtida priser på värdepapper. 

Samtidigt bör det poängteras att ovanstående punkter inte ska ses som krav för att en marknad 

ska kunna ses som effektiv. Avsaknaden på dem betyder inte att ineffektivitet råder utan 

snarare att effektiviteten inte är så stark som den annars skulle kunna vara. För även om 

somliga investerare tolkar den tillgängliga informationen på ett felaktigt sätt finns det 

samtidigt personer som gör en bättre och mer rättvis bedömning av hur informationen 

påverkar priserna.  Det är därmed faktorer som underlättar för att den starkaste formen av 

effektivitet råder.36 Fama delar nämligen in effektivitet i tre olika kategorier utefter hur stark 

effektivitet som marknaden uppvisar: svag, halvstark och stark form.37  

 

Svag form innebär att priset på aktien återspeglas av all historisk information som finns. Det 

är i denna situation omöjligt för investeraren att erhålla överavkastning genom att hitta ett 

mönster i de historiska aktiepriserna. Detta stadium infinner sig följaktligen då priserna rör sig 

slumpmässigt och inte skapar något utrymme för t.ex. teknisk analys och liknande strategier. 

 

När undersökningar visade sig uppfylla första steget presenterades den halvstarka formen som 

tar med all offentligt publicerad information i beräkningarna. Det kan t.ex. vara information 

om kvartalsrapporter, utdelningar, kommande splittar, ränteförändringar osv. Investeraren kan 

alltså inte överlista marknaden och tjäna pengar endast genom att läsa affärstidningar och 

dylikt. 

 

I den starka formen av effektivitet återspeglas priset på aktien fullkomligt av all information 

                                                 
34 Fama Eugene, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of finance, 1970, s 
384ff. 
35 Ibid, s 387f. 
36 Ibid, s 387f. 
37 Ibid, 383. 
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som existerar. Även information som innehas av placerare vid t.ex. insiderhandel är inräknat i 

de nuvarande priserna. Denna form av effektivitet förutsätter också att all information som 

finns kan erhållas helt utan kostnad för investerarna.  

Ett vanligt missförstånd är att den effektiva marknadshypotesen innebär att en placerare kan 

välja aktier slumpmässigt eftersom all information är irrelevant. Det bör därför belysas att det 

enda teorin säger är att all tillgänglig information är avspeglad i aktiekursen. Den används 

inte för att beskriva marknadens sätt att bestämma aktiepriset.38  

 

2.2 Kalendereffekt  

 

Flertalet studier har visat på en avsaknad av effektivitet på marknaden runt om i 

världen på olika börser. Veckodagseffekt är ett sätt att påvisa sådan ineffektivitet och innebär 

att någon av veckans fem handelsdagar uppvisar en onormalt hög eller låg avkastning, dvs. 

anomali har uppstått. Januarieffekten är en annan känd kalendereffekt som visar på 

möjligheten att erhålla en högre avkastning genom att handla aktier under de första dagarna 

på året. En viktig insikt kring kalendereffekterna är tendensen till en avmattning på själva 

effekten över tiden. När investerarna känner till Januarieffekten i tillräckligt stor 

utsträckning kommer priset justeras till en högre nivå före det att den första januari 

infaller. För att nämna ytterligare ett exempel kommer folk att vilja köpa aktier på måndagar, 

då priserna faller, för att sedan sälja på fredagar när priserna stiger. På detta vis elimineras 

veckodagseffekten och även om så inte skulle vara fallet kommer lönsamheten raderas ut på 

grund av höga transaktionskostnader. Strategin skulle på detta sätt inte generera mer 

avkastning än en väldiversifierad portfölj.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Claesson Kerstin, Effektiviteten på Stockholms fondbörs ,Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm, 1987, s 4.  
39 Arnold Glen, Corporate Financial Management, third edition, Prentice Hall, Edinburgh, 2005, s 702. 
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3. Metod  

 

I metodkapitlet avser vi att redogöra för det metodiska tillvägagångssätt som vi har utgått 

från. Här presenteras de metoder som vi har använt för insamling, bearbetning och 

analysering av data. Med problemställningen som utgångspunkt har vi använt oss av multipel 

regressionsanalys, runstest och varianstest för att söka svar på vår forskningsfråga. 

 

3.1 Forskningsansats  

 

Vi har som tidigare nämnts valt att testa om CASE är svagt effektiv och ifall marknadsrisken 

kan förklara en eventuell veckodagseffekt. För att finna lämpliga undersökningsmetoder har 

vi läst tidigare studier och artiklar där de på olika börser testat för svag effektivitet. Vi har 

funnit metoder som är lämpliga för vårt arbete då vi valt att utgå från den dagliga 

avkastningen på Egypt Hermes Financial Index. 

 

I första delen av vår metod har vi valt att undersöka förekomsten av svag effektivitet på 

CASE genom tre olika tester, multipel regressionsanalys, runstest, och varianstest. Vid 

testerna av svag effektivitet har vi använt Egypt Hermes Financial Index från 1997-11-25 – 

2007-11-27 som vi hämtat från informationsdatabasen Datastream. Egypt Hermes Financial 

Index består utav de 24 bolag som handlas mest på CASE. Var sjätte månad sker en kontroll 

av vilka bolag som har haft de största handelsvolymerna per vecka. Skulle det vara 

nödvändigt sker denna kontroll oftare. CASE har handel från söndag till torsdag, men i 

Datastream är söndagen inlagd som en fredag. Därför är datamaterialet vi använder uppdelat i 

veckor från måndag till fredag trots att Egyptens handelsvecka ser annorlunda ut. Först i 

analysen kommervi att referera till fredagen som söndag. Alla helgdagar kommer att uteslutas 

då det inte sker någon handel under dessa dagar. Indexet vi använder är justerat för splittar 

och utdelningar enligt uppgifter från Datastreams kundservice. Vi anser att det är ett bra index 

för vår studie då det representerar majoriteten av bolagen på CASE och därmed bör vara 

tillräckligt generaliserbart. Då vi i första delen av den multipla regressionsanalysen testar om 

CASE uppvisar svag effektivitet utgår vi från nollhypotesen där vi antar att Egyptens börs är 

svagt effektiv. Mothypotesen är således att Egyptens börs inte är svagt effektiv. För att 

nollhypotesen ska accepteras måste signifikansen vara högre än förutbestämd signifikansnivå. 

Vid statistiska tester används oftast en signifikansnivå på fem procent, något vi också valt att 
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utgå ifrån vid vår hypotesprövning.40 

 

H0: ß = 0 Det finns ingen veckodagseffekt på CASE. 

 

H1: ß  0 Det finns en veckodagseffekt på CASE.    

 

I andra delen av vår metod kommer vi att följa upp de multipla regressionstesterna vi tidigare 

genomfört. Vi kommer då att testa om införandet av ytterligare en förklarande variabel, 

nämligen marknadsrisk i den multipla regressionsanalysen kan förklara veckodagseffekten för 

de perioder där vi kan påvisa en signifikant veckodagseffekt. En liknande studie gjordes 2001 

för fem sydostasiatiska länder. Där använde sig forskarna av avkastningen från FTA World 

Price Index för att uppskatta marknadsrisken. I sin studie fann de att riskvariationen i de olika 

veckodagarna delvis kunde förklara den veckodagseffekt som de tidigare kunnat påvisa på 

några av de asiatiska börserna.41 Att på samma sätt undersöka om risken kan förklara 

veckodagseffekten på Egyptens börs är av stort intresse i vår uppsats. Vi använder MSCI 

World Index i vår uppsats för att approximera marknadsrisken. Detta världsindex 

tillhandahålls av Morgan Stanley och är ett ofta förekommande index vid jämförelser av 

aktieportföljer. MSCI World Index består av aktier från 23 av världens mest välutvecklade 

börser. Indexet har funnits sedan 1969 och följande länder ingår just nu: Australien, Österrike, 

Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong, Irland, 

Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, 

Schweiz, Storbritannien och USA.42 Vår nollhypotes för testerna med marknadsrisken är att 

marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten på Egyptens börs. Efter införandet av 

marknadsrisken bör då veckodagarna inte längre uppvisa en signifikant veckodagseffekt. 

 

H0: ß= 0 Marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten 

 

H1: ß ≠ 0 Marknadsrisken kan inte förklara veckodagseffekten. 

 

                                                 
40 Körner Svante et al. Statistisk dataanalys, Studentlitteratur , 2000, s.180-186. 
41 Brooks Chris et al, Seasonality in Southeast Asian stock markets: some new evidence on day-of-the-week ef-
fects, Applied Economics Letters, 2001, s 157. 
42 www.msci.com. 
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Nedan beskriver vi närmare de tester vi valt att använda oss av, både för att undersöka 

förekomsten av svag effektivitet och huruvida marknadsrisken kan förklara en eventuell 

veckodagseffekt. 

 

3.2 Multipel Regressionsanalys  

 

Vi har valt att undersöka om det finns någon veckodagseffekt på CASE genom en multipel 

regressionsanalys som undersöker förhållandet mellan den beroende variabeln avkastning och 

de oberoende dummyvariablerna veckodagarna i handelsveckan. För regressionsanalysen 

kommer vi att göra tester där vi använder hela tioårsperioden, men vi delar även upp perioden 

1997 - 2007 i fem tvååriga delperioder för att kunna analysera resultatet närmare. Om vi med 

regressionsanalysen kan visa att det finns korrelation mellan den beroende och de oberoende 

variablerna kan vi också motbevisa hypotesen om en svag form av effektivitet på 

CASE. Enligt nollhypotesen bör nämligen korrelationen mellan de oberoende och den 

beroende variabeln i vår multipla regressionsanalys vara lika med noll. Mothypotesen säger 

då att om korrelationen mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln är skiljt 

från noll, så finns det en veckodagseffekt på börsen.43 Detta eftersom avkastningen på en 

svagt effektiv marknad inte ska följa något mönster som beror på historiska data.44 Genom att 

utföra ett veckodagstest kan vi hitta mönster och se huruvida det historiskt sett funnits någon 

eller några veckodagar där avkastningen generellt varit högre eller lägre. Den beroende 

variabeln i ekvationen är förändringen i avkastningen på börsens index från dag till dag. 

Avkastningen vi använder för Egypt Hermes Financial Index är den logaritmerade 

avkastningen. Denna räknar vi fram genom nedanstående formel.45 

 

 

För den multipla regressionsanalysen använder vi ekvationen som presenteras nedan. 

Den utgörs av en beroende variabel, Y och ett antal förklarande variabler, x1,x2,x3,x4,x5. De 

oberoende variablerna i ekvationen är icke numeriska variabler dvs. dummyvariabler. 

Dummyvariabler kan användas för att ge enkla tolkningsbara resultat av kvalitativa variabler i 

                                                 
43 Fama Eugene, Efficient Capital Markets: A Recview of Theory and Empirical Work, Journal of finance, 1970, 
s 2. 
44 Ibid, s 2. 
45 Simons Daniel et al. The efficiency of selected African stock markets, Finance India, 2006, s 558. 



 24

en regressionsanalys, i vår analys använder vi veckodagarna. Dessa variabler är dikotom, det 

vill säga kategoriska variabler som endast kan anta värdet 1 eller 0. Vi låter 1 betyda 

förekomst av egenskapen och 0 betyda avsaknad egenskap.46 Vid vår regressionsanalys har vi 

använt nedanstående formel: 47  

 

 

 

Y = Avkastning Egypt Hermes Financial Index  

β1x1 = måndag  

 

β2x2 = tisdag  

 

ß3x3 = onsdag  

 

ß4x4 = torsdag  

 

ß5x5 = fredag  

 

ε = Statistisk felvariabel 

 

3.3 Multipel regressionsanalys – Marknadsrisk 

För att söka en möjlig förklaring till en eventuell veckodagseffekt kommer vi undersöka om 

veckodagseffekten kan förklaras av marknadsrisken. Vi kommer att genomföra två tester där 

vi på olika sätt testar om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. 

 

3.3.1 Marknadsrisk som ytterligare en förklarande variabel 

 

I andra delen av vår metod vill vi om vi finner att CASE inte är svagt effektiv, testa en möjlig 

förklaring till en eventuell veckodagseffekt. För de tidsperioder där vi kan påvisa att Egyptens 

                                                 
46 Hill R. Charter et al, Undergraduate econometrics, andra upplagan, John Wiley & Sons, USA, 2000, s.200-
213. 
47 Andersson Göran et al, Regressions- och tidsserieanalys, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1994, s 79f. 
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börs inte är svagt effektiv, testar vi om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. 

Marknadsrisken får vi fram genom avkastningen på MSCI World index. Då vi tar med 

marknadsrisken i beräkningarna kan vi se om veckodagseffekten försvinner för veckodagar 

som tidigare visade på en signifikant veckodagseffekt. Vid det första testet använder vi 

marknadsrisken som ytterligare en förklarande variabel i regressionen,  ingen hänsyn tas 

till variationen i risk över veckodagarna. Formeln vi använder är följande.48  

 

 

 

3.3.2 Marknadsrisk integrerad med dummyvariabler 

 

I det andra testet med marknadsrisken använder vi liksom i det första avkastningen från MSCI 

World Index för att approximera marknadsrisken.  Skillnaden mellan den första och den andra 

regressionen med marknadsrisken är att den andra tar hänsyn till riskvariationen över 

veckodagarna. Detta är möjligt genom att använda dummyvariabler med marknadsrisken för 

de olika veckodagarna. Dummyvariabler integrerade med marknadsrisken får vi genom att 

multiplicera varje dag med marknadsrisken för motsvarande dag. Detta är viktigt då t.ex. 

signifikant låg avkastning under en veckodag skulle kunna förklaras av låg risk.49 

 

 

 

3.4 Regressionsantaganden 

 

För den multipla regressionsanalysens antaganden har vi gjort nödvändiga justeringar för att 

resultatet ska bli korrekt. Den första justeringen är för heteroskedasticitet som anger ifall det 

                                                 
48 Brooks Chris et al, Seasonality in Southeast Asian stock markets: some new evidence on day-of-the-week ef-
fects, Applied Economics Letters, 2001. s 156. 
49 Brooks Chris et al, Seasonality in Southeast Asian stock markets: some new evidence on day-of-the-week ef-
fects, Applied Economics Letters, 2001,  s 156. 
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föreligger någon spridning från regressionslinjen bland de undersökta variablerna.50 

Heteroskedasticitet är inte önskvärt och vi kommer att korrigera för heteroskedasticitet genom 

Newy-Westjustering i Eviews. Fenomenet autokorrelation uppstår då residualer för 

tidsperioder som ligger nära varandra är korrelerade. För att undersöka graden av 

autokorrelation i våra data gör vi ett s.k. Durbin-Watson test som anger första graden av 

autokorrelation. Resultatskalan sträcker sig från ett till fyra och ett värde runt två innebär en 

utebliven autokorrelation och att nollhypotesen därför kan antas.51 Första, andra, tredje och 

fjärde gradens autokorrelation testas i Eviews med hjälp av ett LM-test (Lagrange Multiplier) 

där resultat nära ett är icke önskvärt eftersom det visar på autokorrelation. All 

eventuell autokorrelation korrigeras genom en Newey-West justering i Eviews. I vår 

undersökning använder vi oss av ett datamaterial med ca 2600 observationer. Observationerna 

utgörs av förändring i avkastning varje dag mellan åren 1997 och 2007. Eftersom antalet 

observationer i vårt datamaterial är omfattande så gäller den centrala gränsvärdesatsen. Denna 

säger att oavsett datamaterialets fördelning så är den ungefär normalfördelad så länge antalet 

observationer är tillräckligt stort. Detta gör att vi eftersom vår undersökning inte behöver testa 

om datamaterialet vi använder är normalfördelat.52 

 

3.5 Runstest 

 

Runstestet säger att det faktiska antalet runs bör vara när antalet förväntade runs, om 

förändringarna i avkastningen på Egyptens index är slumpmässigt, d.v.s. följer teorin om 

”Random Walk”. Detta innebär att om antalet faktiska runs är fler eller färre än antalet 

förväntade runs för den testade tidsperioden kan vi motbevisa hypotesen om en svagt effektiv 

marknad. Runs är tidsperioder där förändringen i indexets avkastning går åt samma håll. En 

run kan vara en tidsperiod där avkastningen förändras positivt, negativt eller är oförändrad 

från dag till dag. Då förändringen i avkastningen byter riktning från t.ex. positiv till negativ 

avkastning uppstår en ny run.53 

 

Ett exempel som visar fem olika runs: 

 

++++/ -----/ +++/ 000/ ----/  
                                                 
50 Hill R. Charter et al, Undergraduate econometrics, andra upplagan, John Wiley & Sons, USA, 2000, s 235ff. 
51 Ibid, s 341ff. 
52Körner Svante, Lars Wahlgren, Statistisk dataanalys, fjärde upplagan, Studentlitteratur 2006, s 367. 
53 Simons Daniel et al. The efficiency of selected African stock markets, Finance India, 2006, s 560. 
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När vi utför runstestet delar vi upp datamaterialet i två perioder på vardera fem år. Första 

perioden blir vår referensperiod och den andra blir testperioden. Vi räknar sedan antalet runs 

för referensperioden och låter detta utgöra antalet förväntade runs för testperioden. Verkliga 

antalet runs för testperioden bör sedan vara lika med antalet förväntade runs om marknaden är 

svagt effektiv. 54  

 

3.6 Varianstest 

 

Det tredje och sista testet vi använder för att testa huruvida Egyptens börs är svagt effektiv är 

varianstestet. Detta test ger en kompletterande bild av vad det finns för mönster i 

avkastningarna då endast en multipel regressionsanalys är otillräcklig för att beskriva 

effektiviteten. Förutom att det är intressant att undersöka veckodagseffekten är det även 

relevant att undersöka volatiliteten på Egypt Hermes Financial Index. Variansen är ett mått på 

hur mycket kurserna avviker från medelvärdet. Testet säger att ökningarna av variansen i en 

random walk-serie bör vara linjär i provintervallet. Variansen för ett års provintervall måste 

då vara tolv gånger så stor som variansen för en månads provintervall för att serien ska vara 

linjär.55 När vi utför varianstestet kommer vi att använda oss av Excel. Datamaterialet 

kommer vi att dela upp i tidsperioder som motsvarar månader och år. Vi kommer att räkna ut 

variansen för både månaderna och åren enligt variansformeln:56 

 

 

 

För att sedan testa om variansen i datamaterialet är linjär beräknar vi en relation mellan 

månadsvariansen och årsvariansen. Om marknaden är effektiv bör kvoten bli ett.  

 

3.7 Källkritik 

 

I vår uppsats använder vi oss av sekundärdata i form av Egypt Hermes Financial Index och 

MSCI World Index stängningskurser tio år tillbaka i tiden. Då vi inte själva samlat in data 
                                                 
54 Ibid, s 560. 
55 Andrew W Lo et al. Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification 
test, Review of Financial studies, 1988, s 43. 
56 Körner Svante et al, Statistisk dataanalys, fjärde upplagan, Studentlitteratur, 2006, s 80. 
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utan använt oss av sekundärdata kan detta ses som mindre trovärdigt. Vi anser dock att 

informationen vi använt oss av bör vara korrekt och anses oberoende då vi hämtat den från 

informationssystemet Datastream. Databasen är ett välkänt informationssystem som ägs av 

Thompson Financial och tillhandahåller statistik gällande bland annat historiska aktiekurser 

och index. 

 

Det statistiska tillvägagångssättet och anskaffning av material har skett genom insamling av 

material från böcker, artiklar och vetenskapliga studier. Böckerna vi använt kommer från 

Lunds Universitets samling och Universitetsbiblioteket. En närmare beskrivning av de 

böckerna finns under rubriken källförteckning. De artiklar vi använt oss av kommer från olika 

tidsskrifter och dessa har vi funnit genom att söka i databasen ELIN. Några av artiklarna 

beskriver teorin om den effektiva marknadshypotesen som vi utgår ifrån, andra artiklar 

beskriver olika undersökningar där författarna testat teorin om den effektiva 

marknadshypotesen. De flesta artiklarna kommer från välkända tidsskrifter men ett fåtal är 

dock inte fullt så välkända. Vi har valt att använda oss av dessa trots att de inte är så välkända 

då vi funnit dem trovärdiga och intressanta för vår uppsats. Förteckningen över artiklarna vi 

valt att använda oss av finns också under rubriken källförteckning. 

 

3.8 Validitet och Reliabilitet 

 

I vår uppsats eftersträvar vi resultat som är oberoende av vem som utför testerna, detta för att 

uppnå reliabilitet. Testerna ska kunna genomföras igen av någon annan och de bör då få 

samma resultat som vi fått vid vår undersökning. För att möjliggöra detta har vi noga beskrivit 

den metod och det tillvägagångssätt vi valt att använda. En noggrann presentation av metoden 

ger läsaren en bättre förståelse för resultaten och en bättre möjlighet att bedöma analysens 

riktighet och trovärdighet. För de statistiska testerna har vi använt dataprogrammen Eviews 

och Excel, program som är tillförlitliga och välkända. 

 

Vad gäller validiteten anser vi att vi använt relevant data och metod för vår undersökning. Vår 

metod och vårt tillvägagångssätt undersöker på ett bra sätt det vi har för avsikt att undersöka. 

Egypt Hermes Financial Index är ett index som lämpar sig för att representera CASE då det 

innehåller de 24 mest omsatta bolagen. Även MSCI World Index är relevant då det är ett 

välkänt världsmarknadsindex. Vi har utgått från avkastningen på Egypt Hermes Financial 
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Index då vi testat för svag effektivitet vilket är lämpligt för de metoder vi valt att använda, 

dvs. multipel regressionsanalys, varianstest och runstest. MSCI World Index har vi använt för 

att testa om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. I de tidigare studier vi läst har 

författarna valt att använda sig av bland annat dessa metoder då de haft indexavkastning som 

utgångspunkt. En begränsning i uppsatsen kan vara att det finns många olika sätt att testa 

förekomsten av svag effektivitet på en marknad. De olika metoderna kan också ge olika 

resultat trots att man utgår från samma data. Vi har dock som tidigare nämnts valt att avgränsa 

oss till tre av dessa metoder för att testa svag effektivitet. Vi anser att de tre testerna ger en 

kompletterande bild av effektiviteten på CASE och utgör därmed ett bra underlag för vår 

analys. 

 

 

4. Empiri 

 

I empirikapitlet presenteras den behandlade datan från Eviews och Excel. Signifikanta värden 

har markerats med gult. 

 

4.1 Multipel regression 

Resultaten från den multipla regressionsanalysen presenteras dels för hela tidsperioden, 1997-

2007 (tabell 1.6) men också för fem tvååriga delperioder (tabell1.1-1.5). För hela tidsperioden 

fann vi en signifikant överavkastning på fredagar (tabell 1.6). Fredagen är som tidigare 

nämnts en söndag men under hela empirikapitlet behandlas denna som fredag. Samma 

veckodagseffekt fanns även under delperioden 2003-2005 (tabell 1.4). För delperioden 2001-

2003 (tabell 1.3) fann vi en veckoeffekt på torsdagar.  

4.2 Multipel regression – Marknadsrisk 

För perioderna som uppvisade signifikanta värden i den första multipla regressionsanalysen 

har vi här (tabell 2.1-2.3) resultaten för testerna med marknadsrisken som ytterligare en 

förklarande variabel. För hela perioden 1997-2007 (tabell 2.1) kvarstår en signifikant 

veckodagseffekt i form av överavkastning på fredagar.  Resultaten från delperioderna påvisar 

samma resultat som för hela perioden, dvs en kvarstående veckodagseffekt för både 

delperioden 2001-2003 (tabell 2.2) och 2003-2005 (tabell 2.3). Delperioden 2001-2003 
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uppvisar fortfarande en signifikant veckodagseffekt på torsdagar och delperioden 2005-2003 

för fredagar. 

4.3 Regression med slopade dummyvariabler 

För perioderna med signifikanta resultat i den första multipla regressionsanalysen har vi också 

testat om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten då man tar hänsyn till 

riskvariationen över veckodagarna. Resultaten från testet visar att för hela perioden 1997-

2007 finns veckodagseffekten för fredagar kvar även med hänsyn tagen till riskvariationen 

över veckodagarna. Likaså för delperioderna 2001-2003 och 2003-2005 finns respektive 

veckodagseffekt kvar efter testet. 

 

  Koefficient Stand.avvik t-värde p-värde 
      
1997-1999 (tabell 
1.1) D1 -0.000305 0.000464 -0.657835 0.5109 
 D2 -0.000730 0.000483 -1.509928 0.1317 
 D3 -0.000431 0.000391 -1.102241 0.2709 
 D4 0.000375 0.000341 1.101034 0.2714 
 D5 0.000548 0.000586 0.934345 0.3506 
Tabell 1.1 visar inga signifikanta värden för första del perioden. 
 
1999-2001 (tabell 
1.2) D1 0.000298 0.000674 0.441231 0.6592 
 D2 -0.001251 0.000768 -1.629048 0.1039 
 D3 -0.000139 0.000810 -0.171036 0.8643 
 D4 -0.000979 0.000717 -1.364223 0.1731 
 D5 -0.001160 0.000818 -1.417893 0.1568 
Tabell 1.2 visar inga signifikanta värden för andra perioden. 
  
2001-2003 (tabell 
1.3) D1 -0.000476 0.000439 -1.083833 0.2789 
 D2 0.000309 0.000516 0.599376 0.5492 
 D3 0.000895 0.000554 1.615486 0.1068 
 D4 0.001389 0.000533 2.605149 0.0094 
 D5 0.001145 0.000706 1.622040 0.1054 
Tabell 1.3 visar uppkomsten av en positiv överavkastning under torsdagen. 
 
2003-2005 (tabell 
1.4) D1 0.000535 0.000593 0.902052 0.3674 
 D2 0.000545 0.000587 0.928421 0.3536 
 D3 0.001051 0.000838 1.254158 0.2104 
 D4 0.001119 0.000895 1.250108 0.2118 
 D5 0.002916 0.000670 4.351781 0.0000 
Tabell 1.4 visar att fredagen är klart signifikant, nollhypotesen förkastas.  
 
2005-2007 (tabell 
1.5) D1 -0.000601 0.000568 -1.059376 0.2899 
 D2 0.000498 0.000614 0.811547 0.4174 
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 D3 0.000641 0.000639 1.001884 0.3169 
 D4 0.000990 0.000633 1.563306 0.1186 
 D5 0.000802 0.000669 1.199754 0.2308 
Tabell 1.5 visar inga signifikanta värden. 
   
1999-2007 (tabell 
1.6) D1 -0.000112 0.000253 -0.441407 0.6590 
 D2 -0.000125 0.000269 -0.463267 0.6432 
 D3 0.000405 0.000293 1.380443 0.1676 
 D4 0.000579 0.000296 1.956955 0.0505 
 D5 0.000850 0.000318 2.670791 0.0076 
Ur tabell 1.6 framgår att en fredagseffekt uppstått, torsdagen är mycket närasignifikansnivån. 
 
 

      
1997-2007 (tabell 
2.1) MSCIAVK 0.065375 0.034894 1.873520 0.0611 
 D1 -0.000115 0.000253 -0.456749 0.6479 
 D2 -0.000127 0.000270 -0.470821 0.6378 
 D3 0.000401 0.000294 1.366557 0.1719 
 D4 0.000569 0.000296 1.919220 0.0551 
 D5 0.000842 0.000317 2.656364 0.0079 
Tabell 2.1 visar på en positiv fredagseffekt med marknadsrisken med i bilden. 
 
2001-2003 (tabell 
2.2) MSCIAVK 0.008092 0.049084 0.164864 0.8691 
 D1 -0.000472 0.000443 -1.066286 0.2868 
 D2 0.000313 0.000518 0.604104 0.5460 
 D3 0.000894 0.000554 1.613832 0.1072 
 D4 0.001385 0.000534 2.592991 0.0098 
 D5 0.001144 0.000705 1.622606 0.1053 
Tabell 2.2 visar torsdagen upp signifikans.  
   
2003-2005 (tabell 
2.3) MSCIAVK -0.024057 0.106871 -0.225107 0.8220 
 D1 0.000543 0.000598 0.908510 0.3640 
 D2 0.000550 0.000591 0.930001 0.3528 
 D3 0.001055 0.000842 1.253042 0.2108 
 D4 0.001120 0.000894 1.252513 0.2109 
 D5 0.002922 0.000672 4.349301 0.0000 

Tabell 2.3uppvisar positiv fredagseffekt.    
      
 

4.4 Varianstest 

Som framgår av diagramen nedan uppvisar varianstestet en storspridning från den önskade 

varianskvoten på ett. Eftersom vi har använt oss av brutet räkenskapsår har diagrammen 

delats in i ettårsperioder som sträcker sig över två år. Vi kan se att under samtliga 

årsperioderna varierar varianskvoternas värden mellan noll och två. För några av åren finner 

vi kvotvärden som avviker mer. 
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4.5 Runstest 

Resultatet från runstestet visar att det för referensperioden finns 632 antal runs och för 

testperioden finns 637 antal runs. Antal runs för referensperioden och testperioden är således 

inte lika många, något som de bör vara om börsen ska kunna ses som svagt effektiv. 

Period observerad antal runs 
förväntad antal 
runs Neg Pos 

1997-
2002 632  664 564 

2002-227 637 632 402 594 

 

 

5. Analys  

 

Denna del av uppsatsen ägnar vi åt att analysera resultaten från empirin och samtidigt dra 

egna slutsatser av de observerade resultaten. 

 

5.1 Analys av tester 

 

I vår multipla regressionsanalys fann vi vid signifikansnivån fem procent ett resultat som 

visar på en veckodagseffekt för delperioderna 2001-2003 och 2003-2005. För de andra tre 

delperioderna fann vi dock ingen veckodagseffekt och nollhypotesen om svag effektivitet 

accepteras således. De signifikanta resultat vi funnit för två av fem delperioder betyder att vi 

kan förkasta vår nollhypotes och därmed anta att det finns en veckodagseffekt för de två 

delperioderna. För perioden 2001-2003 fann vi en veckodagseffekt för torsdagen och perioden 
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2003-2005 uppvisade en signifikant veckodagseffekt för fredagen. Eftersom fredagens värden 

i datamaterialet egentligen är insamlade på söndagar kommer vi i analysen fortsättningsvis 

referera till fredagen som söndag. För CASE är söndagen handelsveckans första dag. Då vi 

utförde den multipla regressionsanalysen för hela tioårsperioden fann vi en veckodagseffekt 

för söndagen precis som för delperioden 2003-2005. Men den torsdagseffekt som fanns för 

delperioden 2001-2003 fann vi inte för hela tioårsperioden, 1997-2007. Vi har genom den 

multipla regressionsanalysen funnit anomalier på CASE, men enligt Fama kan förekomsten 

av anomalier i form av t.ex. veckodagseffekt uppstå genom tillfälligheter. Fama menar att 

anomalier är fragila det vill säga att de inte är bestående över tiden. De är också beroende av 

val av undersökningsmetod.57 Torsdagseffekten vi fann för perioden 2003-2005 kan ses som 

fragil då den endast fanns under en av de fem undersökta delperioderna och inte heller fanns 

då vi testade hela tioårsperioden. Däremot fanns söndagseffekten dels under delperioden 

2001-2003 men också under hela tioårsperioden 1997-2007. Om vi genom testet funnit en 

anomali som varit beständig under en längre period, skulle vi också kunna påvisa att CASE 

inte är svagt effektiv. Men enligt Fama är anomalier även beroende av vilken 

undersökningsmetod som använts. Därför är det relevant att analysera resultaten från 

runstestet och varianstestet innan vi drar några slutsatser. 

 

Enligt teorin för varianstestet bör kvoten mellan månadsvarianserna och årsvariansen vara 

ett.58 Hela testperioden varierar varianskvoterna mer eller mindre kring ett. Gemensamt för 

alla perioderna är att kvoterna varierar mellan noll och två. För några perioder har vi 

dessutom fått en stor spridning på kvotvärdena med några värden som avviker mer. År 

1997/1998 finns ett kvotvärde som uppgår till 2,6 och år 1999/2000 visar två perioder 

kvotvärden på 2,83. Åren 2001/2002 och 2003/2004 finns kvotvärden som är ännu större på 

6,86 respektive 6. Även 2005/2006 visar en period med ett större kvotvärde på 3,58. 

Kvotvärdenas stora spridning kring ett tyder på att CASE inte är svagt effektiv. 

 

I empirin kan vi se att runstestet indikerar att CASE inte är svagt effektiv, detta då de sista 

fem åren som utgör testperioden innefattar fler runs jämfört med referensperioden. Resultatet 

från runstestet överensstämmer därmed det resultatet vi fått från regressionsanalysen och 

varianstestet. 

                                                 
57 Fama Eugene, Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance, Journal of Financial Economics, 
1998, s 284. 
58 Andrew W Lo et al, Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification 
test, Review of Financial studies, 1988, s 43. 
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När riskpremien tas med i den multipla regressionsanalysen sker inga större förändringar i 

resultatet över vilka dagar som uppvisar signifikanta värden. I tabell 2.1.1 framgår resultat 

som visar att första dagen i veckan, även med MSCI world index med i beräkningarna, precis 

som tidigare genererar högre avkastning åt investeraren. Även i tabell 3.1.1 ovan, då 

marknadsrisken tillåts variera över veckans dagar, kan läsaren skåda samma måndagseffekt 

som tidigare. Av detta är det svårt att dra andra paralleller än att marknadsrisken inte utgör en 

förklarande faktor till den ineffektivitet som påvisats i testerna. Inte heller undersökningen på 

de sydostasiatiska aktiemarknaderna kunde med hjälp av en liknande riskpremie förklara de 

uppkomna anomalierna. Studien förklarar det uteblivna orsakssambandet med en rad möjliga 

faktorer som t.ex. att ineffektiviteten skulle ha orsakats av oanad inflation, oanade 

förändringar i valutan, speciella omständigheter under tidsperioden som börsen undersöktes, 

annan slags riskpremie eller releasen av nyhetsinformation.59 Att de veckodagseffekterna som 

vi har stött på inte kan förklaras med marknadspremien är enligt vår samlade åsikt något 

överraskande. En positiv överavkastning skulle vid en första anblick kunna härstamma från en 

högre marknadsrisk och den procentuella utveckling (se nedan) som den egyptiska börsen haft 

de senaste fyra åren. 

 

 
Källa: Datastream 

 

 

                                                 
59 Brooks Chris et al, Seasonality in Southeast Asian stock markets: some new evidence on day-of-the-week ef-
fects, Applied Economics Letters, 2001, s 157f. 
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5.2 Orsaker och konsekvenser 

 

Vi har undersökt om marknadsrisken i form av MSCI World Index kan vara en möjlig 

förklaring till den veckodagseffekt som vi har funnit på CASE då vi använt multipel 

regressionsanalys som metod. Vid testerna med marknadsrisken har vi som tidigare nämnts 

använt oss av två olika metoder. I det första testet där vi använder marknadsrisken som 

ytterligare en förklarande variabel i den multipla regressionsanalysen har vi inte kunnat 

förklara veckodagseffekten med marknadsrisken. Veckodagseffekten finns fortfarande kvar 

för alla tre perioderna. Inte heller för det andra testet där vi integrerar marknadsrisken med 

varje veckodag kan marknadsrisken förklara veckodagseffekten. Torsdagseffekten finns 

fortfarande kvar för delperioden 2003-2005 och söndagseffekten finns kvar för både 

delperioden 2001-2003 och hela tioårsperioden 1997-2007. Vi kan genom testerna inte påvisa 

att marknadsrisken skulle vara en förklaring till den veckodagseffekt vi funnit på CASE. 

 

I vår uppsats har vi valt att endast testa om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. 

Men enligt Penman kan en möjlig förklarande faktor till den veckodagseffekt vi funnit vara 

att information ofta släpps endast vissa dagar i veckan. Att företag då ofta släpper information 

på måndagar skulle på så sätt kunna förklara en måndagseffekt.60 Vi kan då dra paralleller till 

vår studie där vi funnit en veckodagseffekt på handelsveckans första dag, söndagen.  Möjligen 

kan man då tänka sig att informationsflödet för CASE kan förklara söndagseffekten. 

 

Om Afrika som kontinent och Egypten som land tillhör en ny tillväxtmarknad är förekomsten 

av effektivitet ytterst intressant. Svag effektivitet på börsen är en förutsättning för en bra 

framtida utveckling på CASE. Ökade investeringar från utländska investerare är viktigt för 

Egypten som land då det främjar en stark ekonomisk utveckling och tillväxt. För att 

investerarna ska kunna fatta ekonomiskt riktiga beslut är det viktigt att de har tillgång till 

korrekt information, något de kan få på en effektiv börs. Då vi funnit anomalier på CASE kan 

vi påvisa att Egyptens börs inte är svagt effektiv, Förbättringar så som krafttag mot 

korruption, ökad insyn och minskade hinder för utländska bolag att handlas på börsen är 

åtgärder som kan stärka effektiviteten på CASE. Den direkta förklaringen till att ineffektivitet 

uppstår på en marknad kan ofta förklaras med att investeraren inte får direkt tillgång till 

informationen eller att informationen är förvrängd när den når honom. Andra kända 

                                                 
60 Stephen H. Penman, The distribution of earnings news over time and seasonalities in aggregate stock returns, 
Journal of Financial Economics, 1987, s 200. 
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förklaringar till ineffektivitet är bristen på likviditet vilket leder till att handeln blir mindre 

frekvent, restriktioner som begränsar handeln och avsaknaden av ett regelsystem som gör 

handeln mer effektiv.61 Egyptens börs visade länge på många av dessa nyss nämnda 

begränsningar. Det var först på 90-talet som de på allvar åtgärdades. De förändringar och nya 

lagar som då tillkom var ett stort steg mot en effektiv handel på CASE. Enligt våra studier 

förefaller de inte ha varit tillräckliga. Mer måste göras ifall börsen ska fungera effektivt och 

kanske är det återigen dags att se över de lagar och regler som finns för att reglera 

handeln. Det var trots allt mer än femton år sedan som reformer genomfördes senast på 

området. Eftersom kapitalmarknadens främsta uppgift är att fördela kapital mellan de som vill 

låna och de som vill låna ut är det viktigt att marknaden är effektiv för att detta ska fungera. 

En effektiv marknad är viktig för att parterna på kapitalmarknaden ska kunna fatta korrekta 

beslut. Vid svag effektivitet bör då priserna på CASE avspegla all historisk information.62 En 

effektiv börs är således attraktiv för utländska investerare vilket i sin tur är gynnsamt för 

Egypten som land. 

 

 

6. Slutsats 

 

Vår studie som uteslutande har genomförts genom statistiska, kvantitativa tester uppvisar 

otillräckliga tecken på en svag effektivitet. För regressionsanalysen fann vi veckodagseffekt 

för de första två av fem delperioderna samt för hela undersökningsperioden. Utifrån 

söndagseffekten som vi funnit för hela tioårsperioden drar vi slutsatsen att CASE enligt 

regressionsanalysen inte är svagt effektiv. Utifrån vår studie förkastar vi alltså vår 

nollhypotes. Den kompletterande variansanalysen stärkte ytterligare vår utvärdering gällande 

CASE och dess effektivitet då variationerna i varians fluktuerade ganska kraftigt kring 

kvotvärdet som bör vara ett för att CASE ska definieras som en svagt effektiv marknad. Vår 

forskning gav ett negativt resultat gällande effektivitetens vara eller icke vara. Det kan dock 

med tanke på de omfattande strukturella och ekonomiska förändringarna som landets 

människor, företag och institutioner genomgår för tillfället vara ett rimligt antagande att 

effektiviteten har en god potential att anta en allt starkare form.  

 

                                                 
61 Samuels Linda B, Usury Preemption: The federal/State Scheme, The Banking Law Journal, 1981, s24ff. 
62 Fama Eugene, Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, The Journal of Finance, 1970, 
The Journal of Finance. 
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Regressionsanalysen kompletterades vidare med en utökad analys i vilken marknadsrisken 

utgjorde en oberoende variabel och användes för att testa om den kunde förklara 

veckodagseffekten. Slutsatsen vi drar från testerna är att marknadsrisken inte kan förklara den 

veckodagseffekt vi funnit på CASE 

 

Att studera den finansiella marknaden i ett land som Egypten bär självklart med sig en viss 

skepsis redan när den första idén dyker upp. En i medierna sällan uppmärksammad börs i en 

region där i-länderna är lätträknade verkar inte vara det optimala forskningsobjektet. Vi fann 

vid arbetets början att det var svårt att finna tillgänglig data i regionen men Egyptens börs 

visade sig tillhandahålla väl uppdaterad och detaljerad information. Under arbetets gång har 

nya insikter om Egypten som land och Afrika som kontinent skapats och förutfattade, 

skeptiska tankar har ersatts av tilltro och eftertänksamhet. 

 

 

7. Förslag till vidare forskning 

 

Det finns all anledning till att fortsätta att undersöka börsen i Egypten, givet de förutsättningar 

som uppvisas i landet och det investeringsintresse som växer. Vår forskning kompletterar den 

forskning som hittills genomförts kring börsens effektivitet i Egypten och skapar utrymme för 

vidare undersökning i form av fler observationer, andra analyser och undersökningsmetoder. 

Övertygade om vilka möjligheter som finns till en framtida positiv utveckling i andra 

tillväxtmarknader på kontinenten ser vi anledning till vidare forskning även utanför Egypten. 

Namibia och Nigeria är exempel på lämpliga forskningsobjekt när tillgängligheten på 

information så småningom förbättras. 
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