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Sammanfattning 

 
 
Titel: En studie hur obligationsfonders kursutveckling påverkas av ränte- och 

makroekonomiska variabler. 
 
 
Ämne: FEK 591 Magisterseminarium, finansiering 
 
 
Författare: Peter Andersson, Patrick Helander, Anders Wretling 
 
 
Handledare: Susanne Arvidsson 
 
 
Nyckelord: obligation, obligationsfond, fond, makro, räntor, NAV,   
 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning ränte- och 

makroekonomiska variabler generellt påverkar obligationsfonders utveckling. 
Dessutom ska vi konstruera en förklaringsmodell som ger ett praktiskt 
angreppssätt på resultatet. 

 
 
Metod:  För att uppfylla uppsatsen syfte genomförs undersökningen i tre steg. I steg ett 

undersöker vi hur olika räntor påverkar de medel- respektive långa 
obligationsfondernas NAV-kurser. Detta utförs med hjälp av multipel 
regressionsanalys i SPSS. I det andra steget utför vi samma sak som i steg ett 
men med skillnaden att vi som oberoende variabler i detta fall använder oss av 
makrovariabler. Den sista delen av undersökningen utgörs av att vi prövar våra 
resultat genom att vi konstruerar en modell över hur avkastningen under det 
femte året blir baserat på regressionsanalys av de tidigare fyra åren.   

 
 
Slutsats: Vi har i detta arbete funnit att räntorna är de oberoende variabler som har 

inverkan på obligationsfondernas NAV-kurser. Vi fann dock inga samband 
mellan makrovariablerna och  NAV-kurserna, men tidigare forskning tyder på att 
dessa är diskonterade i räntan och därmed indirekt påverkar kursernas 
utveckling. Mer handgripligt fann vi att de 4- och 5-åriga svenska 
statsobligationsräntorna påverkade de medellånga fonderna, medan de 5-, 8- 
samt 10-åriga statsobligationsräntorna hade högst inverkan på de långa fonderna. 

 I den konstruerade modellen har vi lyckats att ge ett förklaringsvärde för det sista 
och femte årets NAV-kursutveckling med 94,6 procent för de medellånga 
fonderna samt 96,9 procent för de långa fonderna. 
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1. Inledning 
 

 

I detta inledande kapitel ges först en allmän bakgrund därefter för vi en diskussion om det 

aktuella problemet vilket leder fram till en formulering av studiens syfte. Vi presenterar sedan 

vilka avgränsningar som gjorts och varför. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 
Enligt en undersökning som gjordes på initiativ av Fondbolagens Förening, där de undersökte 

fondsparandet mellan 1997-2001, visade att det fanns stora skillnader mellan olika år vad 

gäller fondsparandets fördelning. Under år 2000 dominerade exempelvis aktiefonder, orsaken 

till detta anses vara en följd av stora långsiktiga placeringar till premiepension. Följande år 

placerades dock mer än dubbelt så mycket i räntefonder som i aktiefonder. Totalt sett, år 

2001, sparade 85 procent av svenska folket (18-74 år) i fonder inklusive placeringar till 

premiepension och 75 procent om PPM ej medräknas.1 

 

Enligt den ovan nämnda undersökningen så framkom det hur avkastningen för aktiefonder, 

blandfonder och räntefonder var mellan 1997-2001. Aktiefonder och blandfonder hade haft en 

högre avkastning än räntefonder under åren 1997-1999, medan räntefonder hade haft en högre 

avkastning under åren 2000-2001. Resultaten i undersökningen visar att det förefaller bättre 

att inneha räntefonder när aktiemarknaden faller,2 d.v.s. om räntan sjunker kommer en del att 

sälja sina räntebärande papper och placera pengarna på aktiemarknaden istället, vilket i sin tur 

innebär att aktiekurserna stiger. Även det motsatta förhållandet gäller, d.v.s. att räntebärande 

papper blir mer intressanta när räntan stiger.  

 

Höjda räntor medför att företagens investeringar blir dyrare p.g.a. att de till stor del 

finansieras av lånade pengar. Det innebär att lönsamheten i företaget minskar och då faller 

                                                 
1 Fondbolagens Förening, Fondsparandet i ett 5- årsperspektiv, 1997-2001, www.fondbolagen.se 2003-04-04 
2 Fondbolagens Förening, Fondsparandet i ett 5- årsperspektiv, 1997-2001, www.fondbolagen.se 2003-04-04 
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oftast aktiekursen.3 Detta skulle kunna varit orsaken till att intresset för räntebärande papper 

har ökat kraftigt under denna period. 

 

Genom att sparande i fonder idag utgör en stor andel av det totala sparandet är det självklart 

mycket viktigt för varje investerare att granska vilka kriterier som är viktiga för denne när en 

fondinvestering ska väljas. Räntebärande papper ses traditionellt som ett mindre spännande 

sätt att spara, men utgör ändå en avsevärd andel av sparandet både på kort- och lång sikt. Att 

studera de faktorer som styr kursutvecklingen för denna typ av sparande är beaktansvärt såväl 

ur en investerares perspektiv som ur en fondförvaltares, men även ur ett forskningsperspektiv. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Det finns många faktorer som kan påverka en fonds utveckling, men man kan dela in dessa i 

interna och externa faktorer. De interna faktorerna är specifika för just den enskilda fondens 

utveckling och här återfinns exempelvis investeringsstrategier, risknivå, avgifter och 

fondstorlek m.m. Dessa faktorer beskriver Dahlquist, Engström och Söderlind4 i sin artikel 

där de undersöker fondens kursutveckling med fondspecifika interna faktorer. I vår 

undersökning utgår även vi från fondernas NAV-kurser5, men vi väljer istället att studera de 

externa faktorerna. De externa faktorerna är detsamma för alla fonder på samma marknad. 

Den främsta externa faktorn som påverkar räntefondernas utveckling är räntan men även olika 

makroekonomiska variabler i den ekonomiska omvärlden kan ge resultat på utfallet.  

  

Hur viktig är räntan för NAV-kursernas utveckling? På vilket sätt påverkar de övriga 

makroekonomiska faktorerna? Flera tidigare studier har studerat kringliggande 

frågeställningar med varierande resultat. Exempelvis kom Elton, Gruber och Blake6 fram till i 

sin studie att makrovariabler är bra förklaringsfaktorer för obligationsmarknaden. Dessutom 

skriver Fama7 om inflationens påverkan på räntan, och därigenom kan kanske antas att även 

andra makroekonomiska faktorer är diskonterade i räntan. Vidare undersökte Dwyer och 

                                                 
3 Åsgård & Ellgren, Börsen har alltid fel – spara i aktier och fonder, (1999) 
4 Dahlquist, Engström & Söderlind, Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, (2000) 
5 NAV=Net Asset Value,  (vinst + reinvesterade utdelningar – administrativa avgifter) 
6 Elton, Gruber & Blake, Economic Variables, Expected Returns, and Bond Fund Performance. (1995) 
7 Fama, Short- Term Interest Rates as Predictors of Inflation, (1975) 
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Hafer8 om uttalanden av olika makroekonomiska nyhetsreleaser influerar räntemarkanden i 

USA, där de fann att dessa samband existerade. 

 

Att veta vilka makroekonomiska faktorer och räntor som påverkar en fond, kan vara mycket 

intressant för en investerare att veta då det finns ett stort utbud av fonder med olika 

exponering mot korta, medellånga och långa räntebärande värdepapper. En investerare kan 

ställa sig frågan om huruvida exempelvis en justering på räntemarknaden påverkar just dennes 

fond. Självklart kan investeraren studera kursutvecklingen i morgondagens tidning eller på 

internet, men en studie som kan ge en generell bild av hur fondens utveckling ”bör” reagera 

på räntejusteringen måste ändå anses intressant. Även ur fondförvaltarens perspektiv kan det 

tyckas vara välkommet med en studie av dessa externa faktorer. Förvaltaren kan i allmänhet 

inte påverka ränte- eller makroekonomiska variabler, men de ökar sina chanser att göra bättre 

placeringar om de vet vad som påverkar fondens utveckling och i vilken utsträckning. Det kan 

dessutom utgöra en viktig analytisk grund att veta vilka av dessa faktorer som påverkar 

fonden, för att förvaltarna ska kunna anpassa fondens interna variabler för att bemöta de 

externa hot som kan uppstå i den makroekonomiska omvärlden. 

 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning ränte- och makroekonomiska 

variabler generellt påverkar obligationsfonders utveckling. Dessutom ska vi konstruera en 

förklaringsmodell som ger ett praktiskt angreppssätt på resultatet. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 
I detta arbete väljer vi att avgränsa oss till den svenska fondmarknaden och att endast 

behandla noterade obligationsfonder av medellång- och lång placeringshorisont. Vi avgränsar 

oss till att enbart undersöka fonderna och dess utveckling under fem år, mellan åren 1998-

2002. Bakgrunden till detta är att det inte finns ett tillräckligt stort antal fonder som funnits en 

                                                 
8 Dwyer & Hafer, Interest Rates and Economic Announcements, (1989) 
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längre tid för att kunna åstadkomma ett säkerställt resultat. Ränte- och makroekonomiska data 

undersöks under samma period och under samma förutsättningar. Inga variabler som 

undersöker effekter pga. eventuella förändringar av skatter ingår i undersökningen. 

 

 

1.5 Målgrupp 

 

Denna uppsats vänder sig i första hand till studenter och lärare inom företagsekonomi och 

nationalekonomi i allmänhet och finansiering i synnerhet, samt till personer intresserade av 

sparande i obligationsfonder. 
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2. Metod 
 

 

I metodkapitlet beskriver vi de förutsättningar arbetet bygger på samt redogör för vilka 

metoder vi tillämpat för genomförandet av uppsatsen. Dessutom visar vi undersökningens 

arbetsgång. 

 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Vetenskapens syfte är att skapa ny kunskap samt att utveckla de teorier som redan existerar 

inom vetenskapen.9 

 

 

2.2 Kvantitativ metod 

 

En kvantitativ metod används främst när olika företeelser och deras samband ska mätas. Ett 

utmärkande drag för denna metod är att det är väldigt viktigt att följa en uppgjord arbetsplan 

för datainsamlingen. Detta är en förutsättning för att få fram korrekta mätningar. Det är även 

viktigt att avlägsna de slumpmässiga störningarna på mätresultaten.10 

 

Denna undersökning är av kvantitativ art, anledningen till detta är att vi mäter sambandet 

mellan svenska obligationsfonders avkastning och olika ränte- och makroekonomiska 

variabler. Detta innebär att den data vi använder i undersökningen kommer att bestå av 

sifferdata av kvantitativ karaktär. Om undersökningen istället skulle ha utförts med  kvalitativ 

metod, hade det varit svårare att få fram exakta värden i resultatet eftersom vi i denna uppsats 

arbetar med standardiserad data. Dessutom hade ett färdigsställande inom rimlig tid varit 

praktiskt omöjligt eftersom stora datamängder krävts för resultatet. 

                                                 
9 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder 
10 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
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2.2 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten i materialet är en fråga om vad vi mäter och om det är relevant för 

undersökningen, det vill säga att man mäter det man vill mäta. Reliabilitet bestäms av hur 

mätningarna utförs och hur noggrann man är vid bearbetningen. Kännetecknande för en hög 

reliabilitet är även att någon annan person ska kunna göra om undersökningen vid en annan 

tidpunkt och få liknande resultat. Validitet och reliabilitetssäkrade material innebär att det 

finns en medvetenhet om att det tagits hänsyn till att skevheter och slumpmässiga eller 

systematiska fel kan förekomma och att allt har gjorts för att undvika dessa. För att uppnå en 

tillfredsställande grad av både validitet och reliabilitet måste författarna vara ytterst 

noggranna vid bearbetning och insamling.11  

 

Undersökningens validitet anser vi är god, då vi har studerat många olika variabler och sedan 

valt ut de som vi menar påverkar obligationsfondernas avkastning mest. För att få en hög 

reliabilitet har insamlandet av data endast skett från välkända databaser, som namnges längre 

fram i texten. Det innebär att även utomstående personer kan finna denna information, vilket 

ökar tillförsikten av undersökningens resultat. 

 

 

2.3 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är sådan information som finns dokumenterad för en viss anledning, men inte är 

insamlat enbart för denna studie12. Fördelen med att använda sekundärdata är att det är relativt 

enkelt att få tillgång till data från tidskrifter och tidningar, databaser, bibliotek med mera. Det 

som dock kan vara svårt när sekundärdata används är att avgöra hur hög trovärdigheten i 

innehållet är. I denna undersökning antar vi dock att den information vi hämtat från 

vedertagna läroböcker uppfyller de höga krav på trovärdighet som gäller. 

 

                                                 
11 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
12 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
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För övrigt material i denna undersökning avser vi att i högsta möjliga mån granska de källor 

vi begagnar samt i den mån det är möjligt dubbelkontrollera de fakta vi använder oss av mot 

andra ursprungskällor.  

 

 

2.4 Undersökningens urval 

 

Innan undersökningens urvalsprocess kommer igång, är det viktigt att man tydligt utreder de 

rambetingelser arbetet sker inom. Med rambetingelser menas de primära tillgängliga resurser 

som finns att tillgå, ex.vis. tid, pengar och människor.13  

 

Vi avser att med denna undersökning ge en rättvisande bild av de effekter som variablerna i 

denna undersökning påverkar obligationsfonders utveckling, men inser samtidigt att vi inte 

besitter tillgängliga resurser för att granska varje enskild obligationsfond på den svenska 

marknaden. Därför har vi valt att göra ett urval av fonder där de enda kriterierna har varit att 

de är svenska samt har existerat under hela den undersökta perioden. Dock har vi även valt att 

begränsa oss till obligationsfonder som enbart placerar i medellånga- eller långa räntepapper 

eftersom vi anser att dessa är mer homogena och därmed ger en tydligare bild hur 

undersökningens variabler påverkar fondens utveckling. En uppdelning har sedan skett mellan 

de medellånga och de långa obligationsfonderna, detta för att ge en mer rättvisande bild. De 

medellånga fonderna påverkas eventuellt inte av samma faktorer som de långa fonderna. 

 

 

2.5 Datainsamling 

 

Vi har använt oss av flera olika sekundära källor vid insamlandet av sifferdata och 

information. Fonddatan i form av NAV-kurser (Net Asset Value) för obligationsfonderna har 

vi erhållit genom kontakt med Morningstar14, som är en av de största och mest respekterade 

informationsföretagen för fonddata. Dessa data erhöll vi efter att vi sänt Morningstar en lista 

                                                 
13 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod 
14 http://www.morningstar.se 
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över vilka fonders NAV-kurser vi eftersökte och datan gavs i form av en datafil i Excel-

format. Räntekurser och makroekonomiska variabler är hämtade från de välkända databaserna 

Datastream15, EcoWin16, Reuters17, Bloomberg18 samt genom kontakt med SBAB19. Denna 

data erhöll vi i olika format men konverterades till Excel-format.  

 

Under de inledande veckorna av uppsatsarbetet samlade vi in och bearbetade fondernas NAV-

kurser för att sedan fokusera på att finna ränte- och makrodata. Nya data av denna sort har vi 

sedan samlat löpande under undersökningens gång och adderat till vår regressionsmodell.  

 

 

2.6 Bearbetning av data 

 

Obligationsfonderna delades upp i medellånga- och långa fonder, vilket skedde efter  

fondförvaltarnas egen redovisning av placeringshorisont för fonderna. I denna uppsats har vi 

valt att följa Morningstars redovisning av fonderna i medel- och långa fonder eftersom vi 

anser denna klassificering vara ändamålsenlig. Vi beräknade den procentuella avkastningen 

på alla variabler månadsvis, så att jämförelsen blev rättvisande för samtliga variabler. 

Månadsvis makroekonomisk- och räntedata som samlats in, bearbetades ihop med de 

medellånga och långa fonderna i statistikprogrammet SPSS. Regressioner gjordes under den 

aktuella undersökningsperioden för att se vilka variabler som påverkar fondernas avkastning. 

När detta var avklarat utfördes regressioner för de första fyra åren, och sedan konstruerades en 

ekvation som skulle användas för att förutse fondernas avkastning för det femte året. Detta 

jämfördes med det verkliga utfallet för det femte året, vilket ville visa hur väl vår ekvation 

fungerar i praktiken. 

 

 

 

 

                                                 
15 http://www.thomson.com/financial/financial.jsp 
16 http://www.ecowin.com 
17 http://www.reuters.com 
18 http://www.bloomberg.com 
19Telefonkontakt med Anders Heder,  http://www.sbab.se 
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2.7 Källkritik 

 

Vi har försökt i möjligaste mån att verifiera all data genom att dubbelkontrollera dessa mot 

övriga externa datakällor för att kunna säkerställa datans reliabilitet. Dock har vi inte kunna 

kontrollera NAV-datan från Morningstar eftersom denna slags data inte har funnits allmänt 

åtkomlig för kontroll från andra informationskällor. Vi anser trots detta att datan är tillförlitlig 

på grund av att Morningstar är ett respekterat företag som används av flertalet dagstidningar 

för deras fondnoteringar.   
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3. Praktiskt ramverk  
 

 

I detta avsnitt ger vi läsaren en bakgrund till obligationer och dess påverkande faktorer samt 

en inblick i den miljö obligationsfonder existerar. 

 

 

3.1 Kapitalmarknaden 

 

Kapitalmarknaden är en benämning på aktiemarknaden samt kreditmarknaden. På dessa 

marknader handlas olika typer av fordringar i form av värdepapper. Förutom detta handlas det 

med avtal vars marknadspris är beroende av värdet på de olika värdepapperna, s.k. 

derivatinstrument. Framväxten av mer komplicerade finansiella instrument har dock medfört 

att det numera är svårt att dra en skarp gräns mellan de olika marknadsformerna20. 

Kreditmarknaden brukar av tradition indelas i obligations- och penningmarknad.  

 

 

3.2 Obligation som definition 

 

En obligation är ett löpande skuldebrev, som innebär att innehavaren har en fordran på 

låntagaren. Obligationen skiljer sig från övriga skuldebrev genom att den har en större 

säkerhet. Tidigare gavs obligationer endast ut i multiplar om minst en miljon kronor, och 

låntagarna vände sig huvudsakligen till institutionella placerare (större företag, banker och 

försäkringsbolag). Numera är de flesta obligationer kontobaserade, vilket innebär att 

Värdepapperscentralen (VPC) eller förvaltaren noterar köpta obligationer på långivarens 

konto. Genom de höga lånebeloppen uteslöts merparten av privatpersonerna från denna 

marknad. Numera emitteras även obligationer på multiplar om 1 000 kronor. Dessa så kallade 

privatobligationer är främst avsedda för privatpersoner21. 

 

                                                 
20 Eklund, Klas (1999) Vår ekonomi, Prisma 
21 Andersson, L Värdepapper En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 2001 
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3.3 Olika typer av obligationer 

 

Det finns två huvudtyper av obligationer, kupongobligationer och nollkupongare. 

 

3.3.1 Kupongobligation 
 
En kupongobligation22 är ett skuldebrev som löper med ränta. Innan kupongobligationen blev 

kontobaserad fick innehavaren ut räntan mot avlämnande av en kupong, därav namnet 

kupongobligation. Beroende på hur placerare uppfattar kupongens storlek i förhållande till 

sina avkastningskrav kommer de att vara villiga att betala mer eller mindre än nominellt 

belopp för lånet när det emitteras. Tiden mellan kupongutbetalningarna är, i Sverige, oftast ett 

år men det förekommer även lån som har två eller fler kuponger per år. Slutbetalningen då 

lånet förfaller innehåller både en kupong och en amortering av nominellt belopp. 

 

3.3.2 Nollkupongare 

 
En nollkupongare23 är ett skuldebrev som löper utan ränta. Den säljs i stället till ett pris som 

är lägre än det nominella beloppet. Priset beror på ränteläget vid köptillfället och på hur lång 

löptid som återstår till inlösen. En femårig nollkupongare på nominellt 10 000 kronor kan vid 

emissionen kosta cirka 7 500 kronor, vilket skulle ge en årlig avkastning på 6 procent om den 

behålls fram till förfallodagen. I stället för årlig ränta ger nollkupongaren en samlad 

värdeökning på lösendagen. Beskattning görs vid inlösen oavsett om det görs i förtid eller på 

förfallodagen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Lybeck, J, Hagerud, G, Penningmarknadens instrument, 1991 
23 Andersson, L, Värdepapper En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 2001 
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3.4 Vad påverkar obligationens ränta? 

 

Avkastningen på en obligation beror i huvudsak på tre faktorer24. 

 

1. Obligationens löptid. - Beroende på hur  avkastningskurvan för olika löptider ser ut 

erbjuds avkastning för placeringar med olika löptider. I dagsläget är situationen sådan 

att de längsta obligationerna ger de högsta placeringsräntorna. 

2. Emittentens kreditvärdighet. – Staten anses vara den bästa låntagaren, vilket innebär 

att statsobligationer generellt ger lägre avkastning än t.ex. bostadsobligationer eller 

företagsobligationer. 

3. Räntan. - Det allmänna ränteläget, konjunkturläget och inflationen, samt andra 

makroekonomiska faktorer påverkar räntan för samtliga typer av obligationer. 

 

 

3.5 Obligationsmarknaden 

 

Obligationsmarknaden är en del av värdepappersmarknaden som i sin tur består av två 

delmarknader, marknaden för räntebärande tillgångar respektive aktiemarknaden. En del av 

marknaden för räntebärande tillgångar är penningmarknaden där instrument med kortare 

löptid än ett år hanteras. Den andra delen utgörs av långfristiga lån och kallas för 

obligationsmarknaden25. 

 

3.5.1 Obligationens syfte 

 

Syftet med en obligationsmarknad är att möjliggöra en effektiv kapitalanskaffning till olika 

sektorer i samhället samt generera effektiva sparformer26. Obligationsmarknaden har en lång 

historia. Obligationen som placeringsobjekt och finansieringsinstrument har funnits sedan 

första hälften av 1800-talet. Emissionerna under 1800-talet gav kapital till kanalbyggen, 

järnvägar och den begynnande svenska storindustrin. Genom 1900-talet har 

                                                 
24 Wikman, Gunilla (1993), Spara pengar, Wahlström och Widstrand 
25 Sjögren, Hans, Obligationsmarknaden, SNS 1993 
26 Ibid 
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obligationsmarknaden haft en central plats i välfärdsbyggandet och statsskuldsfinansieringen. 

Liksom andra delar av värdepappersmarknaden har obligationsmarknaden också till uppgift 

att överföra sparande från näringsliv och hushållssektor till sektorer och aktörer i ekonomin 

som efterfrågar krediter. Det sker direkt genom emissioner och placeringar i obligationer, men 

också genom en väl fungerande andrahandsmarknad och en effektiv derivatmarknad som 

hanterar och sprider de risker som uppkommer på obligationsmarknaden. På 

obligationsmarknaden upplånas och fördelas jämförelsevis stora kapitalbelopp. Den 

kapitalanskaffning som kännetecknar obligationsmarknaden är till sin karaktär långsiktig. 

Som finansieringsinstrument kompletterar, eller konkurrerar, obligationen med annan 

kapitalanskaffning, till exempel aktieemission och banklån. 

 

3.5.2 Obligationen som placering 

 

Obligationer innebär generellt sett en säkrare placering än aktier eftersom återbetalningen av 

obligationen garanteras av staten eller av annan utfärdare. Detta innebär, enkelt  uttryckt, att 

obligationen kan jämföras med ett kvitto där såväl ränta som återbetalningsdatum finns 

angivna. Riksgäldskontoret emitterar enbart två nominella instrument på den inhemska 

institutionella marknaden, statsskuldsväxlar och statsobligationer. Statsskuldsväxlar är 

kortfristiga värdepapper med löptider upp till ett år, som emitteras till ett diskonterat belopp 

av det nominella värdet. Statsobligationer är medel- och långfristiga värdepapper med en fast 

kupongränta och med unika förfallotidpunkter. Båda instrumenten är enkla standardiserade 

värdepapperstyper, väl lämpade för en aktiv handel.27  

 

Obligationer är en sparform för den som i förväg vill veta avkastningen på sina placeringar 

förutsatt att obligationerna hålls till förfall. Likheten med aktiemarknaden är slående, en 

tidigare köpt obligation kan säljas när som helst. Resultatet av affären kan såväl bli bättre som 

sämre än den garanterade avkastningen som erhålls om obligationen behålls till förfall. 

 

 

                                                 
27 Andersson, Christian; Hässel, Leif och Norman, Marie, Den finansiella marknaden i ett internationellt 
perspektiv (2001) 



 En studie hur obligationsfonders kursutveckling påverkas av ränte- och makroekonomiska variabler.  
__________________________________________________________________________________________  
 

 18

3.6  Historisk utveckling på den svenska marknaden 

 

Under 1700-talet förekom en viss statsupplåning i obligationsliknande form. Obligationen 

som placerings- och finansieringsinstrument har en historia sedan i början av 1800-talet.28 

Obligationsmarknaden har under 1900-talet haft en central plats för statsskuldsfinansieringen  

samt välfärdsbyggandet men även för investeringar inom kraft- och tillverkningsindustrin. I 

början på 1980-talet drabbades vissa företag av stora förluster pga devalveringarna  

förknippade med utländska lån samt att löptiderna på obligationer minskade. Detta hände 

samtidigt som avregleringar på kreditmarknaden trädde i kraft och lättnader i 

valutaregleringen inträffade. I och med avregleringen på valutamarknaden år 1990 ökade 

räntans rörlighet vilket medförde risker för företagen och ett behov att kurssäkra sig uppkom. 

Nya instrument tillkom som optioner, terminer och ränteswappar vilka kan användas både i 

syfte för spekulation samt skydda sig mot oförutsedda risker 29. Avregleringen medförde att 

tillgången på krediter ökade och att möjligheterna ökade för aktörerna på de finansiella 

marknaderna att föra en mer aktiv skuldförvaltning i sina finansiella portföljer. I början av 

1990-talet växte Sveriges budgetunderskott och utgivningen av statsobligationer steg, medan 

hypoteksinstituten minskade sina nyutgivningar som en följd av en liten efterfrågan på nya 

lån. 1995 förbättrades de svenska statsfinanserna och statens lånebehov minskade undan för 

undan. Stora budgetöverskott förväntades för de kommande åren, vilket resulterade i minskat 

utbud och lägre likviditet i statsobligationerna. Istället började investerare rikta in sig på 

företagsobligationer och hypotekslån. Obligationsutgivningen gynnades av högkonjunktur 

och fallande inflation, vilket gav företagen låga uppbindningsräntor för lånen30.  

 

 

3.7 Samband mellan aktie- och obligationsmarknaden 

 

Obligationsmarknaden är marknaden för krediter med längre löptider. Den ersättning som 

spararen får för att han/hon lånar ut sina medel samt den kostnad som låntagaren måste betala 

                                                 
28 Sjögren, Hans, Obligationsmarknaden, SNS 1993 
29 Henreksson, M, Räntebildningen i Sverige, SNS Förlag 1991 
30 Ibid 
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kallas för ränta. Obligationsmarknadens uppgift är att flytta pengar från överskotts- till 

underskottssektorer i samhällsekonomin31. 

 

En alternativ placering till reala investeringar såsom fastigheter och aktier är investering i 

långa räntebärande värdepapper. Eftersom dessa alternativa placeringar betraktas som 

konkurrerande måste en investerare bedöma förväntad avkastning för aktier, fastigheter 

respektive räntebärande papper var för sig. Detta är anledningen till att prognoser rörande 

avkastning och risk får bestämma placeringsandelarna för respektive tillgång. När den 

förväntade avkastningen på aktier blir högre jämfört med avkastningen på obligationer kan 

detta resultera i en kapitalströmning till börsen från obligationsmarknaden. Detta leder i sin 

tur till stigande aktiekurser och högre långa räntor. Efffekten blir att förväntad avkastning på 

alternativa placeringar påverkar långa räntor och omvänt. Sambandet kan skrivas enligt 

följande32: 

 

Förväntad avkastning (aktier) = Förväntad avkastning (obligationer) + Riskpremie (aktier) 

 

 

3.8 Kreditmarknaden 

 

På kreditmarknaden handlas det med räntebärande fordringar. Det är i huvudsak två typer av 

värdepapper som handlas, diskonteringsinstrument och obligationer. Till skillnad från aktier 

handlas penningmarknadsinstrument normalt inte på börser. Handeln är i stället 

decentraliserad och affärsavslut görs vanligtvis per telefon. Priser noteras elektroniskt och via 

informationssystem såsom Reuters sprids prisinformationen globalt. Börshandel med 

obligationer förekommer i viss utsträckning internationellt. I Sverige handlas vissa 

privatobligationer på Stockholms Obligationsbörs (SOX), som är en del av OM 

Stockholmsbörsen. Eftersom penningmarknadsinstrument till skillnad från aktier har 

begränsad löptid är verksamheten på primärmarknaden mycket mer omfattande, och nya 

                                                 
31 Andersson, Christian; Hässel, Leif och Norman, Marie (2001) Den finansiella marknaden i ett internationellt 
perspektiv 
32 Ibid 
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instrument emitteras dagligen. Emissioner sker i huvudsak via de aktörer som är market 

makers. Kredittagare emitterar räntebärande värdepapper på olika löptider33.  

 

För att finansiera den svenska statsskulden emitterar riksgäldskontoret både statsskuldväxlar 

och statsobligationer (korta och långa statspapper). Bostadsinstituten finansierar sin egen 

bostadsutlåning till fast ränta genom att emittera bostadsobligationer (privatobligationer). 

Banker lånar på kortare löptider, genom en ”vanlig” utlåning eller genom emittering av 

kortfristiga skuldebrev och inlåning från andra banker. 

 

Marknaden för räntebärande papper med olika löptider påverkas av flera faktorer34. För 

investerare är det viktigt att placering av kapital sker på skilda löptider, detta innebär att 

placeringshorisonten ser olika ur för olika aktörer. Exempelvis har livförsäkringsbolag och 

AP–fonder intresse av att investera på långa löptider eftersom utbetalningar till dagens 

premieinbetalare inte görs förrän de närmar sig pensionsåldern. Denna typ av investerare 

karakteriseras som långsiktiga investerare i det avseendet att de inte omsätter sin 

obligationsportfölj fortlöpande. Företag däremot har större intresse av att placera överskotten i 

kortare löptider för att matcha kommande likvider. Detta innebär att företag är mer snäva 

placerare än t.ex. livförsäkringsbolag eftersom företagens omsättning i obligationsportföljen i 

regel är något högre.  

 

I obligationsmarknaden sker handeln inte bara mellan de som emitterar obligationer och de 

som förvärvar obligationer, den köpta obligationen kan i sin tur säljas vidare. Det är på detta 

sätt som andrahandsmarknaden för obligationer uppstår. Marknaden upprätthålls först och 

främst av primary dealers (emissionsinstitut), som är ständigt beredda att köpa och sälja 

obligationer. Hittills har den dominerande andrahandsmarknaden skett på den s.k. 

telefonmarknaden som bygger på ett utvecklad marknadssystem, där primary dealers 

garanterar tillgången till noterade köp- och säljräntor i den utstående obligationsstocken. 

Utbudet av obligationer i primärmarknaden utgörs av emittenters upplåningsbehov. Utbud och 

efterfrågan på sekundärmarknaden bestäms däremot av marknadsaktörernas säljbeslut 

respektive köpbeslut. 

                                                 
33 Eklund, Klas (1999) Vår ekonomi, Prisma 
34Andersson, Christian; Hässel, Leif och Norman, Marie (2001) Den finansiella marknaden i ett internationellt 
perspektiv  
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3.8 EU och EMU 

 

Övergången till en enhetlig valuta i stora delar av Europa leder till kraftiga förändringar i 

värdepappersmarknadernas struktur. Ett antal faktorer spelar här en viktig roll. Avkastningen 

på finansiella instrument beräknas i samma valuta, vilket bland annat ökar möjligheterna att 

jämföra olika tillgångar och sänka transaktionskostnaderna. Strukturen inom 

fondmäklarbranschen och bland marknadsplatserna kommer att ändras. Eftersom 

räntemarknaden till stor del är valutabunden leder en gemensam valuta till en i större 

omfattning gemensam räntemarknad vilket kommer att öka konkurrensen. Det innebär ökad 

effektivitet och minskade möjligheter att använda en dominerande ställning för att styra 

kurser och priser.  

 

En gemensam marknad med utjämnade kapitalkostnader leder troligen också till 

harmoniserade investeringsmönster i större omfattning. Det innebär till exempel att ett ökat 

aktieintresse i Tyskland skulle kunna komma även svenska företag och marknader till godo. 

Räntemarknaden i Europa har fram tills för något år sedan varit nästan helt fokuserad på 

värdepapper utgivna av olika stater, där Sverige inte är något undantag. Med sjunkande 

statsskuld koncentreras nu intresset i allt större omfattning på företagsobligationsmarknaden. 

Detta innebär även att bedömningar av kreditrisker blir allt viktigare. När allt fler emittenter 

med olika kreditvärdighet kommer till marknaden ökar behovet av en effektiv 

kreditvärdering35. 

 
 

3.9 Makroekonomiska faktorer 

 

3.9.1 Penningmängd 

 

Penningmängd är ett mått på den mängd pengar som finns tillgängligt vid en viss tidpunkt. 

Det finns många olika mått på den svenska penningmängden, där det smalaste kallas M1 och 

omfattar endast mynt, sedlar och checkar. Det officiella penningmängdsmåttet, som 

                                                 
35 http://finans.regeringen.se 
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Riksbanken använder sig av heter M336 och i det omfattas mynt, sedlar, checkar, 

postgiroinnehav, bankinlåning från hushåll och företag samt allmänhetens innehav av 

bankcertifikat. 

 

När räntan ska höjas säljer staten således statspapper och vid önskad räntesänkning köper 

staten statspapper. Ökad penningmängd har en viss tendens att sänka räntan och minskad 

penningmängd pressar räntorna uppåt. Flexibilitet och rörlighet på dagens kapitalmarknaden 

gör det således knepigare för ett land som Sverige att på nationsnivå styra  penningmängd och 

ränta. 

 

3.9.2 Inflation 

 

Inflation betyder allmän höjning av prisnivån eller försämring av penningvärdet. Inflation på 

lång sikt bestäms av penningmängdens och likviditetens utveckling, och påverkas av 

räntenivån, så att räntan höjs om inflationen går upp och vice versa. De vanligaste sätten att 

mäta inflationen är med producentprisindex ( PPI ), som mäter inflationen i producentledet 

konsumentprisindex  ( KPI ), som mäter den privata konsumtionen. 

Inflationen gör att landets varor blir dyrare och mindre konkurrenskraftiga på de 

internationella marknaderna. Det leder till att exporten minskar och importen ökar och därmed 

försämras bytesbalansen. Detta drar i sin tur upp räntorna. I de allra flesta länder råder ett 

politisk samförstånd om att låg inflation är ett centralt politiskt och ekonomiskt mål där 

inflationsmålet i Sverige sammanfaller med europeiska centralbankens ( ECB ) utsedda mål 

på 2 procent37. 

 

3.4.5 Handelsbalans 

 

Handelsbalansen är skillnaden mellan ett lands export av varor och import av varor. Om 

handelsbalansen skulle sjunka skulle detta leda till höjda räntor. Handelsbalans är direkt 

beroende av valutakursen i länder med låg inflation och överskott i sin utrikeshandel har ofta 

en stark ersättning, medan länder som har hög inflation och underskott tenderar att ha svag 

                                                 
36 Eklund, Klas (1999) Vår ekonomi, Prisma 
37 Eklund, Klas (1999) Vår ekonomi, Prisma 
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valuta. Ökad inhemsk efterfrågan innebär ökad import av utländska produkter och en 

försämring i handelsbalansen. En förhållandevis billig valuta leder till att priset på landets 

varor blir mer attraktiva på den internationella marknaden och dessutom ökar efterfrågan på 

produkter och som i sin tur leder till att ett handelsöverskott uppstår38. Varorna i landet blir 

mer konkurrenskraftiga utomlands. 

 

3.4.4 Arbetslöshet 

 

Arbetslösheten i ett land kan mätas på flera olika sätt. Ett problem som uppstår är att det är 

svårt att veta om statistiken som visas är jämförbar med äldre statistik, då de 

sysselsättningspolitiska åtgärderna skiftar över åren. Detta betyder att det exempelvis kan se 

ut som om arbetslösheten har sänkts, trots att de arbetslösa inte fått fast arbete39.  

 

3.4.6 Valutakurs 

 

Valutamarknaden är en del av en kedja mellan den nationella och internationella 

kreditmarknaden, där sambandet visas av ränteparitetsvillkoret: 

 

Inhemsk ränta= Utländsk ränta + Förväntad växelkursförändring + Riskpremie 

 

Innebörden av ränteparitetsvillkoret är att placeraren måste ta hänsyn till såväl ränta som risk 

och växelkurs när han väljer hur han skall placera sina medel. Hög ränta är ett tecken på att 

aktörerna på de finansiella marknaderna förväntar sig att landets valuta kommer att försvagas, 

vilket i sin tur indikerar högre inflation än i omvärlden. Desto starkare valutan förväntas vara, 

desto lägre blir kravet på hög ränta. Eftersom Sverige är en ganska så liten men öppen 

ekonomi måste landet ha en ränta som liknar den internationella. Detta leder till att kronan 

försvagas. Som läget är nu med de låga svenska räntorna flyr utländska investerare den 

svenska obligationsmarknaden eftersom det då inte är lönsamt att spara i svenska värdepapper 

då högre avkastning kan erhållas utomlands. Med lägre ränta blir Sverige ett billig tillhåll för 

                                                 
38 Ibid 
39 Ibid 
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internationella investerare, som lånar svenska kronor och säljer dem på den internationella 

marknaden. Detta ger ett överbud av svenska kronor, vilket leder till en svagare valuta. 

Kronans kassaflöde påverkar då i sin tur obligationsräntan40. 

 

 

                                                 
40 Eklund, Klas (1999) Vår ekonomi, Prisma 
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4. Teoretisk bakgrund 
 

 

Teorikapitlet redogör vi för de teorier som har anknytning till denna undersökning. Vi ger 

även en förklaring av de olika mått som vi använder oss av för att komma fram till 

undersökningens resultat. 

 

 

4.1 Teorin om effektiva marknader 

 

På en marknad som kan betecknas som effektiv har inga aktörer möjlighet att göra några säkra 

vinster. Prisförändringar återspeglar all uppkomst av relevant och ny information samt hur 

marknadens aktörer tyder den. På en effektiv marknad kommer aktiepriserna justeras direkt 

för ny information  som uppkommer om företaget.  

 

Marknaden kan vara effektiv i tre former41: 

 

- I den svaga formen – En kapitalmarknad som sägs vara svagt effektiv inkorporerar till 

fullo informationen från tidigare aktiepriser, dvs. man kan inte tjäna pengar på att 

känna till historisk information. Poängen blir att det är meningslöst att se hur aktien 

gått tidigare, dagens aktiepris reflekterar redan detta. Användningen av teknisk analys 

som försöker förutsäga framtiden från tidigare prisrörelser blir värdelös om 

marknaden är svagt effektiv. För att testa om svag form existerar kan man undersöka 

autokorrelation/seriekorrelation 

 

- I den mellanstarka formen – En marknad som är mellan- eller semistarkt effektiv 

reflekterar all publik information som finns tillgänglig såväl som historisk 

information, där all kurspåverkande information redan är diskonterad i priset. Man kan 

inte uppnå överavkastning med hjälp av gammal publik information, såsom 

årsredovisning. Priset påverkas enbart av tillkomsten av en ny och relevant 
                                                 
41 Brealey, Richard & Myers, Stewart (2000), Principles of Corporate Finance, The McGrav-Hill Companies, 
Inc, 6th edition 
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information, såsom årsredovisningar. Priset påverkas enbart av tillkomsten av en ny 

och relevant information. Om marknaden är effektiv i den mellanstarka formen  är den 

också effektiv i den svaga formen. 

 

- I den starka formen – En marknad av denna form säger att allt som påverkar värdet på 

aktien och som är känt för minst en investerare är till fullo inkorporerad i aktievärdet. 

Av detta följer att ”inside information” inte lönar sig, dvs. så fort insidern försöker 

handla på sin information genomskådar marknaden vad som håller på att ske och 

aktiepriset förändras innan insidern hinner handla. Denna form påstår att hemligheter 

inte finns. Om marknaden är effektiv i den starka formen är den också effektiv i den 

mellanstarka och svaga formen. 

 

För att teorin om effektiva marknader skall fungera måste en rad strikta antaganden vara 

uppfyllda42: 

 

• Antalet köpare och säljare på marknaden måste vara så stort att ingen, på egen 

hand, kan påverka priset. Varje aktör är därför en pristagare, som måste 

acceptera det pris som ges av marknaden som helhet. 

• Alla aktörer på marknaden är rationella och vinstmaximerande med homogena 

förväntningar. De förutsätts kunna upptäcka kostnader och intäkter och 

därefter välja fritt så att de får ut största möjliga vinst av de resurser och 

tillgångar de disponerar över. 

• Alla har tillgång till informationen samtidigt och utgår från att aktörerna tolkar 

den på samma sätt. Det krävs dessutom att man inte metodiskt kan använda sig 

av informationen för att få  avkastning. 

• Marknaden måste vara friktionsfri, det vill säga utan transaktionskostnader och 

skatter.  

 

Den effektiva marknaden definieras som en marknad med stort antal rationella, 

vinstmaximerande konkurrenter, som försöker att förutse framtida marknadsvärde. På den 

effektiva marknaden är det viktigt att information är fri och finns tillgänglig för alla i samma 

ögonblick. När priset sätts på en väl fungerande marknad blir den ett uttryck för 

                                                 
42 Ross Stephen A, Westerfield Randolph W, Jaffe Jeffrey, (1999), 5:e upplagan, Corporate Finance, McGraw-
Hill Book Co. 
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informationen, som samtliga aktörer har tillgång till. Informationen bildar därmed den 

samling av fakta som varken forskare eller någon enskild kunskapskälla har en unik tillgång 

till. Den effektiva marknadsmodellen är allt annat än en fullständig beskrivning av 

verkligheten, men den är kapabel att på ett sätt skildra viktiga aspekter. 

 
 

4.2 Statistisk teori  

 
När man statistiskt analyserar data försöker man ofta avgöra om samband föreligger mellan 

olika faktorer. I vårt fall rör det sig om sambandet mellan fondernas avkastning i förhållande 

till ränte- samt makroekonomiska variabler. Regressionsanalyser är en av de mest användbara 

verktygen för denna typ av analys. Dessa omfattar grafiska och analytiska metoder för att 

bestämma samband mellan undersökningsvariabeln och en eller ett par förklarande 

variabler.43 

 

Determinationskoefficienten (R2) är ett mått på anpassningen mellan modell och data. R2 

mäter i en multipel regression den andel av den totala variationen i den beroende variabeln 

som kan hänföras till modellen. R2 kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett R2 värde på t.ex. 

0,65 innebär att 65 procent av variansen i den beroende variabeln elimineras med hjälp av den 

oberoende variabeln. Desto högre R2 värde desto bättre är modellen44.  
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Justerad determinationskoefficient (R2 adj.) är måttet som i första hand är lämpligt att 

använda sig av när man jämför regressionsanpassningar med olika mängder förklarande 

variabler för samma material. Om man skulle lägga till fler oberoende variabler så har R2 adj. 

en tendens att öka. Om R2 adj. vid införandet av ytterliggare en variabel skulle minska kan 

detta medföra att man får ta detta i beaktande. En smärre nackdel med det korrigerade R2 

måttet är att det inte kan tolkas som förklaringsgrad för den analyserade datauppsättningen. 

Det är invecklat att ge ett precis svar på vilket av de båda R2 måtten som bäst beräknar 

                                                 
43 G. Andersson, U. Jorner A. Ågren - Regressions- och tidsserieanalys (1994:2) 
44 E. Eggeby, J. Söderberg - Kvantitativa metoder (1999) 
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anpassningen. Vi kommer i detta arbete endast kommentera R2 eftersom det är det mest 

användbara måttet. Formeln för det korrigerade R2 värdet ser ut på följande sätt: 
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T-kvot är ett mått som visar om betavärdet (ß) är signifikant skiljt från 0.  T-kvoten visar hur 

stor avvikelsen är, sedan hänsyn tagits till slumpvariationen. Desto större värde T-kvoten har, 

desto säkrare kan vi vara på att den avvikelse vi har iakttagit inte bara orsakats av en slump45.  

 

P-värdet är ett test som anger sannolikheten att antagandet om att populationsvärdet är noll är 

sann. Om vi  t.ex vill testa nollhypotesen på 5% signifikansnivå ger ett p-värde som är mindre 

än 5% ett signifikant testresultat.   

 

F-testet är ett prov av nollhypotesen för att urskilja om två populationsvarianser är lika. 

Denna är precis som x2 – fördelningen, en sned fördelning som endast antar positiva värden.  

 

Statistisk signifikans – Då hypotesprövningar utförs är det primära målet att undersöka 

huruvida hypoteserna är statistiskt signifikanta eller ej. Signifikansnivån är risken för att 

förkasta nollhypotesen när denna är sann. Om signifikansnivån är satt till 5 %, vilket vi 

använder, innebär detta att vi testar huruvida vi kan förkasta nollhypotesen med 95 % 

sannolikhet. Vi kontrollerar detta genom det p-värde som anges vid regressionsanalyserna. P- 

värdet är ett sannolikhetsvärde som är baserat på någon statistisk fördelning, exempelvis t- 

eller f- fördelningen. Vi accepterar p- värden mindre än 5 % som statistiskt signifikanta i 

denna undersökning. 

 

Kausalitet är ett uttryck som redogör för hur orsakssambandet stämmer eller ej. Det vill säga 

är det den oberoende variabeln som influerar de beroende istället för det motsatta kan fel 

resultat fås vid en eventuell analys. 

 

 

                                                 
45 G. Andersson, U. Jorner A. Ågren - Regressions- och tidsserieanalys (1994:2) 
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4.3 Tidigare undersökningar 

 

En del tidigare forskning är gjord på ämnet. De flesta undersökningar är utförda i USA men vi 

har även lyckats finna några med svensk anknytning. Studierna nedan berör 

obligationsfonders avkastning eller liknande områden och är relevanta för undersökningen 

antingen genom de modeller författarna använder sig av eller de resultat som man kommer 

fram till i undersökningarna. Makrofaktorers påverkan har tidigare undersökts vid ett flertal 

tillfällen på den amerikanska marknaden, men med olika resultat. Enligt Fama, i artikeln 

”Short-Term Interest Rates as Predictors of Inflation”, kan en förklaring vara vilken tidsperiod 

som har valt ut. Vissa undersökningar har funnit att det inte finns något samband mellan 

makroekonomiska nyheter och ränteförändringar medan andra kommit fram till det motsatta. 

 

4.3.1 Eugene F. Fama 

 

Under 1975 redovisade Eugene F. Fama, i artikeln ”Short- Term Interest Rates as Predictors 

of Inflation”, om hur hypotesen om effektiva marknader stämde för räntor och inflation, vilket 

menas att om tidigare inflation påverkade räntan. Eftersom tidigare undersökningar påvisat att 

inflation inte påverkade räntan nämnvärt, fann Fama att ytterligare forskning behövdes. 

Studien utgick från tidsperioden januari 1953 till juli 1971. 

 

Fama använde sig av genomsnittet av köp- och säljkurserna på statsskuldsväxlar i slutet av en 

månad, komparerat med månaden innan. Vid mätning av inflationen utgick han från 

konsumentprisindex för samma perioder. Fama testade med regressions- och 

autokorrelationsanalys, om en månads ränta baseras på all information kring förväntad 

inflation. Sedan utfördes testerna även på två till sex månaders ränta för att se om sambandet 

för de olika tidsperioderna gav samma eller liknande resultat. Resultatet som Fama kom fram 

till skiljde sig markant från  undersökningar som var gjorda tidigare. Famas resultat visade att 

den förväntade inflation är diskonterad i räntan, vilket då får hypotesen om effektiva 

marknaden att stämma.   

 

Enligt Fama kan grundorsaken till att hans resultat inte överensstämde med tidigare 

undersökningar bero på att tidigare studier oftast var data från äldre tidsperioder innan 1953. 
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Denna tidigare tidsrymd ansågs troligtvis av Fama inte vara alltför trovärdig mest på grund av 

de oroligheter som rådde p.g.a krig. 

 

4.3.2 Bradford Cornell 

 

I Cornells artikel ”Money Supply Announcements and Interest Rates: Another View” beskrivs 

det om hur tillkännagivande om penningmängd influerar obligationsmarknaden. Enligt 

Cornell finns det en signifikant positiv relation mellan oförutsebara förändringar i M1B och 

räntan på samtliga statliga värdepapper. Samma relation finns inte i oförutsebara förändringar 

i penningbasen och räntan, förutom under veckan då ett pressmeddelande släpps. Enligt 

Bradford Cornell kan räntan vara relaterad till notiser om penningutbud via tre olika kanaler: 

 

1. Penningutbudsexpansion, där detta leder till lägre ränta genom likviditetseffekten  

( den keynesianska konsumtionsteorin ). 

2. Förväntningar om politiska förändringar, som kan influera räntan. 

3. Penningutbudet, som kan påverka nominell ränta direkt genom förväntad inflation. 

 

Cornell använde sig av data för M1 till 8 februari 1980 och M1b för perioden därefter, under 

antagandet att dess förändringar har liknande påverkan på räntan. Datan som användes i 

undersökningen var meddelanden om justerad penningbas och säsongsjusterad penningstock 

för perioden 5 januari 1978 till 28 augusti 1981. Datan om räntan erhölls från Federal Reserve 

Bank of San Fransisco för 3-månaders och 1-års skattskuldväxel, samt 5- års treasury note. 

Förändringar i räntan har mätts från stängningen dagen innan penningutbudet meddelats till 

stängningen dagen efter. Autokorrelationen för förändringar i penningbasen och 

penningmängden beräknades för hela urvalet och för tre underurval: 

 

• Perioden innan 6:e oktober 1979 

• Perioden efter 6:e oktober 1979 

• Samt det senaste året 

 

Förändringen i penningbasen visade sig vara signifikant negativ, första ordningens 

autokorrelation, för hela urvalet och suburvalen, medan förändringar i M1B visade mindre 

autokorrelation. Därefter användes konservativa procedurer för att undvika problem med 
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”data mining”, vilket kan uppkomma då informationen inte är tillgänglig för marknadens 

aktörer. Högre signifikant positiv korrelation fanns mellan oförväntade förändringar i M1B 

och förändringar i alla räntor. Samma relation observerades inte för oförväntade förändringar i 

penningbasen. För varje period skattades tidsserier, ARIMA 1,1 eller ARIMA 0,2 modell, 

som enligt Cornell var lämpliga för urvalsperioden. Av dessa valdes sedan den som fungerade 

bäst, alltså den modell som gav den lägsta residualsumman 

 

Resultatet är inkonsistent med grundhypotesen att inflationsförväntningar är primärt bestämda 

av nominell ränta och penningmängden är korrelerad med inflationen. 

 

 4.3.3 Gerald P. Dwyer, och R. W. Hafer 

 

Gerald P. Dwyer, och R.W. Hafer undersökte om uttalanden av olika makroekonomiska 

nyhetsreleaser påverkar räntemarkanden i USA. Studien gjordes för perioden 1980-1987 och 

presenterades 1989 i artikeln ”Interest Rates and Economic Announcements”. Författarna 

undersökte om plötsliga nyheter hade verkan på räntenivån genom att använda sig av 

regressionsanalys. 

 

Dwyer och Hafer mätte förändringar i ränta mellan två dagars stängningskurser för 

tremånaders Treasury bills och 30- års Treasury bonds. För att få fram den oförväntade delen 

av tillkännagivandet användes skillnaden mellan värdet enligt nyhetsreleasen och medianen 

på de undersökningar som gjorts av MMS international. Variablerna som användes i 

undersökningen var prognoser för penningmängd(M1), konsumentprisindex(KPI), 

producentprisindex(PPI), industriproduktion, handelsbalans samt arbetslöshet. 

 

4.3.4 Fleming och Remolona 

 

Fleming och Remolona framställde i sin studie, ”Price Formation and Liquidity in the U.S. 

Treasury Market: The Response to Public Information”, hur makroekonomiska nyheter 

influerade prissättning och likviditet på den amerikanska finansmarknaden. Författarna 

undersökte hur prisvolatilitet, handelsvolym och bid, ask och spread påverkades av 

fundamentala nyheter som KPI, PPI och arbetslöshet. Dagarna delades in i 
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”informationsdagar” och ”ej informationsdagar”, där ”informationsdagar” var de dagar då 

information släpps endast klockan 8.30. de dagar information släpps flera gånger sorteras 

bort. Studien baserades på 5- års Treasury notes, på dagsbasis från GovPX. Treasury markets 

valdes för att där inte finns någon asymmetrisk information, inga regleringar gällande 

kontinuitetsregler, bid- ask spread och prisförändringar. På Treasury marknader var även 

handelsvolymen stor, informationen enkel att observera och tid för pressreleaser bestämd och 

känd av alla. 

 

4.3.5. Dahlquist, Engström och Söderlind 

 

I undersökningen ”Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds” undersöks 

relationen mellan fonders avkastning och dess karaktär på den svenska marknaden. författarna 

använder sig av en cross- sectional analys där fondernas över- eller underavkastning sätts i 

relation till tidigare performance, storlek på flöden, avgifter, omsättningshastighet och hur 

aktivt förvaltade fonderna är. 

 

Fonderna delas in i fyra kategorier i enlighet med Finansinspektionens regler. Kategorierna är 

aktiefonder, allemansfonder, obligationsfonder och penningmarknadsfonder. 

 

Över- eller underavkastning mäts i form av Jensen´s alfa. Där fondens avkastning ställs mot 

ett relevant jämförelseindex. Dahlquist, Engström och Söderlind använder sig av en så kallad 

tvärsnittsanalys för att utvärdera fondernas karaktär med avkastningen. 

 

Undersökningen visar bland annat att avkastningen är högre i mindre aktiefonder, fonder med 

låga avgifter, aktiva fonder och i vissa fonder med bra historisk performance. 

 

 

4.3.6 Edwin J. Elton, Martin J. Gruber och Christopher R. Blake 

 

I artikeln ”Fundamental Economic Variables, Expected Returns, and Bond Fund 

Performance” som utkom 1995, utvecklar författarna modeller som ska förklara de förväntade 
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avkastningarna på obligationsmarknaden. Elton, Gruber och Blake använder olika slags index, 

samt olika ekonomiska faktorer som ska förklara obligationsmarknadens avkastning.  

 

Trots att obligationsmarknaden är väldigt stor, är det inte många som har utvecklat modeller 

för de förväntade avkastningarna. Mätningen av de ekonomiska faktorerna sker genom 

förändringar i prognoser. Det som framkommer i undersökningen är att de fundamentala 

variablerna är mer signifikanta än de index som används. I de modeller där de fundamentala 

faktorerna används, blir det ett bättre resultat enligt Elton, Gruber och Blake. 
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5. Undersökningen 
 

 

Vi ska i detta kapitel presentera och förklara de resultat vi har fått fram i undersökningen. 

Tabeller, diagram och formler kommer att ge en mer förklarande bild av resultaten. 

 

 

5.1 Inledning till regressionsanalyserna 

 

Inledande i detta kapitel kommer vi att presentera resultaten av regressionerna mellan de olika 

räntorna och NAV-kurserna. Uppdelningen kommer att vara mellan de långa- och de 

medellånga obligationsfonderna. Presentationen kommer att ske på det sätt som bäst återger 

resultaten, grafiskt eller i tabellform samt förklaringar till det som framkommit.  

 

Vi börjar med regressionsanalyser baserade på fem år, d.v.s. hela undersökningsperioden. 

Efter detta kommer vi att använda regressionsanalyser baserade på fyra år, för att sedan kunna 

finna en formel som kan beskriva avkastningen på obligationsfonderna för det femte året. 

Denna förutspådda avkastning ska sedan jämföras med den egentliga avkastningen, för att se 

hur pass väl beskrivande vår formel är. Efter att vi har gjort regressionsanalyser på de olika 

räntorna och NAV-kurserna så ska vi genomföra regressionsanalyser på våra insamlade 

makroekonomiska variabler och NAV-kurserna. Även dessa NAV-kurser är uppdelade mellan 

medellånga- och långa obligationsfonder.  
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5.2 Undersökningens ingående variabler 

 

De variabler vi använt oss av i undersökningen är följande: 

 

Sverige USA 
2 års Statsobligation 1 års Statsobligation 

3 års Statsobligation 2 års Statsobligation 

4 års Statsobligation 3 års Statsobligation 

5 års Statsobligation 5 års Statsobligation 

6 års Statsobligation 7 års Statsobligation 

7 års Statsobligation 10 års Statsobligation 

8 års Statsobligation 20 års Statsobligation 

9 års Statsobligation 30 års Statsobligation 

10 års Statsobligation 3 månaders T-bill 

15 års Statsobligation 6 månaders T-bill 

5-års Statsobligation   

10-års Statsobligation   

3 månaders statsskuldväxel   

5 månaders statsskuldväxel   

3 månaders boränta (SBAB)   

 

Tabell 1. De olika ränterelaterade variabler vi använder i undersökningen. 

 

I denna undersökning har vi använt oss av 25 räntevariabler varav 15 svenska och 10 från 

USA. Vi anser att det är variabler från Sverige och USA som är mest intressanta att   

undersöka. Anledningen till detta är att vi undersöker obligationsfonder som investerar i 

svenska värdepapper, då är de svenska variablerna viktiga. USA har vi valt p.g.a. att de 

amerikanska räntenivåerna i hög grad anses påverka den svenska räntan. En lista över de 

obligationsfonder vars NAV-kurser vi använt oss av i undersökningen återfinns i bilaga 1. 
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5.3 Regressionsanalyser med medellånga obligationsfonder 

 

Efter uppdelningen av de medellånga- och de långa obligationsfonderna utfördes 

regressionsanalyser för alla de aktuella undersökningsåren, för att få fram vilka faktorer som 

påverkade respektive fondtyp. För att få fram de statistiska resultaten används, som tidigare 

nämnts, statistikprogrammet SPSS. Vi valde att göra regressionsanalyserna enligt stepwise-

metoden. Vilket innebär att programmet väljer ut de variabler som bäst förklarar den beroende 

variabeln (obligationsfondernas avkastning).  

 

Vi började med att inkludera alla räntevariablerna, vilka direkt reducerades till ett fåtal 

förklarande variabler. De som blev kvar var den 4-åriga svenska statsobligationen samt den 5-

åriga svenska statsobligationen. Dessa två faktorer tillsammans förklarar hela 92,5 procent av 

de medellånga obligationsfondernas avkastning under de aktuella undersökningsåren. 

Förklaringsgraden för denna modell ser vi under ”R Square” i nedanstående tabell 2. 

 

Model Summaryb

,962a ,925 ,923 ,1245449 2,005
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), 4 år, 5-årig Statsobligationa. 

Dependent Variable: M-långab. 
 

Tabell 2. Modellsummering av medellånga fonder och den 4-åriga svenska statsobligationen samt den 5-åriga 

svenska statsobligationen. 
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F- test för modellen visar att signifikansen är väldigt bra, den visar signifikans på högsta nivå. 

Vilket visas i tabell 3. 

 

ANOVAb

10,935 2 5,468 352,495 ,000a

,884 57 ,016

11,820 59

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 4 år, 5-årig Statsobligationa. 

Dependent Variable: M-långab. 
 

Tabell3. Anova tablå för modellen innehållande de medellånga obligationsfonderna. 

 

 

Signifikansen anses vara bättre ju lägre siffra som visas under ”Sig.” i tabellen. Om den är 

under 5 % är det bra, i detta fall är den 0,000, vilket indikerar att modellen är väldigt 

signifikant. 

 

Nedan följer ett diagram som åskådliggör resultaten grafiskt. Observera dock att NAV-kurs 

värdena är multiplicerade med faktor tio för att tydliggöra sambanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. De medellånga fondernas NAV-kurser jämfört med räntan. 
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5.4 Regressionsanalyser med långa obligationsfonder 
 

Vid regressionsanalyserna med de långa obligationsfonderna, inkluderades även här alla de 

aktuella räntevariablerna. Precis som tidigare använde vi stepwise-metoden för att få fram de 

bäst förklarande oberoende variablerna. De variabler som tillsammans visade sig ge högst 

förklaringsvärde på avkastningen för de långa obligationsfonderna var den 8-åriga svenska 

statsobligationen, den 5-åriga svenska statsobligationen samt den 10-åriga svenska 

statsobligationen. Jämfört med modellen innehållande de medellånga obligationsfonderna, så 

hade modellen för de långa fonderna ett ännu bättre förklaringsvärde. Detta visas i tabell 4. 

Förklaringsgraden för modellen var hela 97,4 procent, vilket kan ses som väldigt högt. 

 

 
Tabell 4. Modellsummering av långa obligationsfonder och den 8-åriga svenska statsobligationen, den 5-åriga 

svenska statsobligationen samt den 10-åriga svenska statsobligationen. 

 

 

F- testet visar att även denna modell har en väldigt hög signifikans. Precis som i F- testet med 

de medellånga obligationsfonderna är signifikansen av högsta grad, 0,000. Detta framkommer 

i tabell 5. 

 

 
Tabell 5. Anova-tabell för modellen med de långa obligationsfonderna 

Model Summary b 

,987 a ,974 ,973 ,1366921 2,100
Model 
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), 8 år, 5-årig Statsobligation, 10-års statsobligationa. 

Dependent Variable: Långab. 

ANOVA b 

36,992 3 12,331 659,937 ,000 a

,972 52 ,019

37,964 55

Regression

Residual

Total

Model 
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 8 år, 5-årig Statsobligation, 10-års statsobligationa.

Dependent Variable: Långab.
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Nedan följer ett diagram som åskådliggör resultaten grafiskt. Observera dock att NAV-kurs 

värdena är multiplicerade med faktor tio för att tydliggöra sambanden. 
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Diagram 2. De långa fondernas NAV-kurser jämfört med räntan. 

 
 

5.5 Regressionsanalyser med medellånga obligationsfonder 

under fyra år 

 

För att få fram en formel som kan beskriva obligationsfondernas avkastning, gjorde vi 

regressionsanalyser för de första fyra åren i undersökningen. Detta utfördes för att sedan testa 

hur väl formeln kunde förutsäga det femte året. De nya regressionerna gav lite annorlunda 

svar jämfört med regressionerna för alla fem åren. Vi ska ändock vidare utgå ifrån 

regressionerna under fyra år. De variabler som bäst förklarar avkastningen för de medellånga 

obligationsfonderna är de svenska 2-, 4-, 9- och 15-åriga statsobligationerna. Med dessa 

variabler blev förklaringsfaktorn för de medellånga obligationsfonderna 94,6 procent, vilket 

är bra. 
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Model Summaryb

,973a ,946 ,941 ,1102942 1,778
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), 2 år, 15 år, 9 år, 4 åra. 

Dependent Variable: M-långab. 
 

Tabell 6. Modellsummering under fyra år av medellånga fonder och de svenska 2-, 4-, 9- och 15-åriga svenska 

statsobligationerna. 

 

Vid F- testet fick vi en, som visas i tabell 7, väldigt hög signifikans. 

 

ANOVAb

9,193 4 2,298 188,922 ,000a

,523 43 ,012

9,716 47

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 2 år, 15 år, 9 år, 4 åra. 

Dependent Variable: M-långab. 
 

Tabell7. Anova-tabell för modellen innehållande de medellånga obligationsfonderna under fyra år. 

 

 

För att en formel ska kunna göras utifrån denna bakomliggande data behöver vi använda oss 

av beta-koefficienter, vilka redovisas i tabell 8. I denna tabell finns även inkluderat t-testet, 

vilket visar signifikans för alla inblandade variabler. Som ett litet riktmärke vid användandet 

av t-värdena är att de ska var högre än 2 eller lägre än -2. i vårt fall befinner sig alla 

variablerna inom detta intervall. 

 

Coefficientsa

,356 ,016 22,158 ,000

-,054 ,012 -,629 -4,318 ,000 ,059 16,968

,035 ,008 ,315 4,698 ,000 ,278 3,599

-,041 ,009 -,396 -4,608 ,000 ,170 5,899

-,020 ,008 -,260 -2,478 ,017 ,114 8,778

(Constant)

4 år

9 år

15 år

2 år

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: M-långaa. 
 

Tabell 8. Visar koefficienterna för modellens oberoende variabler 
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5.6 Regressionsanalyser med långa obligationsfonder under 

fyra år 

 

Vid regressionsanalyserna av de långa obligationsfonderna fick vi endast fram två variabler 

som bäst förklarade avkastningen på fonderna. Dessa variabler var den svenska 10-åriga 

statsobligationen samt den svenska 5-åriga statsobligationen. Enbart dessa två variabler gav 

modellen ett förklaringsvärde på 96,9 procent. 

 

Model Summaryb

,985a ,969 ,968 ,1543811 1,968
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), 10-års räntan, 5-årig Statsobligationa. 

Dependent Variable: Långab. 
 

Tabell 9. Modellsummering under fyra år med långa fonder och den svenska 10-åriga statsobligationen samt 

den svenska 5-åriga statsobligationen. 

 

 

Även F- testet för denna modell hade en väldigt hög signifikans. Vilket givetvis är ett måste 

för att modellen ska kunna ge ett trovärdigt resultat. Som tidigare nämnts ska värdena vid t-

testet, som riktmärke, befinna över 2 eller under -2. I tabell 10 nedan ser vi att detta inte är 

något som helst problem i denna modell. I samma tabell finns även de beta-koefficienter som  

ska användas i vår formel.  

 

Coefficientsa

,416 ,022 18,670 ,000

-,088 ,009 -,564 -9,620 ,000 ,198 5,039

-,083 ,011 -,447 -7,618 ,000 ,198 5,039

(Constant)

5-årig Statsobligation

10-års räntan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Långaa. 
 

Tabell 10. Visar koefficienterna för modellens oberoende variabler, samt t- värdena. 
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5.7 Formel för de medellånga obligationsfonderna 

 

Vi ska nu försöka skapa en formel som kan förklara avkastningen på de medellånga 

obligationsfonderna. Vi behöver då de beta-koefficienter som vi tidigare erhållit genom  

regressionerna. Observera att de fullständiga betäckningarna på de ingående variablerna inte 

kommer att skrivas ut i formeln, endast antalet år skrivs ut. T.ex. blir den ”4-åriga Svenska 

statsobligationen” förkortat till ”4 års” o.s.v.  

 

Formeln togs fram genom att ta ”Constant” för modellen och sedan addera eller subtrahera de 

beta-koefficienter som anges för varje variabel. Vilket i detta fall blir enligt följande: 

 

0,356 – 0,054 * 4 års + 0,035 * 9 års – 0,041 * 15 års – 0,020 * 2 års 

 

 

Denna formel ska nu användas för att förutsäga det femte året, månadsvis. Nedan följer tabell 

11, där redovisas hur den genom formeln beräknade avkastningen blev, samt vad den faktiska 

avkastningen var under samma period.  

 

 

Uträkningar enligt vår 

formel: 

Det faktiska 

utfallet: 

Januari -0,211 0,065 

Februari 0,169 0,112 

Mars 0,401 -0,241 

April 0,477 0,574 

Maj 0,332 0,331 

Juni 0,679 0,776 

Juli 0,805 0,929 

Augusti 0,497 0,572 

September 0,809 0,878 

Oktober 0,305 0,133 

November 0,451 0,435 

December 1,118 1,217 

Tabell 11. Avkastning enligt vår formel jämfört med den faktiska avkastningen. 
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Nedan redovisas resultaten i stapeldiagramform för att ge en tydligare bild. 
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 Diagram 3. Avkastning enligt vår formel jämfört med den faktiska avkastningen 

 

 

5.8 Formel för de långa obligationsfonderna 

 

Utformandet av en formel för de långa obligationsfonderna sker givetvis på liknande sätt som 

för de medellånga obligationsfonderna. Beta-koefficienterna kommer att användas för de 

aktuella variablerna, i detta fall är det den svenska 10-åriga statsobligationen samt den 

svenska 5-åriga statsobligationen. 

 

Även i detta fall förkortar vi variablerna. Den ”svenska 5-åriga statsobligationen” blir därför, 

”5 års” och den ”svenska 10-åriga statsobligationen”, blir ”10 års”. Formeln för de långa 

fonderna ser ut enligt följande: 

 

0,416 – 0,088 * 5 års – 0,083 * 10 års 
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Beräkning av den estimerade avkastningen för det femte året sker enligt ovanstående formel 

och värdena  redovisas nedan i tabell 12.   

 

 

Uträkningar enligt vår 

formel: 

Det faktiska 

utfallet: 

Januari 0,234 0,209 

Februari 0,281 0,088 

Mars -0,393 -0,433 

April 0,644 0,730 

Maj 0,425 0,441 

Juni 0,939 1,011 

Juli 1,170 1,185 

Augusti 0,823 0,850 

September 1,271 1,392 

Oktober -0,023 -0,175 

November 0,456 0,541 

December 1,654 1,871 

Tabell 12. Avkastning enligt vår formel jämfört med den faktiska avkastningen av de långa obligationsfonderna. 

 

Nedan redovisas resultaten liksom tidigare i stapeldiagramform för att ge en tydligare bild. 
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Diagram 4. Avkastning enligt vår formel jämfört med den faktiska avkastningen. 
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5.9 Resultat för makrovariablerna 

 

I detta arbete har vi även, utöver räntevariablerna, samlat in olika makroekonomiska variabler 

för att se hur väl dessa kunde förklara obligationsfondernas avkastning. De makroekonomiska 

variabler vi använt oss av är följande: 

 

Svensk inflation 

Arbetslöshet- Sverige 

Arbetslöshet-EU 

Arbetslöshet-USA 

BNP- Sverige 

BNP-USA 

FTSE 100  -  PRICE 

INDEX 

Guldpriset 

NASDAQ index 100 

Oljepriset 

OMX-Index 

S&P 100  -  PRICE INDEX 

Växelkurs SEK- GBP 

Växelkurs SEK- USD 

Tabell 13. de makroekonomiska variabler som används i undersökningen. 

 

 

Vi genomförde regressioner mellan de långa obligationsfonderna och de ovan redovisade 

makroekonomiska variablerna, samt mellan de medellånga obligationsfonderna och 

variablerna. I de följande regressionsanalyserna gick vi till väga på samma sätt som vi gjorde i 

tidigare nämnda regressionsanalyser. Vi använde oss av SPSS som statistikprogram, där vi 

först använde oss av Stepwise-metoden, vilket visade att det inte fanns någon variabel som 

påvisade någon större signifikans. Efter detta valde vi att genomföra en regressionsanalys 

enligt Enter-metoden, så att vi kunde få med alla variablerna samtidigt för att kunna visa 

vilken signifikans, och förklaringsvärde de hade tillsammans. Efter genomförandet av 

regressionerna visade sig det dock att de makroekonomiska variablerna inte signifikant kunde 

förklara obligationsfondernas avkastning. 
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5.9.1 Medellånga obligationsfonder och makroekonomiska variabler 

 

Vid genomförandet av regressionsanalyser mellan medellånga obligationsfonder och de 

makroekonomiska variablerna, fick vi fram ett förklaringsvärde på 35,5 procent. Detta är 

ingen hög förklaringsgrad och betyder att vi inte kan använda modellen, på ett bra sätt, för att 

förklara avkastningen. 

 

Model Summaryb

,596a ,355 ,018 ,4065625 1,894
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), BNP-SWE, Arbetslöshet-USA, Växelkurs
SEK-USD, OMX-Index, CB PRICES: OIL  -  USDOLLARS PER BARRELL
CURN, Arbetslöshet-EU, Guldpriset, BNP-USA, Arbetslöshet-SWE,
INFLATION SWE, Växelkurs SEK-GBP, Nasdaq index 100

a. 

Dependent Variable: M-långab. 
 

Tabell 14. Modellsummering av de makroekonomiska variablerna och de medellånga obligationsfonderna  

 

 

Vidare finner vi fler anledningar till att inte använda oss av de makroekonomiska variablerna 

för att förklara avkastningen. Ett exempel är om vi tittar i tabell 15. 

 

ANOVAb

2,090 12 ,174 1,053 ,438a

3,802 23 ,165

5,891 35

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BNP-SWE, Arbetslöshet-USA, Växelkurs SEK-USD,
OMX-Index, CB PRICES: OIL  -  USDOLLARS PER BARRELL CURN,
Arbetslöshet-EU, Guldpriset, BNP-USA, Arbetslöshet-SWE, INFLATION SWE,
Växelkurs SEK-GBP, Nasdaq index 100

a. 

Dependent Variable: M-långab. 
 

Tabell 15. Anova-tablå för modellen. 

 

 

Här ser vi att signifikansen är 0,438, jämfört med att det värde som kan godtas ska ligga under 

0,05. Detta innebär att modellen inte visar signifikans.  
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5.9.2 Långa obligationsfonder och makroekonomiska variabler 

 

Vid regressionsanalyserna med de långa obligationsfonderna och de makroekonomiska 

variablerna fick vi fram något bättre resultat än vid de medellånga obligationsfonderna. Det är 

dock inga resultat som vi kan att använda oss av för att förklara fondernas avkastning. De 

makroekonomiska variablerna förklarade 40,3 procent av fondernas avkastning, vilket inte 

kan anses vara en hög förklaringsgrad. Detta redovisas i tabell 16. 

 

Model Summaryb

,635a ,403 ,092 ,7845646 1,674
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), BNP-SWE, Arbetslöshet-USA, Växelkurs
SEK-USD, OMX-Index, CB PRICES: OIL  -  USDOLLARS PER BARRELL
CURN, Arbetslöshet-EU, Guldpriset, BNP-USA, Arbetslöshet-SWE,
INFLATION SWE, Växelkurs SEK-GBP, Nasdaq index 100

a. 

Dependent Variable: Långab. 
 

Tabell 16. Modellsummering av de makroekonomiska variablerna och de långa obligationsfonderna  

 

 

Vid F-testet ser vi att signifikansen är 0,286, vilket även detta är bättre än signifikansen för de 

medellånga fonderna, men fortfarande långt ifrån godtagbart.  

 

ANOVAb

9,569 12 ,797 1,296 ,286a

14,157 23 ,616

23,727 35

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BNP-SWE, Arbetslöshet-USA, Växelkurs SEK-USD,
OMX-Index, CB PRICES: OIL  -  USDOLLARS PER BARRELL CURN,
Arbetslöshet-EU, Guldpriset, BNP-USA, Arbetslöshet-SWE, INFLATION SWE,
Växelkurs SEK-GBP, Nasdaq index 100

a. 

Dependent Variable: Långab. 
 

Tabell 17. Anova-tablå för modellen. 
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6. Slutsatser 
 

 

I detta kapitel ska vi analysera de resultat vi har erhållit och koppla samman dem med de 

teorier vi har valt. 

 

 

6.1 Resultat – Analys 

 

Denna uppsats har studerat sambanden mellan obligationsfonders NAV- kurser och ränte- 

respektive makroekonomiska variabler. Dessutom har vi i detta arbete konstruerat en modell 

över avkastningen det femte året baserat på de tidigare fyra årens resultat.  

 

Den empiriska undersökningen av räntevariablerna visade att det var de som bäst beskrev 

obligationsfondernas avkastning. Enligt Fama, i artikeln ”Short- Term Interest Rates as 

Predictors of Inflation”46, så är inflationen diskonterad i räntan vilket innebär det att 

hypotesen om effektiva marknader stämmer. Inflationen innehåller i sin tur mycket av 

omvärldens händelser, det vill säga att räntan återspeglar marknaden på ett ganska bra sätt. 

Dessa samband kan vara skäl till de resultat vi erhållit i undersökningen. Då vi inte har använt 

oss av förskjutningar i variabelvärdena, så är det räntorna som återspeglar omgivningens 

händelser i samma stund som vi har tagit NAV- kurserna. Om vi skulle ha använt oss av 

förskjutna variabelvärden, så hade det eventuellt blivit en rundgång av de värden som vi 

använder. Således hade dessa förskjutna makroekonomiska variabler samt räntevariablerna, 

kommit att visa liknande resultat vilket hade givit en felaktig bild av resultaten. Enligt detta 

resonemang har vi använt oss av räntevariabler för att konstruera den modell som beskriver 

obligationsfonders avkastning. De antagningar vi har gjort, när vi endast använder 

räntevariabler som förklarande variabler i våra modeller, är korrekta enligt Famas hypotes om 

effektiva marknader.  

 

                                                 
46 Fama, Short- Term Interest Rates as Predictors of Inflation, (1975) 
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De räntevariabler som bäst förklarade NAV- kursernas utveckling var för de medellånga 

obligationsfonderna den 4-åriga samt 5-åriga svenska statsobligationen. Motsvarande för de 

långa obligationsfonderna var den 5-åriga, 8-åriga samt 10-åriga svenska statsobligationen. 

Dessa resultat är kanske inte så förvånande eftersom svenska räntebärande fonder rimligen 

följer den svenska statsobligationsräntan, men resultaten ger en fingervisning över vilka 

obligationers löptider som är viktiga för en investerare att följa vid investeringsbeslutet. 

Anmärkningsvärt är att den amerikanska räntan inte signifikant påverkar de svenska 

obligationsfondernas NAV- kurser. Anledningen till detta kan tänkas vara att de amerikanska 

räntorna enbart påverkar obligationsfondernas NAV- kurserna i det långa perspektivet genom 

att den svenska obligationsräntan förändras. 

 

Den empiriska undersökningen av de makroekonomiska variablerna visade ej några 

godtagbara värden vid regressionsanalysen, anledningen till att de inte ger signifikanta värden 

kan finna sin förklaring genom Fleming och Remolona samt Elton, Gruber och Blakes 

artiklar. 

 

Fleming och Remolona beskrev i sin artikel, ”Price Formation and Liquidity in the U.S. 

Treasury Market: The Response to Public Information”47, att finansmarknaden justerade 

prisnivåerna på marknaderna på ett balanserat sätt. Med andra ord spelar inte 

makroekonomiska nyheter någon större roll, då dessa kommer att justeras i t.ex. räntorna, för 

att ge de finansiella marknaderna rättvisande förutsättningar. Det vi kommit fram till i denna 

undersökning är att räntorna återspeglar obligationsfondernas avkastning på ett relativt bra 

vis. Detta visar även att eventuella makroekonomiska nyheter finns med i räntorna. Annars 

hade antagligen fondernas avkastning skiljt sig åt jämfört med de resultat vi fick fram av den 

förklaringsmodell för det femte året som vi konstruerade. 

 

Om vi utgår ifrån det resonemang vi hade runt Fleming och Remolonas artikel att de 

makroekonomiska variablerna är inräknade i räntorna, vilket vi sett antydan på i vår 

undersökning, så är räntorna en bra förklarande grund. Det som händer på de ekonomiska 

marknaderna inkluderas i räntorna.  

 

                                                 
47 Fleming & Remolona, Price Formation and Liquidity in the U.S. Treasury Market: The Response to Public 
Information, (1999)  
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Ytterligare stöd för denna teori redogör Elton, Gruber och Blake48 för i sin artikel, där de kom 

fram till att de fundamentala variablerna är bra förklaringsfaktorer för att förklara 

avkastningen på obligationsmarknaden. Enligt detta resonemang menar vi att dessa faktorer är 

inkluderade även i undersökningens aktuella räntor, vilket kan vara en anledning till de goda 

resultaten, i form av räntornas höga förklaringsgrader, vi erhållit i undersökningen. 

 

 

Det tredje och sista momentet i denna undersökning innebar att vi konstruerade en 

förklaringsmodell som skulle ge ett praktiskt angreppssätt på resultatet. Vi konstruerade en 

modell för de medellånga samt en för de långa obligationsfonderna.  

 

För de medellånga obligationsfonderna fick vi följande formel: 

 

0,356 – 0,054 * 4 års + 0,035 * 9 års – 0,041 * 15 års – 0,020 * 2 års 

 

 

Denna formel anser vi förklarar de medellånga obligationsfondernas avkastning på ett bra sätt, 

eftersom vi genom formeln fick fram värden som, under de flesta av månaderna, var nära de 

faktiska värdena. Enligt regressionsanalyserna ger denna modell ett förklaringsvärde på 94,6 

% av fondernas avkastning, vilket återspeglas i hur pass bra formeln följer de faktiska 

avkastningarna. Under januari och mars månad följs inte formeln och den faktiska 

avkastningen åt. Orsaken till denna okorrelation har vi ingen direkt förklaring till. En möjlig 

orsak kan vara att formeln inte förklarar hela avkastningen. Att förutsäga avkastningen helt 

och hållet är väldigt svårt, om inte omöjligt. Anmärkningsvärt är dock att denna okorrelation 

endast finns under två av de tolv månaderna som vi använde formeln för. 

 

De antaganden vi hade innan undersökningen, angående de variabler som formeln skulle 

innehålla var tämligen logiska. Vi antog att det borde vara de medellånga räntorna som skulle 

påverka de medellånga obligationsfondernas avkastning. Undersökningen visade att resultatet 

inte överrensstämde med våra antaganden. De 2- och 4 åriga statsobligationerna, kan bedömas 

som medellånga medan de 9- och 15 åriga statsobligationerna måste ses som långa. De 2- och 

4 åriga statsobligationerna kan anses vara logiska i formeln, eftersom de är medellånga och 

                                                 
48 Elton, Gruber & Blake, Economic Variables, Expected Returns, and Bond Fund Performance. (1995) 
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samstämmer med fondernas tidsperiod. Varför de 9- och 15 åriga statsobligationerna var 

signifikanta i denna modell finner vi inte någon bra förklaring till. 

 

För de långa obligationsfonderna gjordes också en formel för att försöka förutspå deras 

avkastning. Den formeln fick följande utseende: 

 

0,416 – 0,088 * 5 åriga – 0,083 * 10 års 

 

 

Denna formel har färre inblandade förklarande variabler vilket gör den lättare att använda än 

formeln för de medellånga obligationsfonderna. Förklaringsgraden för modellen är 96,9 %. 

Formelvärdena och de faktiska värdena följer varandra på ett likartat sätt. Inga värden 

utmärker sig, dvs. visar motsatt riktning jämfört med den faktiska avkastningen. 

 

Eftersom de 5- och 10 åriga statsobligationerna är värdepapper med långa löptider, kan detta 

vara en förklaring till att de är signifikanta i denna modell. Obligationsfonder som 

kategoriseras som långa, satsar därmed i värdepapper med längre löptid, vilket förklarar att 

dessa påvisar en hög förklaringsgrad. 

 

 

6.2 Slutkommentar 

 

Med denna undersökning har vi försökt påvisa vilka externa faktorer som påverkar 

obligationsfondernas NAV- kurser. Vi har sett att räntorna påverkar i hög omfattning och att 

de makroekonomiska variablerna inte gett några signifikanta resultat dessutom anser vi 

konstruktionen av formeln vara lyckad där den gett positiva resultat och gett den ett intressant 

syfte för en kapitalplacerare. Därmed anser vi att vi uppfyllt uppsatsens syfte. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 Fondnamn 

1 Alfred Berg Avkastningsfond  

2 Alfred Berg Obligationsfond 

3 Banco Obligationsfond 

4 Banco Räntefond 

5 Carlson SEK Long Bond A 

6 Carlson SEK Long Bond B 

7 Erik Penser Obligationsfond Sverige 

8 Firstnordic Sverige Obligationer 

9 Folksam Obligationsfond 

10 Handelsbanken Avkastningsfond 

11 Handelsbanken Lux Obligation/SSF Swedish Bonds Shares 

12 Handelsbanken Obligationsfond 

13 HQ Obligationsfond 

14 HQ Swedish High Yield Fund 

15 Länsförsäkringar Mega Obligation 

16 Länsförsäkringar Mega Statsobligation 

17 Länsförsäkringar Obligationsfond 

18 Nordea Obligationinvest 

19 Nordea Obligationsfond 

20 Nordea-1 Swedish Bond Fund Acc 

21 Robur FB Tillväxtfonden 

22 Robur IP Räntefond 

23 Robur Obligationsfond 

24 Robur Obligationsfond MEGA 

25 Robur Svenska Obligationsfonden 

26 SEB Obligationsfond Flexibel SEK - Lux ack 

27 SEB Obligationsfond Flexibel SEK - Lux utd 

28 SEB Obligationsfond SEK 

29 SEB Obligationsfond SEK - Lux ack 

30 SEB Realräntefond SEK - Lux utd 

31 Skandia Kapitalmarknad 

32 Skandia Realräntefond 

33 SPP Obligationsfond 

34 Svenska Kyrkans Räntefond 

35 Trevise Obligationsfond 

36 Öhman Obligationsfond 
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Bilaga 2  

 
Långa obligationsfonder – makrovariabler: 

Coefficientsa

,286 ,528 ,543 ,593

-,007 ,218 -,010 -,034 ,973

-,072 ,054 -,574 -1,320 ,201

,010 ,035 ,114 ,286 ,777

,010 ,048 ,055 ,200 ,843

-,015 ,019 -,193 -,805 ,430

-,080 ,106 -,230 -,756 ,458

,011 ,110 ,032 ,102 ,919

,013 ,037 ,108 ,349 ,731

-,007 ,023 -,081 -,309 ,761

,006 ,251 ,006 ,023 ,982

1,003 1,311 ,204 ,765 ,453

-,739 ,944 -,201 -,783 ,442

-,004 ,080 -,023 -,045 ,964

,077 ,102 ,501 ,757 ,458

(Constant)

INFLATION SWE

OMX-Index

Nasdaq index 100

Guldpriset

CB PRICES: OIL  - 
USDOLLARS PER
BARRELL CURN

Växelkurs SEK-USD

Växelkurs SEK-GBP

Arbetslöshet-USA

Arbetslöshet-SWE

Arbetslöshet-EU

BNP-USA

BNP-SWE

FTSE 100  -  PRICE
INDEX

S&P 100  -  PRICE INDEX

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Långaa. 
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Bilaga 3  

 
Långa obligationsfonder – räntor: 

Coefficientsa

,406 ,022 18,408 ,000

-,102 ,024 -,660 -4,352 ,000 ,025 39,595

-,182 ,063 -,967 -2,911 ,007 ,005 190,062

,002 ,010 ,013 ,226 ,823 ,189 5,291

-,009 ,013 -,047 -,708 ,485 ,131 7,636

-,016 ,010 -,130 -1,574 ,126 ,085 11,767

,009 ,009 ,067 ,938 ,356 ,113 8,883

-,015 ,043 -,077 -,349 ,730 ,012 82,847

-,025 ,065 -,158 -,382 ,705 ,003 296,341

,125 ,121 ,712 1,029 ,311 ,001 822,203

,053 ,027 ,262 1,974 ,058 ,033 30,214

-,004 ,010 -,020 -,370 ,714 ,197 5,079

-,167 ,156 -,913 -1,068 ,294 ,001 1258,265

-,005 ,022 -,033 -,229 ,820 ,028 35,394

,114 ,075 ,604 1,532 ,136 ,004 267,783

,046 ,040 ,307 1,170 ,251 ,008 118,126

-,015 ,017 -,105 -,845 ,405 ,038 26,460

,008 ,029 ,040 ,290 ,774 ,030 33,269

-,019 ,036 -,084 -,516 ,610 ,022 45,922

-,006 ,032 -,044 -,186 ,853 ,011 93,815

,012 ,017 ,119 ,675 ,505 ,019 53,244

,010 ,009 ,089 1,072 ,292 ,084 11,941

-,001 ,030 -,004 -,022 ,983 ,014 72,377

-,014 ,015 -,160 -,904 ,373 ,019 53,557

,016 ,028 ,146 ,563 ,578 ,009 115,547

,011 ,009 ,046 1,174 ,250 ,373 2,678

(Constant)

5-årig Statsobligation

10-års räntan

3MSSVX Index

SWEDEN TREASURY
BILL 150 DAY

US 6-mån

US 3-mån

15 år

4 år

6 år

8 år

9 år

7 år

3 år

10 år

5 år

2 år

30 year US st

20 year US st

7 year US st

3 year Us st

1 year Us st

10 year Us st

2 year Us st

5 year Us st

3 mån SBAB

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Långaa. 
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Bilaga 4 

 
Medellånga – makrovariabler: 
 

Coefficientsa

,331 ,264 1,253 ,224

-,017 ,109 -,044 -,157 ,877

-,039 ,027 -,615 -1,431 ,167

,000 ,017 ,011 ,027 ,978

,004 ,024 ,045 ,167 ,869

-,008 ,009 -,211 -,891 ,383

-,054 ,053 -,309 -1,028 ,316

,014 ,055 ,082 ,262 ,796

,007 ,018 ,124 ,404 ,690

-,002 ,012 -,051 -,196 ,846

-,014 ,126 -,028 -,113 ,911

,444 ,657 ,178 ,677 ,506

-,327 ,472 -,175 -,692 ,496

,002 ,040 ,021 ,043 ,966

,040 ,051 ,509 ,778 ,445

(Constant)

INFLATION SWE

OMX-Index

Nasdaq index 100

Guldpriset

CB PRICES: OIL  - 
USDOLLARS PER
BARRELL CURN

Växelkurs SEK-USD

Växelkurs SEK-GBP

Arbetslöshet-USA

Arbetslöshet-SWE

Arbetslöshet-EU

BNP-USA

BNP-SWE

FTSE 100  -  PRICE
INDEX

S&P 100  -  PRICE INDEX

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: M-långaa. 
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Bilaga 5 

 
Medellånga -  räntor: 
 

Coefficientsa

,350 ,014 25,868 ,000

-,059 ,014 -,698 -4,078 ,000 ,025 39,595

-,145 ,038 -1,409 -3,760 ,001 ,005 190,062

-,005 ,006 -,047 -,750 ,459 ,189 5,291

-,009 ,008 -,085 -1,135 ,266 ,131 7,636

-,006 ,006 -,087 -,933 ,358 ,085 11,767

,006 ,006 ,087 1,073 ,292 ,113 8,883

-,062 ,027 -,575 -2,323 ,027 ,012 82,847

-,009 ,040 -,107 -,228 ,822 ,003 296,341

-,045 ,074 -,477 -,611 ,546 ,001 822,203

,042 ,016 ,379 2,534 ,017 ,033 30,214

,014 ,006 ,131 2,143 ,040 ,197 5,079

,059 ,096 ,593 ,614 ,544 ,001 1258,265

-,028 ,013 -,346 -2,137 ,041 ,028 35,394

,123 ,046 1,200 2,697 ,011 ,004 267,783

,043 ,024 ,524 1,774 ,086 ,008 118,126

-,009 ,011 -,113 -,809 ,425 ,038 26,460

-,004 ,018 -,034 -,214 ,832 ,030 33,269

-,001 ,022 -,009 -,049 ,961 ,022 45,922

-,027 ,019 -,372 -1,412 ,168 ,011 93,815

,002 ,011 ,037 ,184 ,855 ,019 53,244

,009 ,006 ,159 1,687 ,102 ,084 11,941

,003 ,018 ,038 ,163 ,871 ,014 72,377

-,026 ,009 -,563 -2,830 ,008 ,019 53,557

,039 ,017 ,674 2,307 ,028 ,009 115,547

,000 ,006 ,000 ,007 ,995 ,373 2,678

(Constant)

5-årig Statsobligation

10-års räntan

3MSSVX Index

SWEDEN TREASURY
BILL 150 DAY

US 6-mån

US 3-mån

15 år

4 år

6 år

8 år

9 år

7 år

3 år

10 år

5 år

2 år

30 year US st

20 year US st

7 year US st

3 year Us st

1 year Us st

10 year Us st

2 year Us st

5 year Us st

3 mån SBAB

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: M-långaa. 
 

 
 

 


