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Sammanfattning 

Titel: Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission 

 

Författare: Caroline von Arronet, Johan Källlstrand och Mikael Tarnawski-Berlin  

 

Handledare: Hossein Asgharian 

 

Problem: En nyemission är en stor händelse för ett företag och kan motiveras av flera olika 

anledningar. Går det att fastställa någon kursreaktion och hur ser den i så fall ut och hur länge 

håller den i sig? Vidare är det av intresse att utreda om det finns likheter mellan företag i samma 

bransch avseende hur en aktiekurs utvecklas när de tillkännager nyemissioner. Hur skiljer sig 

detta förhållande branscherna emellan? Finns det likheter mellan de nordiska länderna? 

 

Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur aktiemarknaderna i Norden reagerar på 

tillkännagivande av nyemissioner. 

 

Genomförande: Vi har valt att göra en eventstudie där vi samlar in aktiekurser från 20 dagar före 

till 20 dagar efter det datum som tillkännagivandet av nyemission gjorts. Kursrörelserna har sedan 

sammanställts i modeller och satts i relation till tillkännagivandet av nyemissioner. Utifrån 

modellerna har vi sedan dragit slutsatser med hjälp av befintlig teori. 

 

Slutsats: Nyemissioner har en kurspåverkande effekt i de flesta fall. Det är dock svårt att 

förutsäga om effekten kommer att bli negativ eller positiv. 
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1 Inledning 

I det första kapitlet ges en kort översikt om vad uppsatsen handlar om. Vi tar upp den bakgrund som från början väckte 

vårt intresse att genomföra undersökningen. I problemformuleringen tar vi upp de frågor vi vill besvara, varpå syftet med 

uppsatsen beskrivs, vilka målgrupper vi riktar oss till samt vilka avgränsningar vi gjort. I slutet finns en kort disposition 

som beskriver arbetets upplägg. 

 

1.1 Bakgrund  

Företag behöver kapital för investeringar, expansion eller i vissa fall för att överleva. Ett sätt att 

anskaffa kapital är att sälja aktier. Ett annat är att låna pengar, men till skillnad från emittering av 

aktier, åtar sig företaget då att betala ut pengar i framtiden. Den enda skyldigheten som 

uppkommer vid nyemission är att behandla de nya aktieägarna likadant som de gamla. Det är inte 

svårt att förstå att valet av kapitalanskaffningsmetod, av aktiemarknaden, kan tolkas som 

indikation på ett visst förhållande. Det finns en teori, den s.k. adverse-selection hypotesen, som säger 

att om ett företag emitterar nya aktier borde detta tyda på att företagsledningen vet att företaget 

är övervärderat på marknaden.1 Det vore orimligt att utfärda nya aktier om aktiens pris skulle 

ligga under det egentliga värdet, eftersom detta skulle bli som en rabatt på den nyutfärdade aktien 

och företagets värde skulle spädas ut. Å andra sidan skulle det inte vara orimligt att utgå från att 

ett företag anskaffar nytt kapital när de har projekt med positiva nuvärden framför sig. Då borde 

en nyemission ha den effekten att värdet på företaget går upp (Mikkelson och Partch, 1985). 

 

Hypotesen om att nyemissioner har en negativ kurspåverkan har testats på den amerikanska 

marknaden av Eckbo och Masulis (1992) och det har visat sig att industriföretag som emitterar 

nya aktier i genomsnitt har en onormal avkastning på –3.1 procent. Den senaste undersökningen 

av den svenska marknaden, som publicerades 1996, har dock inte kunnat finna något liknande 

förhållande (Molin, 1996). Med hänsyn till att sju år förflutit sedan undersökningen tror vi att det 

kan vara intressant att testa hypotesen ännu en gång. Vidare undersöker vi hela den nordiska 

marknaden, vilket inte tidigare gjorts, samt använder andra statistiska metoder.  

 

Under senare år har de nordiska aktiemarknaderna integrerats allt mer. Det finns forskning som 

tyder på att det enda som hindrar en perfekt integration de nordiska länderna emellan är vissa 

skattebarriärer och att det i övrigt inte finns några hinder mot aktiehandel över de nordiska 
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gränserna (Oxelheim, 2001). Om detta är fallet skulle det vara intressant att göra jämförelser 

mellan de nordiska länderna och om möjligt kunna finna likheter och/eller skillnader.  

 

1.2 Problemformulering 

Grundprincipen för aktievärdering är densamma som för värdering av alla typer av finansiella 

instrument, nämligen att värdet på en tillgång är lika med nuvärdet på de framtida kassaflöden 

som tillgången kommer att ge upphov till. Då framtida kassaflöden för aktier i princip är okända 

krävs det uppskattningar över företagens framtida vinstutveckling för att kunna värdera dess 

aktier. Här kan t.ex. tidigare resultat vara intressanta då de ger viss vägledning om framtiden. Men 

vad som borde vara ännu mer intressant är information som företagsledningen besitter – ingen 

extern analytiker kan veta lika mycket om ett företags framtid som dess ledning. Därför kan 

signaler som företaget skickar ut tolkas på olika sätt. När ett bolag informerar marknaden om att 

det behöver mer pengar kan detta innebära flera saker. Företaget kanske är på väg mot konkurs 

och behöver likvida medel för att undgå den eller så kanske man expanderar så snabbt att det 

krävs kapital för nya investeringar. Det skulle också kunna, som nämnts ovan, dras vissa 

slutsatser angående hur ledningen ser på företagets aktiekurs. 

 

Av ovanstående resonemang, och mot bakgrund av som sagts i inledningen, finner vi det 

intressant att undersöka om och hur tillkännagivandet av en nyemission påverkar ett bolags 

aktiekurs. Går det att fastställa någon enhetlig reaktion över huvud taget och om så är fallet, hur 

ser reaktionen ut? Om det finns en reaktion kan det också vara intressant att se på hur snabbt den 

uppkommer och hur länge den håller i sig. Vi vill alltså ur ett brett perspektiv besvara frågan: Hur 

reagerar aktiemarknaden på tillkännagivandet av en nyemission?  

 

Vidare är det av intresse att utreda om det finns likheter mellan företag i samma bransch 

avseende hur en aktiekurs utvecklas när de tillkännager nyemissioner. Hur skiljer sig detta 

förhållande branscherna emellan? Vi ämnar även att se på om det finns likheter eller skillnader 

mellan de nordiska länderna.  

 

Avslutningsvis kommer vi att se på hur på våra resultat förhåller sig till den effektiva 

marknadshypotesen. Aktiemarknadens effektivitet, och dess förmåga att ta till sig ny information, 

är något som ofta diskuteras och förväntas påverka förhållandena vi kommer att undersöka.  

                                                                                                                                                         
1 Se t.ex. Loughran och Ritter (1995) och Speiss och Affleck-Graves (1995). 
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Trots att relationen mellan tillkännagivande av nyemissioner och aktiekursutveckling varit 

föremål för tidigare undersökningar finner vi studien motiverad – vårt angreppssätt till problemet 

görs från ett bredare perspektiv med betydligt mer omfattande metoder.2 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de nordiska bolagens aktiekurser påverkas av 

tillkännagivandet av nyemission. Land- och branschspecifika samband beträffande dessa 

reaktioner kommer också att undersökas. 

 

1.4 Avgränsningar 

Det förekommer förstås en mängd faktorer som påverkar företags aktiekurser, exempelvis kan en 

del företag ryckas med i en allmän börsnedgång. Likaså är det sannolikt att enskilda företags 

aktier dras med i en upp- eller nedgång för en bransch eller börsen i stort på grund av så kallade 

psykologiska effekter, något som blivit särskilt påtagligt de perioder då börsen visat stora 

fluktuationer. Ytterligare en faktor som kan tänkas ha stor påverkan på kursreaktioner i samband 

med en nyemission är motiven och villkoren för emissionen. De omständigheter som kan tänkas 

inverka på kursutvecklingen under händelseperioden, utöver de undersökta variablerna, kommer 

inte att beaktas. Vi har valt att göra så på grund av tre anledningar: variablerna kan vara svåra att 

kvantifiera, det hade tagit mer tid i anspråk än vad som finns till vårt förfogande och uppsatsen 

hade blivit alltför omfattande. 

 

Vi har av tidsskäl inte haft möjlighet att undersöka huruvida nyheten om nyemissionen har läckt 

ut tidigare än tillkännagivandedagen utan utgått från att den dag som finns angiven hos 

Bloomberg är den dag då nyemissionen blivit känd för första gången.  

 

1.5 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst till dem med ett allmänt intresse för finansvärlden och 

aktiemarknaden. Härutöver bör studien engagera t.ex. aktiesparare, som följer aktiekursreaktioner 

                                                 
2 Se vidare metodbeskrivningen i kapitel 2. 
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i samband med att ny information offentliggörs. Uppsatsen riktar sig slutligen även till 

ekonomistudenter på C- och D-nivå samt lärare vid Ekonomihögskolan.  

 

1.6 Disposition 

 

2. Metod Här beskrivs undersökningens design och urvalsförfarande. Vidare 

tas de tekniker och tillvägagångssätt som varit aktuella upp. Vi 

avslutar med källkritik där begrepp som reliabilitet och validitet tas 

upp. 

 

3. Teori Här redogörs för de teorier och antaganden som ligger till grund för 

uppsatsen som exempelvis adverse-selection hypotesen och den effektiva 

marknadshypotesen. Vi gör också en kort litteraturgenomgång där vi 

behandlar tidigare forskning med koppling till vårt område. 

 

4. Resultat I resultatkapitlet presenteras deskriptiv statistik och det som 

framkommit ur den statistiska testningen.  

 

5. Analys  Här hålls en diskussion kring resultaten och vilka konsekvenser de  

har för vår frågeställning. 

 

6. Slutsats Här redovisar vi de viktigaste slutsatserna av undersökningen. Vi 

pekar också på de begränsningar som finns i vår undersökning. 

Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatta studier utifrån vårt 

undersökningsresultat. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att ta upp grunderna för vårt metodval, de förutsättningar och begränsningar som finns 

(undersökningsdesign och begränsningar), undersökningens konkreta upplägg (undersökningsmetod) samt självkritiskt 

granska de ansatser vi har (källkritik). 

 

2.1 Induktiv och deduktiv metod 

Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktiv och deduktiv metod. Induktion bygger på 

empiri och deduktion på logik (Thurén, 2000). Nedan följer en kort presentation av de två 

metodologierna och hur de kan kopplas till vår undersökning. 

 

Induktiv metod handlar om att se vetenskap som kunskap ur erfarenhetsmässigt grundade fakta. 

Under förutsättning att vissa villkor har uppfyllts för observationerna, är det tillåtet att 

generalisera till en universell lag. Induktion förutsätter alltså kvantifiering. Vid induktiv metod kan 

man säga att teorin blir ett resultat av forskningen (Bryman, 2002).  

 

Användandet av induktiv metod har kritiserats då den inte kan rättfärdigas på enbart logiska 

grunder. Även induktiva slutledningar som trots att de grundar sig på enorma material kan 

framöver visa sig vara falska (Chalmers, 1999). 

 

Deduktiv metod innebär att härleda konsekvenser ur universella lagar som tjänar som 

förklaringar och förutsägelser. Studiet av deduktiva slutledningar utgör ämnet logik (Chalmers, 

1999). En slutsats betraktas därmed som giltig om den är logiskt sammanhängande. Utifrån det 

man vet om ett visst område, härleder forskaren en eller flera hypoteser som underkastas en 

empirisk granskning (Bryman, 2002). 

 

Det är viktigt att välja den metod som bäst passar för den frågeställning vi arbetar med (Holme 

och Solvang, 1997). Då vi genomför en kvantitativ undersökning, där vi ur en mängd 

observationer (tillkännagivandedatum) försöker hitta ett samband mellan tillkännagivandet av 

nyemissioner (oberoende variabler) och aktiekursutveckling (beroende variabel), finner vi den 

induktiva metoden lämplig.  

 



Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission 

 10 

2.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsförfarandet kan delas in i tre steg: datainsamling, analys och sist 

tolkning/sammanställning av resultat. För att öka tydligheten i metodavsnittet har vi valt att 

särskilja dessa tre delar från varandra. 

 

2.2.1 Datainsamling 

Efter att vi valt tidsperiod och marknader för vår undersökning använde vi oss av Bloombergs 

databas för att få fram både aktiekurser och tillkännagivandedatum. Vid valet av tidsperiod var 

det viktigt att få med så många tillkännagivandedatum som möjligt samt kursinformation för 

dessa tillfällen. Då Bloomberg hade tillförlitlig kursinformation från 1991 fick detta bli startår. 

Vid valet av marknader styrde strävan efter att få tillräckligt stort underlag för att göra 

jämförelser. Då inte alla företag gjort några nyemissioner under tidsperioden kom 

undersökningen att innefatta 351 företag, med ett sammanlagt antal nyemissioner på 398. Alla 

företag som vi undersökt är en del av All Share index vid Stockholmsbörsen, Oslo Børs, 

Københavns Fondsbørs eller finska HEX och har varit så under tidsperioden 1991-2003. Vidare 

satte vi följande krav på företaget och nyemissionen för att de skulle tas med i undersökningen: 

 

1. Emissionen skall ha skett under perioden 1991-2003 och det exakta 

tillkännagivandedatumet skall finnas i Bloombergs databas. 

2. Det skall finnas dagliga aktiekurser kring tillkännagivandedatumet (t-20) → 

(t+20) för bolagets aktie i Bloombergs databas för hela tidsperioden. 

3. Emissioner som endast varit riktade mot ledningen av företaget har tagits bort 

från undersökningen. Vi har dock tagit med både emissioner med 

teckningsrätter och vanliga kontantemissioner.  

 

2.2.2 Definitioner av aktieprisförändringar 

Endagsförändring definieras som procentuell förändring från dagen (x-1) till dagen x. Med 20-

dagarsförändring avses procentuell förändring från medelvärdet för dagarna (t-21 till t-1) till 

medelvärdet för dagarna (t till t+20).  
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2.2.3 Statistisk analys av data 

Nedanstående mall avser tydliggöra och förklara de statistiska metoder som valts: 

 

1. Hur ser kursrörelser ut kring tillkännagivandedatumet (t-20) → (t+20)? 

   Deskriptiv statistik: Medelvärden med konfidensintervall 
 

2. Skiljer sig spridningen för tillkännagivandedagen från de andra undersökta dagarna? 

   Deskriptiv statistik: Spridningsmåttet Inter Quartile Range 
 

3. Finns det ett entydigt samband mellan förekomst av tillkännagivande (dummyvariabel) och  

    aktiekursförändring på endagsnivå och 20-dagarsnivå? 

   Korrelationsmätning: Spearmans rangkorrelation 
 

4. Hur är upp- och nedgångar vid tillkännagivandedatum procentuellt fördelade och är de  

    signifikant skilda från varandra?  

Chi2-testning 

 

Ovanstående kommer att utföras för hela den nordiska marknaden och för de fyra undersökta 

länderna (Sverige, Danmark, Norge och Finland). Branschstudien begränsar sig till punkt 4, chi2-

testning.  

 

2.2.4 De statistiska måtten 

För att kunna svara på hur börsbolagens nyemissioner samspelar med aktiens kursutveckling 

krävs statistisk testning. En metod som är särskilt lämpad för att mäta ett sambands styrka är 

korrelationsmätning, som ger vid handen till vilken grad två variabler samvarierar. 

Korrelationsmätningen kommer att mynna ut i två värden, då förekomst av emission korreleras 

med två aktiekursutvecklingar (en- och 20-dagarsförändring i procent). Således får vi information 

om hur den eventuella effekten ser ut över tid. Korrelationsmätningen förutsätter att ett visst 

fönster undersöks, eftersom vi vill minska volatilitetens inflytande. Vi har för endagsförändring i 

aktiepris valt att undersöka 20 dagar före emissionsdatum, emissionsdagen samt 20 dagar efter 

nyemissionen. Således finns för en emission 40 dagar då ingen emission inträffar och en då det 
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gör det. Denna metod leder till att en kraftig procentuell avvikelse i aktiepris krävs för att nå 

statistisk signifikans, vilket är önskvärt då vi inte vill dra förhastade slutsatser.  

 

Då vi anser att det vore riskabelt för resultatens validitet att förutsätta normalfördelning för de 

data vi studerar har vi valt att testa korrelationen med hjälp av icke-parametriska metoder. Detta 

innebär att vi inte behöver anta att de data vi samlat in är normalfördelade. Det som talar för en 

sådan metod är att det aldrig är fel att anta att normalfördelning inte föreligger. Skulle materialet 

vara normalfördelat kommer vi likväl att finna signifikanta samband. Skulle det omvända gälla, 

d.v.s. att vi antagit normalfördelning när så inte varit fallet, skulle vårt resultat bli ogiltigt. Något 

förvånande innebär utbytet av de riktiga observationerna mot ett ordinalindelat material inte en 

särskilt stor försämring av testet. Faktum är att ett icke-parametriskt test till 95 procent 

överensstämmer om materialet senare skulle visa sig vara normalfördelat (Aczel, 1993).  

 

2.2.4.1 Spearmans rangkorrelation 
 

Det vanligaste icke-parametriska måttet för korrelation mellan två variabler är Spearmans 

rangkorrelationskoefficient, rs. 
3

 Rangkorrelationskoefficienten beräknas på samma sätt som den 

vanliga korrelationskoefficienten (som ibland kallas för Pearson korrelationskoefficient) med den 

skillnaden att korrelationen beräknas på grundval av rangordningen. En fördel med Spearmans 

korrelationskoefficient är att man får ett mått som antar värdet –1 om det finns ett perfekt 

negativt samband och +1 om det finns ett perfekt positivt samband.4 Formeln för Spearmans 

rangkorrelationskoefficient ser enligt följande: 
 

  ( )








−
−= ∑

1
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2

2

nn

d
r i

s  

 

där di betecknar differensen i rang för observationer nr i, i =1, 2, …,n och n = antalet talpar i 

jämförelsen. Vi kommer att utgå ifrån att en korrelation över 0,5 är att anse som ett starkt 

samband. 

 

 

 

                                                 
3 Aczel, s. 665. 
4 Dahmström, s. 175. 
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2.2.4.2 IQR – Interquartile range 

 

IQR är ett mått som beskriver spridning. Måttet räknas enkelt ut genom att man först delar in ett 

datamaterial i fyra delar. IQR är sedan avståndet mellan första och tredje kvartilerna. Detta 

innebär att 25 procent av materialet ligger över måttet och 25 procent ligger under. 

Fördelen med IQR är att det inte blir särskilt påverkat av extrema värden vilket gör det till ett bra 

mått på spridning för skeva, icke-parametriska fördelningar (Aczel, 1993). 

 

2.2.4.3 Chi2 

 

Det är viktigt att veta hur tydliga skillnader i upp- och nedgångar är, om dessa beror på slumpen 

eller om det finns statistiskt säkerställda skillnader i frekvens av positiv eller negativ 

kursutveckling. Därför kommer vi att använda chi2-test, som syftar till att undersöka fördelningen 

av ett material (Holme och Solvang, 1997). Vi kommer att använda ett 90-procentigt 

konfidensintervall.  

 

2.2.4.4 Konfidensintervall 
 

Konfidensintervall är egentligen ett mått som beskriver sannolikheten för att ett urval innehåller 

den riktiga populationens medelvärde. I vår undersökning har vi använt oss av ett 95-procentigt 

konfidensintervall för att se spridningen på kursutvecklingen på en- och 20-dagarsnivå- 

Intervallet visar den spridning som med 95 procents sannolikhet kommer att fånga det egentliga 

medelvärdet för kursutvecklingen. 

 

2.2.5 Undersökt intervall för korrelationsmätning 

För att förhindra störning av den oroliga tiden dagarna före och efter tillkännagivandet, 

sorterades 10 dagar före och 10 dagar efter tillkännagivandedatumet bort. Således består 

korrelationsmätning för endagspåverkan av (t-21 till t-11), t samt (t+32 till t+41), alltså 21 

mätpunkter per emission. Korrelationsmätning för 20-dagars aktiekursförändring består av två 

värden per emission, t samt (t+41). 
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2.2.6 Testgenomförande 

Samtliga statistiska operationer kommer att utföras med hjälp av SPSS och Excel. De grafiska 

framställningarna av materialet görs i Excel. 

 

2.3 Källkritik 

2.3.1 Kritik av urval och statistiskt material 

Att utgå från Bloomberg innebär användande av sekundärinformation, en faktor som i viss mån 

sätter tillförlitligheten på spel. Dock är Bloomberg ett erkänt och etablerat företag som använder 

sig av beprövade metoder när de samlar in data. Vi finner därför inga skäl att tvivla korrektheten 

på den information vi insamlat. 

 

Avseende urval och materialets storlek anser vi att dessa faktorer är fullt tillräckliga. Samtliga 

Nordens börser har undersökts, med alla bolag som de innefattar som gjort nyemission de 

senaste 10 åren.  

2.3.2 Kvantitativ metod: reliabilitet och validitet 

En kvantitativ ansats blir det naturliga valet i vår undersökning då vi undersöker data med hjälp 

av statistiska verktyg. Vid kvantitativa, induktiva undersökningar måste man beakta två viktiga 

saker: reliabilitet och validitet (Holme och Solvang, 1997). 

 

Hög reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt genomförda. Vi anser att den noggranna 

undersökningsmetod vi använt oss av reducerat slumpmässiga och systematiska fel till ett 

minimum. Resultaten av våra beräkningar har inte givit oss skäl att misstänka förekomsten av fel, 

utan tillförlitligheten bör vara tillfredställande. 

 

Enligt Holme och Solvang (1993) handlar validitet om att studera rätt fenomen. 

Undersökningens validitet kan, enligt Bryman (2002), delas upp i ett flertal bitar. Vid kvantitativ 

forskning är det viktigt att mäta det man avsett att mäta dvs. uppnår en hög teoretisk validitet. 

Vidare har undersökningen en intern validitet om man, som i vårt fall, undersöker samband mellan 

olika variabler och då är säker på att det råder ett kausalförhållande mellan variablerna (X orsakar 

Y) och att det inte är någon annan orsak som ger upphov till ett skenförhållande (Bryman, 2002). 

Det bör betonas att för kausala slutledningar behövs det vanligtvis en situation där man dels kan 
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avskilja inverkan från andra variabler i omgivningen, dels fastställa att de oberoende variablerna 

tidsmässigt föregår den beroende. I vårt fall torde det i princip vara omöjligt att helt isolera 

externa faktorer som påverkar aktiekursutvecklingen (beroende variabel). Även om vi inte helt 

säkert kan fastställa vad kursförändringarna slutgiltigt beror på bör det dock vara möjligt att pröva 

hur väl kursförändringarna under en viss period kan förklaras av tillkännagivandet av en 

nyemission. Avslutningsvis uppvisar en undersökning extern validitet om resultatet kan 

generaliseras utanför den specifika undersökningskontexten (Forsgårdh och Hertzen, 1975). I 

vårt fall handlar det t.ex. om huruvida undersökningens resultat kan anses vara giltiga även för 

andra aktiemarknader än de nordiska. Detta är det ytterst svårt att uttala sig om då det krävs en 

upprepning av undersökningen också på andra aktiemarknader för att vara säker. Vi har därför 

eftersträvat att i detalj beskriva vårt tillvägagångssätt så att en replikation blir möjlig att 

genomföra även på andra marknader. Det är emellertid troligt att resultaten från dessa 

undersökningar inte skiljer sig avsevärt från vad vi kommit fram till då tidigare undersökningar 

kunnat påvisa strukturella likheter mellan ett flertal aktiemarknader. 

 

2.4 Arenabeskrivning 

Då vi har valt att studera en väldigt lång tidsperiod har vi fått med perioder av både uppgångar, 

nedgångar och sidledsgående börsperioder. Samtliga av de aktiebörser vi har studerat har noterats 

till lägre nivåer vid början av tidsperioden än vid slutet av 2003. Början av den undersökta 

tidsperioden har generellt sett varit relativt stabil, utan varken stora upp- eller nedgångar. Vid 

1998/1999 började kurserna att stiga kraftigt under något år för att sedan rasa i nästan samma 

utsträckning.  

 

För att betona de skillnader som finns mellan de olika börserna som ingår i undersökningen 

kommer vi att nedan kortfattat att diskutera utvecklingen på varje enskild börs. Det är inte 

otänkbart att det rådande börsklimatet under enskilda perioder spelar en viss roll för hur 

marknaden reagerar på en nyemission. 

 

Kursnoteringarna har, precis som all annan statistik, hämtats från Bloombergs databas. 
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2.4.1 SAX-Index, Sverige 

Stockholms fondbörs hade vid början av 90-talet en omsättning på ungefär 170 miljarder. I 

nuläget har omsättningen ökat med 1600 procent till cirka 3000 miljarder. Trots detta har antalet 

noterade bolag inte ökat med mer än 100 stycken, från 200 till 300 stycken 

(www.stockholmsborsen.se, 2003-12-28). 

 

Från att ha varit relativt stabil, utan stora kursuppgångar, började SAX-Index att sitiga under 

1996/1997. Kursstegringen ökade i kraft ytterligare under 1998/1999 och Stockholmsbörsen 

nådde sina högsta noteringar under mars 2000. Då hade index stigit med över 100 procent från 

januari året tidigare.  

 

Det därpå följande kursraset blev ett av de största i historien med en nedgång på 60 procent 

under knappt tre år. 

 

2.4.2 HEX, Finland 

 
Den finska börsen har, precis som övriga nordiska börser, ökat vad gäller omsättningen av aktier. 

I mitten av 90-talet låg omsättningen på ungefär 30 miljarder EUR för att nu, i slutet av 2003, 

ligga på ungefär 130 miljarder EUR. En annan likhet med de andra nordiska börserna är att 

antalet noterade företag inte har ökat i samma utsträckning. Från cirka 120 företag har antalet 

öket till ungefär 150 stycken (www.hex.fi, 2003-12-29). 

 

Vad gäller kursutveckling har den finska börsen följt samma mönster som den svenska. Fram till 

1998 hände inte särskilt mycket vad gäller varken kursuppgångar eller nedgångar. Sedan kom det 

en period av enorma kursuppgångar, HEX-Index ökade med över 300 procent under en 18-

månaders period för att sedan rasa nästan lika mycket under en tvåårsperiod. Index har nu 

stabiliserats på en nivå ungefär 30 procent över nivåerna innan IT-bubblan. 

 

2.4.3 Oslo Börs Benchmark, Norge 

Den norska börsen hade vid början av den undersökta perioden cirka 120 noterade företag. I 

slutet av 2003 hade antalet ökat till 180, en ökning på 50 procent. Omsättningen har däremot 

ökat med hela 900 procent, från 60 till 550 miljarder NOK (www.oslobors.no, 2003-12-13). 
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Den norska börsen skulle kunna ses som en av vinnarna under den senare tidsperioden. Även om 

även den norska börsen har upplevt nedgångar har de inte varit i närheten lika stora som de i t.ex. 

Sverige eller Finland. En del av förklaringen är den lilla andelen IT-företag på den norska börsen, 

som stod för de största rasen (och ökningarna) på främst de svenska och finska börserna 

(www.oslobors.no, 2003-12-13). 

 

2.4.4 KAX, Danmark 

Köpenhamns fondbörs har i nuläget omkring 200 medlemmar vilket är en minskning från toppen 

1998 då antalet noterade företag var 250. Även omsättningen har minskat på senare år, från 

toppnoteringen 2000 har omsättningen halverats till ungefär 400 miljarder DKK. Detta är dock 

en viss ökning sedan den tidigare delen av 90-talet (www.xcse.dk, 2004-01-02). 

 

Kursutvecklingen av KAX-Index har i stora drag följt samma utveckling som i Sverige och 

Finland. Skillnaden är dock att kursrörelserna inte har varit lika extrema. Kurstoppen under 2000 

var endast en 50-procentig utveckling i förhållande till noteringarna under 1998/1999. 

 

2.4.5 Konsekvenser för uppsatsens resultat  

Trots att de börserna vi har valt att studera har haft alla av de tre kursrörelserna, upp, ner och 

ingen stor förändring under olika perioder så tror vi att vissa perioders tendenser kan spela en 

viss roll. Särskilt de enorma kursuppgångarna på de finska och svenska börserna under den s.k. 

IT-bubblan kan tänkas påverka kursreaktionerna efter en nyemission i en viss riktning. Denna 

effekt kan få än större genomslag i undersökningen eftersom en stor del av de undersökta 

nyemissionerna gjordes under denna tidsperiod. Det är tänkbart att nyheter med kurspåverkande 

effekt kan tolkas på ett mer positivt sätt i ett övrigt positivt börsklimat och tvärtom. Således 

skulle en optimistisk marknad kunna ta bort den förväntade negativa kurseffekten. 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de viktigaste teoretiska idéerna och de forskningsresultat som är relevanta för 

undersökningen. Inledningsvis behandlas den effektiva marknadshypotesen som kan sägas utgöra undersökningens teoretiska 

ramverk. Vi gör också en kort litteraturgenomgång där vi tar upp tidigare forskning med kopplingar till undersökt område. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

3.1.1 Allmänt 

Diskursen om effektiva marknader har pågått sedan 1950-talet. På den tiden fanns det forskning 

som tydde på att aktiekurser inte följde något mönster. Istället följer aktieavkastningarna en 

oförutsägbar slumpvandring, en s.k. random walk (De Ridder, 2002). Den effektiva 

marknadshypotesen har sin utgångspunkt i att priser på aktier och andra värdepapper snabbt 

anpassar sig till ny och värdepåverkande information. En effektiv marknad är en marknad där 

aktiepriser helt och hållet återspeglar all tillgänglig information som är av betydelse för en akties 

värde. Skulle det således framkomma ny information eller nya förutsättningar borde detta 

omedelbart påverka aktiepriset. Fama (1970) har dock kritiserat definitionen att vara för vag för 

att vara testbar och har därför utvecklat en mer precis definition av begreppet effektivitet. Famas 

definition av en effektiv aktiemarknad är en marknad där aktiepriserna följer den s.k. ”fair game”-

modellen. Modellen innebär att den förväntade avvikelsen mellan den verkliga avkastningen och 

den avkastning som marknaden förväntar sig (med hänsyn till all tillgänglig information) skall 

vara noll (Fama, 1970).  

 

Vanligtvis brukar man kategorisera en marknad efter hur aktiepriserna återspeglar den 

information som finns. Den viktiga frågan är alltså vilken informationsmängd som finns 

inkorporerad i ett värdepappers pris. Det finns tre olika former: den starka, den mellanstarka och 

den svagt effektiva marknaden. Skillnaden mellan de tre formerna är den mängd av information 

som finns diskonterad i aktiekursen. I den starka finns t.ex. även privat information, s.k. 

insiderinformation inräknat i aktiens pris. Vi ska nedan gå igenom de tre lika formerna. 
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Figur 1. De olika formerna av 
marknadseffektivitet och den 
information som är 
inkorporerad i aktiepriset vid   
den aktuella nivån. 

 

3.1.2 Den svaga formen av marknadseffektivitet 

Om en aktiemarknad är svagt effektiv innebär det att den enda information som återspeglas i 

aktiepriset är historiska aktiekurser. En akties pris en dag är summan av priset för aktien dagen 

innan, den förväntade avkastningen, och en slumpfaktor som inte går att förutsäga. Om en 

aktiekurs följer denna modell sägs den gå en random walk (Ross, 1977). Det finns en viktig följd 

av den svagt effektiva marknaden: det kan inte finnas några som helst mönster i kursbildningen. 

En svagt effektiv marknad underkänner alltså allt som har med s.k. teknisk analys att göra – en 

analys av historiska aktiekurser tillför inget som inte redan finns prissatt i aktiens kurs (De 

Ridder,. 2002).  

 

Det finns många undersökningar som talar för att den svaga marknadseffektiviteten gäller (se 

t.ex. Fama och Blume, 1966). Ett exempel kan vara belysande. Låt oss säga att en aktie kostar 100 

kr och att vi med säkerhet vet att samma aktie kommer att kosta 150 kronor om fem dagar. Hur 

kommer då kursen att utvecklas? Kommer den att stiga i en jämn takt tills den på den femte 

dagen når 150 kronor eller kommer den att ligga på 100 kronor tills den femte dagen då den 

stiger till 150? Svaret är att aktien dag ett direkt kommer att stiga till 150 kr. Anledningen är att 

alla aktörer ser möjligheten att tjäna pengar genom att köpa den dag ett för att sedan sälja den dag 

fem. Efterfrågan på aktien stiger alltså omedelbart och priset går upp till 150 kr. 

 

Det finns dock vissa fakta som delvis motsäger den svaga formen av markandseffektivitet. Då 

avkastningen skall vara slumpmässig borde inte aktiekursen följa något mönster. Trots detta finns 

det undersökningar som visat på motsatsen. I en omfattande analys av Stockholms fondbörs åren 

1939-1999 fann man att avkastningen genomgående är större fredagar och mindre på måndagar. 

 

 
 
 

Stark form 
All tillgänglig information, såväl 

offentlig som privat (s.k. insiderinformation). 

 
 

Mellanstark form 
All offentlig information. 

Svag form 
Information från historiska 

aktiekurser. 
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Liknande fenomen går att se om man tittar på skillnader mellan månader. Januari och juli har 

klart större avkastning än övriga månader (De Ridder och Råsbrant, 2002). Samma mönster har, 

enligt Keim (1983) kunnat iakttas på den amerikanska marknaden. En möjlig förklaring, vad avser 

veckodagsanomalin, är att företag ofta offentliggör information om företagsförvärv och andra 

nyheter som anses som goda under just fredagar (De Ridder, 2002). Detta kan vara en indikation 

på att det finns en starkare effektivitet än den svaga. 
 

3.1.3 Den mellanstarka formen av marknadseffektivitet 

 

Om en aktiemarknad är effektiv av den mellanstarka formen innebär detta enligt Fama (1970) att, 

förutom de historiska aktiekurserna, är även all annan offentlig information beaktade vid 

jämviktspriset. Exempel på offentlig information kan vara företagsspecifika pressmeddelanden, 

konjunkturrapporter och devalveringar. Bortser man från makroekonomiska faktorer och tittar 

på det enskilda företaget är förmodligen det vi valt att undersöka, dvs. resultat och omsättning, 

den information som överlag har störst betydelse (Forsgårdh och Hertzen, 1975).  

 

Skulle den mellanstarka formen gälla lönar det sig inte att analysera offentlig information i syfte 

att finna undervärderade företag. Anledningen är att all information som analysen baseras på 

redan finns inräknad i aktiepriset. Trots detta kan olika analytikers värdering skilja sig åt, vilket 

kan förklaras av: 
 

1. En analytiker kan ha missat något av all den information som finns tillgänglig. 

2. Analytikerna kan ha olika bedömning av informationens betydelse för det framtida 

aktiepriset. 
 

Det jämviktspris som råder är alltså ett viktat genomsnitt av alla analytikers bedömningar. Med 

viktat avser vi att de aktörer som har mer pengar och mer exakt information än genomsnittet 

kommer att spela en större roll än övriga (Bodie och Merton, 1999).  
 

Hur skulle då den mellanstarka formen av effektivitet visa sig? Om vi antar att ett företag har en 

vd som av marknaden anses påverka företaget negativt. Vd:n och hans eventuella brist är något 

som, enligt den mellanstarka formen, är ”inbakat” i företagets aktiekurs. Den dag som styrelsen 

meddelar att vd:n byts ut mot någon som anses vara en bättre vd borde detta ha en positiv 

inverkan på aktiekursen.  
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Figur 2. Grafen visar hur en aktiekurs utvecklas vid meddelandet av goda nyheter. Den direkta reaktionen är den som överensstämmer med effektiva 
marknadshypotesen.5 
 

Det har genomförts många studier i syfte att undersöka huruvida marknaden är mellanstarkt 

effektiv, inte minst vad avser den amerikanska marknaden. Resultaten talar för att det generellt 

råder mellanstark effektivitet. Företagsspecifik information såsom utdelningsförändringar eller 

olika resultatrapporter inkorporerats särskilt fort i aktiepriset (Fama, 1991). Då de amerikanska 

och svenska aktiemarknaderna uppvisat anmärkningsvärt stora likheter i effektivitet tror vi att det 

kan vara en bra idé att ta vår utgångspunkt i företagens delårsresultat för analysen av 

aktiekurserna (Claesson, 1987). 

 
 

3.1.4 Den starka formen av marknadseffektivitet 

Om marknaden är effektiv i den starka formen kan inte ens den som har insiderinformation göra 

övervinster genom att hitta under- eller övervärderade aktier eftersom även företagsintern 

information redan är inkorporerad i aktiepriset (Fama, 1970). Det finns mycket som talar för att 

den starka formen av marknadseffektivitet inte gäller. Formen motbevisas av att det åtskilliga 

gånger visat sig att personer med insiderkunskap har kunnat göra vinster som överstiger en 

normal avkastning. 
 

                                                 
5 Grafen har hämtats ur Ross, Westerfield och Jaffe (1999). Vissa modifieringar har gjorts. 

Aktiepris
         Överreaktion

                          Direkt reaktion

Försenad reaktion

                 Tid

Här kommer nyheten om VD-bytet
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3.1.5 Effektiviteten på den svenska marknaden 

Det har gjorts ett fåtal studier av den svenska aktiemarknadens effektivitet. Bl.a. Claesson (1987) 

har kommit fram till att aktiemarknaden i Sverige i stort sett är effektiv i den mellanstarka 

formen, även om den under vissa perioder har avvikit från denna effektivitetsform. Avvikelserna 

är de anomalier, t.ex. veckodagseffekten och januarieffekten, som vi tidigare nämnt. Även 

Forsgårdh och Hertzen (1975) kom ett par år tidigare fram till samma resultat.  

 

3.1.6 Kopplingar till vår undersökning 

I vår undersökning utgår vi ifrån att den mellanstarka formen av marknadseffektivitet gäller. 

Genom att anta detta kan vissa slutsatser dras. Först och främst så borde ett tillkännagivande om 

nyemittering av aktier, ceteris paribus, direkt avspeglas i aktiens pris om nyemissioner har en 

kurspåverkande effekt. Om markanden tolkar nyemissionen som ett tecken på att aktien är 

övervärderad borde priset sjunka direkt och vice versa. Sker inte denna kursutveckling behöver 

det dock inte motsäga att marknaden är mellanstarkt effektiv, utan kursreaktionen kan bero på 

helt andra orsaker. Ett exempel är att bolagen ibland i samband med tillkännagivandet lämnat 

annan information som av investerare anses vara viktigare än själva nyemissionen. Ett bra 

exempel skulle vara att det går så bra för företaget att man behöver nytt kapital för att finansiera 

expansionen eller tillväxten. 

 

3.2 Tidigare forskning på området 

Som nämnts i inledningen har det både spekulerats och undersökts en hel del vad gäller 

nyemissioners kurspåverkande effekter. Man skulle kunna dela upp de olika teorierna i fyra delar: 

prispressteorin, teorier om signalering, agentteorier och adverse selection teorin. Vi kommer att 

nedan gå igenom dem i tur och ordning. 

 

3.2.1 Prispressteorin 

 
Den enklaste modellen beskrevs för första gången av Scholes (1972). Den utgår från det vanliga 

konceptet om tillgång och efterfrågan och antagandet om att efterfrågekurvan för aktier är 

neråtlutande. Är dessa förutsättningar uppfyllda borde priset på en aktie minska om utbudet ökar, 

vilket är fallet vid en nyemission. Implikationen är att varje företags aktie är unik och inte går att 
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substituera med aktier från andra företag (Sholes, 1972). Det bör dock tilläggas att det allmänt 

inom den finansiella ekonomins teori antas att en akties efterfrågekurva är horisontell. Priset på 

aktien bestäms endast av risk och förväntad avkastning. Det finns oftast också substitut 

tillgängliga på marknaden, antingen direkt eller indirekt genom skapandet av nya kombinationer 

av värdepapper (Asquith och Mullins, 1986).  

 

3.2.2 Signalingeringsteorier 

Modeller angående signalering är också intressanta i vårt fall. Då företagsledningen har mer 

information om företaget än vad externa bedömare har kommer beslut om att emittera nya aktier 

användas som information för att bedöma företagets värde (Asquith och Mullins, 1986). Frågan 

är bara hur en nyemission skall tolkas: positivt eller negativt? Svaret finns i vilken sorts 

information som marknaden anser en nyemission signalerar. Det skulle kunna finnas främst tre 

olika typer: signaler om förändringar i kapitalanvändning, förändringar i kapitalstrukturen eller 

förändringar i ägarstrukturen.  

 

3.2.2.1 Förändringar i kapitalanvändning 
 

En ofta citerad modell, som utgår från att en nyemission signalerar förändringar i utgifter, 

utvecklades av Miller och Rock (1985). Den säger helt enkelt att förändringar i extern finansiering 

indikerar om motsatta förändringar i företagets vinster. Alltså borde ett företags nyemission, som 

tyder på behov av nytt kapital ses som en negativ signal. En förutsättning för denna tolkning är 

att nivån och storleken på nya investeringar som företaget ämnar genomföra är oförändrade 

sedan tidigare. Om nivån är oförändrad borde detta tyda på att bolagets kassa har minskat sedan 

besluten om investeringarna gjorts och det är därför som nyemissionen genomförs. Enligt Miller 

och Rock (1985) borde den negativa aktiepris reaktionen vara proportionell i förhållande till 

storleken på emissionen. 

 

En teori som kommer till en annan slutsats än de ovan nämnda är Truemans (1986) signalmodell. 

Enligt denna modell kan hög kapitalanvändning tolkas som att företaget har många projekt med 

positivt nuvärde – annars vore det inte lönsamt att anskaffa mer kapital, som ju är en kostsam 

aktivitet. Alltså borde en nyemission vara något positivt eftersom det i slutändan kommer att leda 

till vinster. 

 



Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission 

 24 

3.2.2.2 Förändringar i kapitalstrukturen 

 

Det finns ett flertal teorier om hur ett företags kapitalstruktur påverkas dess värde. En av dessa, 

framlagd av Ross (1977), ser på företagsledningens syn på företagets framtidsutsikter. Eftersom 

en ökad skuldsättning leder till förpliktelser, gentemot långivarna, kan en ökad skuldsättning ses 

att företagsledningen anser att det är möjligt att klara av de dessa förpliktelser. Detta i sin tur ger 

positiva signaler om ledningens förväntningar på framtida kassaflöden. Rimligen borde därför en 

nyemission, som minskar skuldsättningsgraden, ses som en negativ signal angående ledningens 

förväntningar om framtida kassaflöden och borde därmed leda till en aktieprisminskning.  

 

En teori, som kommer till samma slutsats, är den som Masulis (1983) utvecklat. Enligt denna har 

varje företag en optimal skuldsättningsgrad med hänsyn till de skattefördelar som innehavandet 

av skuld kan ge. Utgångspunkten är att denna grad av skuldsättning har satts av företagets ledning 

med den kunskap de har om framtida kassaflöden. En nyemission, som kan ses som en justering 

av skuldsättningsgraden, kan ses som en indikation på att ledningens förväntningar har förändrats 

förutsatt att inte andra faktorer som t.ex. skatter har ändrats. Om teorin stämmer skulle en 

nyemission verka negativt på aktiekursen.  

 

Enligt de i sammanhanget kända propositionerna som Miller och Modigliani (1963) utvecklade 

kan ett företags kapitalstruktur leda till värdeökningar i och med de skattefördelar som en ökad 

skuldsättningsgrad kan ge. Omvänt skulle en minskad skuldsättningsgrad kunna leda till en 

värdeminskning. Även i detta fall borde alltså en nyemission påverka aktiekursen negativt.  

 

3.2.2.3 Förändringar i ägarstruktur 
 

En teori om vad nyemissioner signalerar vad gäller ägarstrukturer är den som först utvecklades av 

Leland och Pyle (1977). Deras signaleringsmodell förutspår att förändringar i ledningens innehav 

i det egna företagets aktier kommer att leda till ändringar av bolagets värde. Anledningen är att 

investerare, helt riktigt, antar att ledningen har större kännedom om framtida kassaflöden än 

utomstående och att det från en diversifieringssynpunkt är ofördelaktigt att äga allt för stor andel 

av bolaget. Således har företagsledningen incitament att äga stora positioner i det egna företagets 

aktier endast om de förväntar sig stora positiva framtida kassaflöden i förhållande till företagets 

nuvarande värde. Som rationell investerare tolkas därför det faktum att ledningen innehar stora 

positioner i bolagets aktie som något positivt. Omvänt så gäller att en minskning av andelen 
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aktier, som är den naturliga följden av en nyemission till externa investerare, tolkas som negativt 

vad avser företagets värde. Denna teori har bekräftats empiriskt av Downs och Heinkel (1982). 

 

3.2.3 Agentteorier 

Jensen och Meckling (1976) utvecklade en agentteori som säger att om företagsledningen äger en 

stor andel i bolaget så minskar detta potentiella konflikter mellan aktieägare och ledningen. 

Annars finns det vanliga problemet med principal-agent förhållandet att agenten, d.v.s. 

företagsledningen, söker att maximera sin egen nytta på bekostnad av principalen, d.v.s. 

aktieägarna. Om detta gäller borde en nyemission som ökar antalet aktier och således minskar 

företagsledningens andel av det totala antalet aktier (under förutsättning att de inte anskaffar nya i 

emissionen) leda till en negativ effekt på aktiernas pris. Ju större emission, desto större borde den 

negativa effekten vara eftersom ägande då späds ut ännu mer. 

 

I en studie av den amerikanska börsen visade Mikkelson och Partch (1985) att marknaden 

reagerade negativt om en nyemission användes för att finansiera företagets skuld. Förklaringen 

låg i att nyemissionen minskade skuldsättningsgraden vilket minskar långivarnas risk. Eftersom 

lånen inte har förändrats så kompenseras inte den uteblivna risken av ränteutgifter. Nyemissionen 

leder alltså till en förmögenhetsomfördelning från aktieägarna till långivarna, vilket förklarar den 

negativa börsreaktionen. 

 

3.2.4 Adverse selection teorin 

Myers och Majluf (1984) har utvecklat en adverse selection modell som utgår ifrån att 

företagsledningen besitter mer information än investerarna. Ett beslut att emittera nya aktier 

kommer enligt modellen att av de utomstående tolkas som en indikation på att företagsledningen 

vet att aktien är övervärderad på marknaden. Tolkningen grundar sig på antagandet att ledningens 

beslut görs med de existerande aktieägarnas bästa i åtanke – de tjänar ju på att fler aktier emitteras 

om aktien är övervärderad och förlorar på emitteringen om den är undervärderad. Således borde 

rationella investerare alltid tolka en nyemission som något negativt vad gäller företagets värde. 
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3.2.5 Avslutningsvis angående tidigare forskning 

 
Som synes finns det en hel del teorier som behandlar frågan om nyemissioners kurspåverkande 

effekt. De mest tongivande hypoteserna utgår från att en nyemission har informationseffekter 

och att det är denna faktor som kan påverka marknadens värdering av företaget. De flesta 

teorierna förutspår att effekten av en nyemission skall vara negativ men det finns även de som 

talar för att emissioner borde ha en positiv kurseffekt. Det är inte helt omöjligt att båda sidor har 

rätt vilket kan leda till att effekterna tar ut varandra (Masulis och Korwar, 1986). Vilket utfallet än 

blir så borde det vara svårt att med säkerhet fastställa vilken av teorierna som är den gällande. För 

att kunna göra detta skulle man vara tvungen att se på de enskilda emissionerna för att utröna 

vilken information som lämnats vid tillkännagivandet angående främst motiven för nyemissionen. 
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4 Resultat  

I detta kapitel kommer de resultat som framkom ur undersökningen att läggas fram. Inledningsvis presenteras en kort 

resultatförklaring, därefter de generella resultaten, landspecifik statistik och branschskillnader.  
 

 

4.1 Resultatdisposition                  

Detta arbete syftar huvudsakligen till att besvara fyra frågor angående nyemissioners påverkan på 

aktieprisförändring för alla nordiska börsbolag, för de fyra olika länderna och för branscher inom 

Norden. Dessa fyra frågor är: 

 

1. Hur ser kursrörelser ut kring tillkännagivandedatumet? 

 

2. Skiljer sig spridningen för tillkännagivandedagen från de andra undersökta dagarna? 

 

3. Hur är upp- och nedgångar vid tillkännagivandedatum procentuellt fördelade och är de  

    signifikant skilda från varandra? 

 

4. Finns det ett entydigt samband mellan förekomst av tillkännagivande och  

    aktiekursförändring på endagsnivå och 20-dagarsnivå?  

 

 

Vår strävan är att presentera erhållna resultat på ett så tydligt och pedagogiskt sätt som möjligt 

och följaktligen följer vi strukturmässigt de fyra ovanstående frågorna.  

 

Först avhandlas ovanstående effekter för hela den nordiska marknaden (N=398 emissioner). 

Därefter presenteras data för Sverige (N=206 emissioner), Danmark (N=52 emissioner), Finland 

(N=36 emissioner) och Norge (N=104 emissioner). Slutligen tas branschspecifika samband för 

Nordens bolag upp. 
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4.2 Tillkännagivandets inverkan på aktiekurs för Nordens börsbolag (N=398)      

Både aktiekursspridningen och medianen var större på tillkännagivandedagen än under de 40 övriga undersökta dagarna. 

Mycket svaga men signifikanta negativa korrelationer återfanns mellan aktieprisförändring och förekomst av 

tillkännagivande av nyemission, på endags- och 20-dagarsnivåer. Signifikant fler nedgångar än uppgångar för båda 

tidsnivåer.  

4.2.1 Deskriptiv statistik – konfidensintervall och medelvärden 
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Diagram 1. Visar 95%-iga konfidensintervall samt medelvärden för endags aktieprisförändring avseende var och en av de 41 undersökta dagarna.  
 
 

Det breda konfidensintervallet tillkännagivandedagen (t) vittnar om en stor spridning. Dagen 

efter tillkännagivandet (t+1) ligger hela konfidensintervallet positivt.  

4.2.2 Spridning, medelvärde och median 

Tillkännagivandedagen     (n=398 dagar)   

                                             Dag t 

Övriga dagar  (n=15920 dagar)  

         (t-20)→(t+20) exkl. dag t  

 

Värde Rank Värde: 

IQR: 4,36% 1 / 41 3,18% 

Medel: -0,15% 27 / 41 +0,01% 

Median: -0,42% 1 / 41 +-0% 

Tabell 1. Spridning, medel och median för tillkännagivandedag och andra dagar. 

 

Av tabellen framgår att interkvartilavståndet - dvs. spridningen – och medianvärdet var störst 

tillkännagivandedagen (båda rankade 1 av de totalt 41 undersökta dagarna).  

 t-20                  t-10                       t     t+10            t+20
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4.2.3 Fördelning av kursuppgångar / kursnedgångar på kort och lång sikt 

55,8 % av bolagen uppvisade endags kursnedgång på tillkännagivandedagen. Avseende 20-

dagarsförändring uppvisade 57,8 % en nedgång. Signifikant fler nedgångar än uppgångar för båda 

undersökta tidsperioderna (1-dagsförändring, Chi2=5.317, p=0.021; 20-dagarsförändring: 

Chi2=9.658, p=0.002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.Procentuell fördelning av upp- och nedgångar vid tillkännagivande av nyemission på kort och lång sikt.  
 

 

4.2.4 Korrelation mellan förekomst av tillkännagivande och aktiepris på en- och 
tjugodagarsnivå       

 
En mycket svag men signifikant negativ korrelation mellan nyemission och endags 

aktieprisförändring fanns (r=-.024, p=.031, N=8358 endagsförändringar).  

 

En mycket svag men signifikant negativ korrelation mellan nyemission och tjugodagars 

aktieprisförändring fanns (r=-.006, p=.092, N=796 20-dagarsförändringar).  
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4.3 Tillkännagivandets inverkan på aktiekurs för Sveriges börsbolag (N=206)       

Aktiekursspridningen var större på nyemissionsdagen än under de 40 övriga undersökta dagarna. Inga signifikanta 

samband mellan förekomst av nyemission och aktiekursutveckling återfanns. 
 

 

4.3.1 Deskriptiv statistik – konfidensintervall och medelvärden   
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Diagram 3. Visar 95%-iga konfidensintervall och medelvärden för endags-aktieprisförändring under de 41 dagarna. 
 
Konfidensintervallets bredd var störst på tillkännagivandedagen. 
 
 

4.3.2 Deskriptiv statistik – spridning 

Tillkännagivandedagen   (n=206 dagar)     

                                             Dag t 

Övriga dagar    (n=8446 dagar)  

         (t-20)→(t+20) exkl. dag t  

 

Värde Rank Värde: 

IQR: 5,62% 1/41 3,87% 

Medel: -0,65% 34/41 +0,06% 

Median: -0,37% 2/41 +-0% 

Tabell 2. Spridning, medel och median för tillkännagivandedag och andra dagar. 

 

Ur tabellen ovan kan utläsas att interkvartilavståndet var större tillkännagivandedagen än någon 

annan dag. 

 t-20                  t-10                       t     t+10            t+20
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4.3.3 Fördelning av kursuppgångar / kursnedgångar på kort och lång sikt 

53,4 % av bolagen uppvisade kursnedgång på tillkännagivandedagen. Avseende 20-

dagarsförändring uppvisade 56,3 % en nedgång. Signifikant fler nedgångar än uppgångar endast 

för 20-dagarsförändring (1-dagsförändring, Chi2=0.951, p=0.329; 20-dagarsförändring: 

Chi2=3.282, p=0.070). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Procentuell fördelning av upp- och nedgångar vid tillkännagivande av nyemission på kort och lång sikt. 
 

 

 

4.3.4 Korrelation mellan förekomst av tillkännagivande och aktiepris på en- och 
tjugodagarsnivå 

 
Ingen signifikant korrelation mellan nyemission och endags aktieprisförändring fanns (r=-.016, 

n.s., N=4326 endagsförändringar).  

 

Inget signifikant samband mellan nyemission och tjugodagars aktieprisförändring fanns (r=-.034, 

n.s., N=412 20-dagarsförändringar). 
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4.4 Tillkännagivandets inverkan på aktiekurs för Danmarks börsbolag (N=52)      

För den danska börsen var aktiekursspridningen störst på tillkännagivandedagen. Sju dagar efter nyemissionsdagen är 

konfidensintervallet tre gånger så brett som det är de övriga dagarna. En mycket svag men signifikant negativ korrelation 

återfanns mellan tillkännagivande och endags aktieprisförändring. För endagsförändring fanns signifikant fler nedgångar än 

uppgångar. 

4.4.1 Deskriptiv statistik – konfidensintervall och medelvärden  
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Diagram 5. Visar 95%-iga konfidensintervall samt medelvärden för endags aktieprisförändring avseende var och en av de 41 undersökta dagarna. 
 
Sju dagar efter tillkännagivandet är konfidensintervallet tre gånger så brett som de övriga dagarna. 

 

4.4.2 Spridning, medelvärde och median 

Tillkännagivandedagen       (n=52 dagar)   

                                             Dag t 

Övriga dagar        (n=2132 dagar)  

         (t-20)→(t+20) exkl. dag t  

 

Värde Rank Värde: 

IQR: 3,11% 1 1,77% 

Medel: -1,01% 5 +0,08% 

Median: -0,47% 2 +-0% 

Tabell 3. Spridning, medel och median för tillkännagivandedag och andra dagar. 

Av tabellen framgår att interkvartilavståndet var störst tillkännagivandedagen (rankat 1 av de 

totalt 41 undersökta dagarna). 

 t-20                  t-10                       t     t+10            t+20

6.8% 
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4.4.3 Fördelning av kursuppgångar / kursnedgångar på kort och lång sikt 

63.5% av bolagen uppvisade kursnedgång på tillkännagivandedagen. Avseende 20-

dagarsförändring uppvisade 48.1% en nedgång. Signifikant fler nedgångar än uppgångar endast 

för endagsförändring (1-dagsförändring, Chi2=3.769, p=0.052; 20-dagarsförändring: Chi2=0.077, 

p=0.782). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6. Procentuell fördelning av upp- och nedgångar vid tillkännagivande av nyemission på kort och lång sikt. 
 

 

4.4.4 Korrelation mellan förekomst av tillkännagivande och aktiepris på en- och 
tjugodagarsnivå 

 
En mycket svag men signifikant negativ korrelation mellan nyemission och endags 

aktieprisförändring fanns (r=-.066, p=.030, N=1092 dagar).  

 

Ingen signifikant korrelation mellan nyemission och tjugodagars aktieprisförändring fanns (r=-

.021, n.s., N=104 20-dagarsförändringar). 
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4.5 Tillkännagivandets inverkan på aktiekurs för Norges börsbolag (N=104)       

Aktiekursspridningen tillkännagivandedagen var större än under de 40 övriga undersökta dagarna. Dagen efter 

tillkännagivandet är konfidensintervallets övre gräns mer än 7 procent. Signifikant fler nedgångar än uppgångar för 20-

dagarsförändring. 

4.5.1 Deskriptiv statistik – konfidensintervall och medelvärden 
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Diagram 7. Visar 95%-iga konfidensintervall samt medelvärden för endags aktieprisförändring avseende var och en av de 41 undersökta dagarna. 
 
Ur diagrammet ovan kan utläsas att  en nästan 7-procentig kursuppgång återfinns dagen efter 

tillkännagivandedagen. 

4.5.2 Spridning, medelvärde och median 

Tillkännagivandedagen      (n=104 dagar)  

                                             Dag t 

Övriga dagar       (n=4264 dagar)  

         (t-20)→(t+20) exkl. dag t  

 

Värde Rank Värde: 

IQR: 4,12% 1 2,81% 

Medel: +0,2% 28 -0,18% 

Median: -0,44% 5 -0,07% 

Tabell 4. Spridning, medel och median för tillkännagivandedag och andra dagar. 

 

Av tabellen framgår att interkvartilavståndet var störst tillkännagivandedagen (rankat 1 av de 

totalt 41 undersökta dagarna). 

 t-20                  t-10                       t     t+10            t+20

6.6% 
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4.5.3 Fördelning av kursuppgångar / kursnedgångar på kort och lång sikt 

56.7% av bolagen uppvisade kursnedgång på tillkännagivandedagen. Avseende 20-

dagarsförändring uppvisade 67.3% en nedgång. Signifikant fler nedgångar än uppgångar endast 

för 20-dagarsförändring (1-dagsförändring, Chi2=1.885, p=0.170; 20-dagarsförändring: 

Chi2=12.462, p=0.0007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8. Procentuell fördelning av upp- och nedgångar vid tillkännagivande av nyemission på kort och lång sikt. 
 

 

4.5.4 Korrelation mellan förekomst av tillkännagivande och aktiepris på en- och 
tjugodagarsnivå 

 
Inget statistiskt säkerställt samband mellan nyemission och endags aktieprisförändring återfanns 

(r=-.017, n.s., N=2184 dagar totalt).  

 

Ingen korrelation mellan nyemission och tjugodagars aktieprisförändring fanns (r=-.006, n.s., 

N=208 värden totalt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-dagsförändring

57%

43%

Nedgång Uppgång

20-dagarsförändring

67%

33%

Nedgång Uppgång
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4.6 Tillkännagivandets inverkan på aktiekurs för Finlands börsbolag (N=36)      

På den finska börsen återfanns inga skillnader mellan tillkännagivandesdagen gentemot de andra dagarna. Den långsiktiga 

aktieprisförändringen var svagt negativt korrelerad med förekomst av nyemission. 
 

4.6.1 Deskriptiv statistik – konfidensintervall och medelvärden 
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Diagram 9. Visar 95%-iga konfidensintervall samt medelvärden för endags aktieprisförändring avseende var och en av de 41 undersökta dagarna. 
 
Inga kvalitativa karaktäristika som skiljer tillkännagivandedagen från övriga dagar återfanns. 
 
 

4.6.2 Spridning, medelvärde och median 

Tillkännagivandedagen       (n=36 dagar)   

                                             Dag t 

Övriga dagar      (n=1476 dagar)  

         (t-20)→(t+20) exkl. dag t  

 

Värde Rank Värde: 

IQR: 3,73% 13 3,07% 

Medel: -0,45% 21 +0,17% 

Median: -0,35% 8 +-0% 

Tabell 5. Spridning, medel och median för tillkännagivandedag och andra dagar. 

 

Av tabellen framgår att tillkännagivandedagen inte skiljer sig från övriga dagar. 

 

 t-20                  t-10                       t     t+10            t+20

5.1% 
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4.6.3 Fördelning av kursuppgångar / kursnedgångar på kort och lång sikt 

55.5% av bolagen uppvisade kursnedgång på tillkännagivandedagen. Avseende 20-

dagarsförändring uppvisade 52.8% en nedgång. Inga signifikant skillnader i frekvens av 

uppgångar/nedgångar (1-dagsförändring, Chi2=0.444, p=0.505; 20-dagarsförändring: Chi2=0.111, 

p=0.739). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 10. Procentuell fördelning av upp- och nedgångar vid tillkännagivande av nyemission på kort och lång sikt. 
 

 

4.6.4 Korrelation mellan förekomst av tillkännagivande och aktiepris på en- och 
tjugodagarsnivå 

 
Inget statistiskt säkerställt samband mellan nyemission och endags aktieprisförändring återfanns 

(r=-.024, n.s., N=756 dagar totalt).  

 

Ingen korrelation mellan nyemission och tjugodagars aktieprisförändring fanns (r=-.013, n.s., 

N=72 värden totalt). 
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4.7 Tillkännagivandeeffekter för de olika branscherna       

För 4 av 9 branscher fanns signifikant fler nedgångar än uppgångar. För 15 av de totalt 18 undersökta fördelningarna gick 

kursen ner i fler fall än upp kring tillkännagivandedagen.  
 

 1-dagsförändring  20-dagarsförändring 

 

Industri 

N=103 

              46%                 54%       

 

                 40%                 60% 

 

Material 

N=39 

              46%                54%                        46%                 54% 

 

Energi 

N=27 

              22%                 78%         

                                   7,3      

 

                                           Chi2=7,3  p=0.007 

                 17%                 83%         

                                   7,3      

 

                                           Chi2=9,8 p=0.002 

 

IT 

N=70 

             42%                 58%                  45%                 55% 

 

Telekom 

N=26 

             40%                  60%                  27%                   73%         

                                   7,3      

 

                                             Chi2=3.3  p=0.071 

 

Hälsovård 

N=23 

              60%                40%                  43%               57% 

 

Dagligvaror 

N=24 

              65%                35%                  11%                 89%         

                                   7,3      

 

                                           Chi2=5.4 p=0.020 

 

Sällanköp 

N=22 

             29%                  71%         

                                   7,3      

 

                                            Chi2=5.1 p=0.023 

                57%                 43% 

 

Finans 

N=21 

              44%                  56%                  46%                 54% 

Totalt: 355 emissioner 

 

Nedgång Uppgång
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5 Analys 

I denna del skall vi diskutera de olika resultat som vi erhållit. Vi kommer för strukturens skull att 

börja med att titta på undersökningen av hela den nordiska marknaden och sedan gå igenom de 

olika länderna var för sig. I slutet av kapitlet kommer vi att titta på de olika branscher vi 

undersökt och avslutningsvis sätta resultaten i förhållande till den effektiva marknadshypotesen 

och tidigare forskning. 

 

5.1 Den nordiska marknaden 

Vid undersökningen av alla de nordiska börserna har en del intressanta resultat framkommit. 

Analysen av dessa resultat kommer att delas in i tre delar. Först kommer det faktum att 

aktiekurserna har större spridning under tillkännagivandedagen att diskuteras, varefter 

spekulationer kring möjliga förklaringar till den kursutjämning som sker dagen efter 

tillkännagivandet att göras. Sist kommer det svaga men signifikanta negativa sambandet mellan 

förekomst av nyemission och kursutveckling på en- och 20-dagarsnivå att analyseras. 

 

5.1.1 Störst spridning på tillkännagivandedagen 

Det har inte varit möjligt att fastställa någon entydig kursreaktion, varken negativ eller positiv, till 

följd av ett tillkännagivande av en nyemission. Detta innebär dock inte att det inte fanns någon 

reaktion över huvud taget. Tvärtom så är det mycket tydligt att tillkännagivandet av en 

nyemission har betydelse för den aktuella aktiens prissättning.  

 

Till en början fann vi det förvånande att man inte kunde se någon särskild negativ eller positiv 

reaktion till följd av ett tillkännagivande. Egentligen är resultaten dock både rimliga och logiska. 

Med hänsyn till den stora mängd olika orsaker som kan ligga bakom en nyemission vore det mer 

förvånande om kursen alltid gick åt samma håll. En del nyemissioner kan tolkas som positiva 

nyheter, medan andra kan ses som negativa. En typiskt positiv nyemission är en som görs i syfte 

att erhålla mer kapital för att investera i nya projekt och motsvarande. Detta återspeglas hos 

Healthcare-bolagen, där 60% av tillkännagivande av nyemission följs av kursuppgång. Hos dessa 

bolag kan nyemission ofta vara ett sätt att skaffa nödvändigt kapital till nya intressanta 

forskningsprojekt. Negativa emissioner är de som genomförs för att undvika konkurs eller 

utmätning. Vad som avgör kursreaktionens riktning borde alltså vara vad som är syftet bakom 
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nyemissionen. Detta resultat stämmer även överens med de många teorier som finns angående 

nyemissioner, en del talar ju för att kursen ska gå ner medan andra talar för det motsatta. 

Teorierna har den brist att de utgår från att ingen information om motiven till nyemissionen finns 

tillgänglig och spekulerar således i vad marknaden tror om inget annat är känt. I verkligheten är 

det dock inte ovanligt att en nyemission följs av information och motiv bakom densamma, vilket 

kommer att prägla marknadens reaktion. 

 

5.1.2 Kursuppgång dagen efter tillkännagivandet 

En intressant iakttagelse är att hela det 95-konfidensintervallet för aktiekursen, dagen efter 

tillkännagivandet är positivt. 

 

Kursutvecklingen är inte helt enkel att förklara. Det skulle kunna vara så att det sker någon form 

av utjämning med hänsyn till kursen dagen före, men detta skulle bara vara sant i de fall då 

aktiens pris gått ner under tillkännagivandedagen. I de fall då kursen gått upp under dagen för 

offentliggörandet sker det ju ingen negativ utjämning. Dock har författarna till detta arbete i en 

tidigare studie (Källstrand, Mjöbäck och Tarnawski-Berlin, 2003) visat att marknaden i vissa fall 

endast korrigerar eller kompenserar en negativ förstareaktion, och inte fungerar helt ’linjärt’ i 

detta avseende. En annan alternativ förklaring skulle kunna vara att marknaden efter lite 

betänketid inser att nyemissionen är positiv, men denna motsäger till viss del teorin om effektiva 

marknader och är således inte särskilt trolig. 

 

5.1.3 Negativt samband mellan tillkännagivande av nyemission och kursutveckling på en 

och 20 dagars sikt 

Innan vi börjar diskutera dessa resultat är det viktigt att poängtera att även om vi i denna del har 

funnit signifikanta samband så är de väldigt svaga. Diskussionen nedan får därför främst ses som 

konceptuell. 

 

På endagsnivå återfinns en negativ korrelation mellan tillkännagivandet av en nyemission och 

kursutvecklingen. Korrelationen är dock väldigt svag och frågan är om den över huvud taget skall 

beaktas.  
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Om man tar fram ett medelvärde för en akties pris 20 dagar före och 20 dagar efter 

tillkännagivandet av en nyemission och sedan sätter dessa i relation till varandra fås ett tal för den 

långsiktiga kursutvecklingen. Korreleras denna långsiktiga aktieprisförändring sedan med 

förekomst av tillkännagivande av en nyemission, visar det sig finnas ett mycket svagt, men 

signifikant, negativt samband. Detta innebär att på 20 dagars sikt så har tillkännagivandet av en 

nyemission en negativ effekt på aktiekursen, om än en väldigt svag sådan. 

 

Vår hypotes är att det faktum att företaget kommer att genomföra en nyemission kan verka 

negativt på ny information som offentliggörs. Ett förtydligande exempel är följande: tänk er att av 

två mobiltelefontillverkare har ett av företagen en planerad nyemission framför sig. Det är inte 

orimligt att tänka sig att det senare företagets aktiekurs reagerar starkare på den negativa nyheten 

om att mobiltelefonförsäljningen väntas minska det närmaste året. Negativa nyheter blir än mer 

negativa och positiva nyheter blir mindre positiva för ett företag som tillkännagivit en nyemission. 

Det verkar vara så att marknaden ’minns’ negativa händelser bättre än positiva.  

 

5.1.4 Skillnader i upp- och nergångar i samband med tillkännagivandet av en nyemission 

Om man enbart undersöker huruvida kursen går upp eller ner i samband med tillkännagivandet 

av en nyemission framkommer en del intressant information. 

 

På endagsnivå gäller för Norden att aktiekurserna går ner i fler fall än vad de går upp på 

tillkännagivandedagen. I 55,8 procent av fallen gick kursen ner på tillkännagivandedagen. 

Skillnaden mellan upp- och nergång är signifikant. Det går således att säga att om man bortser 

från yttre faktorer såsom motiv och emissionsvillkor talar sannolikheten för att kursen går ner 

samma dag som nyheten om en nyemission offentliggörs. 

 

Även på 20-dagsnivå är det signifikant fler, 57,8 procent, som går ner än vad som går upp. Detta 

tyder på att effekten av emissionen sitter i även på lång sikt. Då vi har tagit ett genomsnitt på 20 

dagar före och efter tillkännagivandet går det säga att det i de flesta fall sker ett skift i aktiekursen 

i samband med nyheten om nyemissionen. 
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5.2 Den svenska marknaden 

Som nämnts i resultatdelen fanns det ingen signifikant generell effekt, negativ eller positiv, av 

tillkännagivandet av en nyemission för den svenska börsen. Vad som dock framkom var att en 

större spridning av kursutveckling förelåg under dagen för tillkännagivandet, än för de 

kringliggande dagarna. Vid undersökning med hjälp av chi2  framkom att kursnedgångarna var 

signifikant fler är kursuppgångar på lång sikt. 

 

5.2.1 Generella effekter 

När vi kontrollerade om det fanns några generella effekter, negativa eller positiva, av 

tillkännagivandet av nyemissioner visade det sig att så inte var fallet. Även om man kunde utröna 

en negativ korrelation mellan närvaron av en tillkännagivandedag och kursutveckling var 

sambandet inte signifikant vilket gör resultatet oviktigt. 

 

Som vi ser det skulle det kunna finnas flera anledningar till att det inte går att påvisa en signifikant 

kursreaktion. Vi har främst fyra förslag på tolkningar. 

 

För det första skulle det kunna vara så att de flesta av nyemissionerna har tillkännagivits under en 

period då börsklimatet har varit ovanligt positivt. En stor del av de undersökta nyemissionerna 

tillkännagavs under 1999-2002, en tid då börserna steg till historiskt sett oöverträffade nivåer. 

Detta i sin tur skulle kunna leda till att nyheten om nyemissionen som kanske skulle kunna ses 

som något negativt inte får det genomslag som den hade fått på en mer stabil och normal 

marknad.  

 

Vår andra hypotes beaktar den stora mängd av teorier som behandlar nyemissioners 

kurspåverkande effekt. Om tillkännagivande av en nyemission inte följs av en närmare motivering 

skulle det kunna vara så att olika aktörer på marknaden tolkar nyheten på olika sätt. Om det är så 

att nyemissionen följs av en motivering, vilket oftast är fallet, borde anledningen till nyemissionen 

spela en väldigt stor roll. Låt oss jämföra två olika nyemissioner, den första genomförs på grund 

av en akut brist på likvida medel, som krävs för att betala av skulder. Den andra emissionen 

genomförs för att företaget har identifierat en investering som på lång sikt kommer att generera 

positiva kassaflöden, men som de saknar pengar för att genomföra. Det krävs inte någon särskild 

finansiell kunskap för att förstå att den senare emissionen kommer att uppfattas som mer positiv 

av markanden än den förstnämnda. 
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Om det är så att motiven till nyemissionen spelar en avgörande roll för om kursreaktionen blir 

negativ eller positiv är undersökningens resultat logiskt. Bland den stora mängd nyemissioner 

som vi har kontrollerat är det rimligt att anta att motiven så pass varierande att de till ungefär lika 

stora delar kan uppfattas som negativa och positiva. I så fall är det helt logiskt att man inte kan 

utröna någon särskild kursreaktion. 

 

För det tredje skulle det kunna vara så att det finns en kursreaktion men att den har kommit 

tidigare än tillkännagivandedagen. Påståendet kan låta kontraintuitivt men det är inte orimligt att 

anta att en del av nyemissionerna inte är så oväntade att de uppfattas som en nyhet när de 

tillkännagivs. Ett bra exempel är Ericssons senaste nyemission. Dagen för tillkännagivande var, 

enligt Bloombergs databas, den 19 juli 2002 men redan tidigare talades det om en nyemission (se 

t.ex. Dagens Nyheter, 2002-05-15). Ericsson är förvisso ett av Sveriges största och mest bevakade 

företag men är situationen densamma i fler fall är det självklart att en studie kring 

tillkännagivandedagen inte kommer att ge några resultat. Som nämnts i avgränsningarna har vi 

tyvärr inte haft möjlighet att undersöka varje enskilt företag för att kontrollera att nyheten om 

nyemissionen inte läckt ut tidigare. Effekten av detta är att vi inte alltid kommer att se på den 

reella tillkännagivandedagen. Dock vittnar undersökningens diagram över medelvärden och 

konfidensintervall om att Bloombergs dag för tillkännagivande i de allra flesta fall faktiskt är den 

rätta, då spridningen denna dag är störst (se 5.2.2). 

 

Den fjärde möjliga förklaringen till bristen på signifikanta reaktioner är helt enkelt att det inte 

finns några över huvud taget. Det är möjligt, men kanske inte troligt, att den stora delen av 

marknadens aktörer inte anser att en nyemission skulle påverka värderingen av ett företag. 

Förklaringen är, som sagt, inte särskilt trolig. Främst finns det en hel del teorier som motsäger 

detta påstående (se avsnitt 3.2) och som har styrkts empiriskt. Dessutom vore det märkligt om 

händelser som små avvikelse från förväntade resultat har en kurspåverkande effekt medan och att 

ett så stor och betydelsefull händelse som en nyemission inte skulle ha det (Källstrand, Mjöbäck 

och Tarnawski-Berlin, 2003). 

 

5.2.2 Större spridning under tillkännagivandedagen 

Ett resultat som tyder på att nyemissioner har en betydelse för en akties prissättning är det 

faktum att spridningen på kursutvecklingen under dagen för tillkännagivandet är större än för 

samtliga andra dagar. Om man tittar på det 95-procentiga konfidensintervallet för 
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kursutvecklingen under tillkännagivandet syns detta tydligt. Det går dock inte att fastställa i vilken 

riktning kursutvecklingen går då intervallet sträcker sig både över och under nollstrecket. Vidare 

är interkvartilavståndet (IQR), ett mått på spridning, rankat etta för både Norden och de olika 

börserna (förutom Finland). Diskussionen kring dessa resultat blir de samma som för hela den 

nordiska marknaden (se avsnitt 5.1.1). 

 

5.2.3 Större andel aktiekurser går ner än upp på lång sikt 

På endagsnivå var det inte signifikant fler företag som fick se sin aktie gå ner än upp på 

tillkännagivandedagen.  

 

På längre sikt, närmare bestämt 20 dagar, var det en större andel aktier som reagerade negativt än 

som reagerade positivt. Skillnaden var signifikant. För 56 procent av alla nyemissioner i Sverige så 

ledde tillkännagivandet av en nyemission till att genomsnittskursen på 20 dagar gick ner. 

Anledningen till detta kan ligga i att ett företag som meddelat att det behöver nytt kapital 

påverkas mer negativt av andra nyheter och förändringar än företag som inte skall emittera nya 

aktier. 
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5.3 Den danska marknaden 

Som nämnts tidigare finns det en svag men signifikant negativ korrelation mellan 

tillkännagivandet av en nyemission och endags kursutveckling på den danska börsen. Spridningen 

var större under dagar då nyemission meddelades än under andra dagar. Chi2-testerna gav 

signifikant resultat gällande endagsnivå. 

 

5.3.1 Svag signifikant korrelation mellan tillkännagivandet av en nyemission och 
endags kursutveckling 

En förklaring ovanstående skulle kunna vara att en större homogenitet bland de danska 

börsbolagen finns. I detta arbete görs av tidsskäl ingen sådan kontroll. En annan hypotes är att en 

börs som är mindre än Sveriges skulle kunna ha en mindre och mer enad analytikerkår, att mindre 

komplexa marknader följer lagbundna principer i större utsträckning än mer sammansatta dito.     

 

5.3.2 Större spridning på tillkännagivandedagen 

Resultaten från den danska undersökningen blir dock mer intressanta om man ser på diagram 5 

som visar hur det 95-procentiga konfidensintervallet för kursutvecklingen fördelar sig under 

dagen för tillkännagivandet. Hela konfidensintervallet ligger under nollstrecket vilket innebär att 

alla dessa kursreaktioner har varit negativa. Detta innebär i sin tur att samtliga nyemissioner, med 

undantag från möjliga s.k. outliers, har tolkats negativt av den danska marknaden. Detta 

överensstämmer med tidigare resultat från bl.a. amerikanska studier.  

 

Vad som vidare vore intressant att diskutera är varför konfidensintervallet för kursutvecklingen 

dagen för nyemissionen i Danmark skiljer sig från övriga nordiska länder vilka inte uppvisat detta 

intervall. Ser man på resultatet ur denna synvinkel ter det sig uppenbart att nyemissioner har en 

negativ effekt på kursutveckling på den danska marknaden. 

 

5.3.3 Fler nedgångar än uppgångar, men bara på kort sikt 

Vid undersökningen av fördelningen mellan upp- och nedgång för aktiekursen vid dagen för 

offentliggörandet fanns det en signifikant större andel nedgångar på endagsnivå. Detta tyder 

onekligen på att den danska marknaden initialt reagerar negativt på tillkännagivandet av en 

nyemission. Det skulle förvisso kunna vara så att det – av någon extern variabel - varit fler 
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emissioner på grund av anledningar som uppfattas som negativa än tvärtom. Som nämnts i 

avgränsningarna har vi dock inte haft möjlighet att undersöka detta närmare. 

 

På 20-dagarsnivå var inte antalet nedgångar signifikant skilda från antalet uppgångar.  

 

Det kan finnas flera anledningar till att det ser ut så här. En möjlighet är att hälften av 

nyemissionerna har haft motiv som anses som positiva och den andra hälften har haft negativa 

motiv. Det går dock inte att säga att nyemissionerna inte skulle ha någon påverkan alls eftersom 

konfidensintervallen talar emot detta. 

 

5.4 Den norska marknaden 

Som nämnts i resultatdelen finns det ingen signifikant korrelation, varken negativ eller positiv, 

mellan närvaron av en tillkännagivandedag och aktiens kursutveckling. Spridningen var större 

under tillkännagivandedagen än andra dagar. Chi2-testet visade att det var signifikant fler 

nedgångar än uppgångar men bara på 20-dagarsnivå.  

 

5.4.1 Inga signifikanta korrelationer 

I linje med vårt tidigare resonemang tror vi att det kan finnas flera olika anledningar till detta 

resultat (se t.ex. avsnitt 5.2.1). Det skulle t.ex. kunna vara så att företagen som genomfört 

nyemissionerna haft vitt skilda motiv bakom emissionerna.  

 

5.4.2 Ökad spridning under tillkännagivandedagen 

En intressant observation vi gjorde var att spridningen i kursutvecklingen under dagen för 

nyemissionen var större än för andra dagar. Detta är en tydlig indikation på att en nyemission har 

en klart kurspåverkande effekt men att det är svårt att säga huruvida denna är negativ eller 

positiv. Vi anser att detta stämmer väl överens både med sunt förnuft och tidigare forskning. Med 

sunt förnuft avser vi främst det rimliga i att andra faktorer som t.ex. motiv och villkor för 

nyemissionen spelar en avgörande roll för hur marknaden reagerar på nyheten om emissionen. 

 



Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission 

 47 

5.4.3 Fler nedgångar på lång sikt 

Precis som för den svenska uppvisar den norska marknaden inte upp en signifikant större andel 

av upp- eller nedgång under tillkännagivandedagen på kort sikt. Det är inte otänkbart att 

nyemissionerna har varit så pass heterogena att de har uppfattas som negativa och positiva i 

samma utsträckning.  

 

På längre sikt ledde tillkännagivandet till en nedgång i hela 67,3 procent av fallen. I linje med hur 

vi har resonerat tidigare tror vi att företag som meddelat att de skall skaffa nytt kapital blir mer 

känsliga för förändringar i omvärlden och internt, och att det är detta som leder till nedgången på 

20-dagarsnivå. 

 

5.5 Den finska marknaden 

Den finska marknaden skiljer sig från de övriga nordiska börserna genom att den inte uppvisar 

några som helst resultat som tyder på att tillkännagivandet av en nyemission skulle ha en 

kurspåverkande effekt. Detta gäller både om man undersöker spridning, korrelation och 

fördelning av upp- och nedgångar.  

 

Särskilt resultatet angående spridningen väcker en del frågetecken då det i princip skulle innebära 

att nyemissioner inte spelar någon som helst roll för prissättningen av en aktie, vilket känns 

ologiskt. Det skulle kunna föreligga någon fundamental skillnad i hur processen kring en 

nyemission ser ut i Finland i förhållande till övriga nordiska länder. Vi anser dock att detta ligger 

utanför uppsatsen syfte och kommer att lämna det därhän. 
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5.6 Branschspecifika reaktioner 

Vid undersökningen av de olika branscherna gjorde vi gränsöverskridande indelningar i de olika 

branscherna. Det innebär att t.ex. branschen energi innehåller samtliga bolag som verkar inom 

energibranschen i Norden. 

 

Vi kommer att nedan diskutera de branscher där vi funnit signifikant fler kursnedgångar än 

kursuppgångar. (Det fanns endast tre branscher där antalet uppgångar var icke-signifikant fler än 

antalet nedgångar. Se avsnitt 5.2.1 för ett resonemang kring Healthcare-branschen.) 

 

5.6.1 Energi 

Energibranschen var den enda som uppvisade signifikant fler kursnedgångar än nedgångar både 

på kort och lång sikt i samband med tillkännagivandet av en nyemission.  

 

På endagsnivå skedde i 78,4 procent av fallen en kursnedgång i samband med offentliggörandet 

av en nyemission. Det är uppenbarligen så att marknaden tolkar behovet av nytt kapital i 

energibranschen som något negativt. Vi tror att det kan vara svårt att spekulera i specifika 

anledningar till varför detta sker i just energibranschen. Men det är förmodligen rimligt att anta 

att branschens homogena karaktär kan spela en viss roll, både för motiven bakom emissionen 

men också för marknadens reaktion på tillkännagivandet. 

 

På längre sikt, d.v.s. 20 dagar, har andelen företag med nedgång ökat till hela 82,6 procent. I linje 

med vad som sagts ovan tror vi att en offentliggjord plan på att genomföra en nyemission kan 

inverka negativt på de värderingar som ligger till grund för aktiekursen. 

 

5.6.2 Konsumentvaror - sällanköp 

För sällanköpsvaror fanns det signifikant fler kursnedgångar än uppgångar, men bara på 

endagsnivå. Även för denna branschkategori är det svårt att spekulera kring varför det i just 

denna bransch sker en större andel nedgångar än uppgångar. Förmodligen har det varit så de 

företag som offentliggjort nyemissionen har haft liknande motiv till emissionen och att dessa i sin 

tur har uppfattats som negativa. 
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5.6.3 Konsumentvaror - dagligköp 

Precis som för alla andra branscher som uppvisat signifikans reagerar marknaden negativt i fler 

fall än positivt på tillkännagivandet av nyemission. I 88,9 procent av fallen gick kursen ner men 

förhållandet gäller endast på 20-dagarsnivån. Anledningar till detta får anses vara de som vi 

redogjort för i analysen av de andra branscherna. 

 

5.6.4 Telekom 

Precis som för konsumentvaror, dagligköp gäller att andelen som går ner är större på lång sikt. 

Närmare bestämt i 73,3 procent av fallen gick kursen ner om man undersöker genomsnitten 20 

dagar bakåt och framåt. Vi tror inte att bedömningen till anledningarna är annorlunda för 

telekom. 

 

5.6.5 Avslutningsvis angående den branschspecifika undersökningen  

Det mest intressanta resultatet vad gäller vår undersökning av de olika branscherna är att det i 

samtliga fall som det funnits signifikans har handlat om en större andel nedgångar än uppgångar. 

Inte i ett enda fall har det funnits fler uppgångar, varken på kort eller lång sikt, i samband med 

tillkännagivandet av en nyemission. Det går således att säga att det är större sannolikhet att 

kursen går ner än upp för ett företag som tillkännager att de ska göra en nyemission. 

 

5.7 Kopplingar till tidigare teorier 

Vid en sammanställning av de teorier som vi redogjort för i kapitel tre säger de flesta teorier att 

kursreaktionen bör vara negativ. 

 

Vår undersökning har visat att tillkännagivandet av en nyemission har en kurspåverkande effekt 

men att det inte alltid är en negativ sådan. Att tillkännagivandet har en effekt framgår tydligt av 

den ökade spridning som sker under den aktuella dagen. Som vi också har redogjort har dock 

spridningen fördelats över både positiva och negativa kursreaktioner varför det inte går att säga 

att reaktionen är negativ. 

 

Att fastställa vilken av de tidigare nämnda teorierna som våra resultat överensstämmer med är i 

princip omöjligt. Inte minst på grund av de varierande resultat vi fått. Vad som dock blir tydligt är 
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att det finns andra faktorer som avgör huruvida marknaden tolkar nyemissionen negativt eller 

positivt. Teorierna har den svaghet att de försöker förutsäga hur kursreaktionen kommer att se ut 

om det inte finns någon information om bakgrunden till emissionen. Undantaget är de 

agentteorier som förutspår en negativ reaktion. Istället verkar marknadens reaktion på 

tillkännagivanden vara sund och i enlighet med den effektiva marknadshypotesen – orsak är 

viktigare än nyemission per se.  

 

5.8 Förhållandet till effektiva marknadshypotesen 

Då den effektiva marknadshypotesen inte säger något om hur marknaden kommer att reagera vid 

ny information utan bara behandlar frågan om hur mycket information som inkorporeras i 

värdepapprets pris överensstämmer våra resultat med den mellanstarka formen av 

marknadseffektivitet. Påståendet gäller framför allt de norska, danska och svenska marknaderna. 

Det faktum att variansen ökar signifikant under tillkännagivandet visar att marknaden reagerar på 

nyheten. Alla nyemissioner är olika och ger olika information om företaget och det går därför inte 

att säga att börsen skall reagera på ett visst sätt, reaktionen i sig räcker för att marknaden skall 

kunna ses som effektiv. 

 

Vad gäller den finska marknaden är det svårare att dra några slutsatser. Frånvaron av kursreaktion 

skulle bl.a. kunna tala för att marknaden är effektiv i den starka formen. Om all information, även 

s.k. insiderinformation, är inkorporerad i priset förändrar tillkännagivandet av nyemissionen 

ingen roll eftersom aktiepriset redan reflekterar detta. Men att därigenom dra slutsatsen att den 

finska aktiemarkanden är starkt effektiv vore att tolka resultaten allt för kreativt. Det är med 

största sannolikhet andra faktorer som ligger bakom bristen på reaktioner på den finska 

marknaden. 
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6 Slutsatser 

6.1 Övergripande slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det går att finna ett mönster i hur företagens 

aktiekurser reagerar på tillkännagivanden av nyemission. Tanken var också att ta reda på om det 

går att urskilja bransch- eller landspecifika skillnader. Vi drar följande slutsatser efter att ha 

genomfört undersökningen. 

 

• Nyemission har en kurspåverkande effekt i de flesta fall under den undersökta perioden. 

 

Tittar man på Norden, Sverige, Danmark och Norge visar aktiekursutvecklingen under dagen för 

tillkännagivandet den största spridningen under hela den undersökta 40-dagarsperioden runt den 

aktuella dagen. Detta är en tydlig indikation på att det finns en reaktion. Det finns ingen sådan 

reaktion på den finska marknaden. 

 

• Det går inte att säga om sambandet mellan tillkännagivandet och kursreaktionen är negativt eller positivt 

utan att titta närmare på andra faktorer.  

 

Vi har endast funnit två fall med signifikanta korrelationer mellan tillkännagivandet av en 

nyemission och kursutveckling. Båda har gällt den gemensamma nordiska marknaden. 

Korrelationen var dock så svag att den inte kan anses vara relevant. Således leder inte en 

nyemission i sig till någon särskild kursreaktion utan det är viktigt att se på andra faktorer såsom 

motiv till emissionen. 

 

• Det finns skillnader i kursreaktion länderna emellan. 

 

Vid en jämförelse de olika länderna emellan visar det sig finnas skillnader i hur deras marknader 

reagerar på tillkännagivandet av en nyemission. Den finska marknaden uppvisar ingen reaktion 

över huvud taget medan de danska och norska marknaderna hade signifikant fler kursnedgångar 

än uppgångar i samband med tillkännagivandet av en nyemission. Det finns ytterligare skillnader 

om man ser på vilka tidsnivåer som reaktionerna syns tydligast. 

 



Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission 

 52 

• Det finns skillnader branscherna emellan. 

 

En del av branscherna, särskilt energi, uppvisar signifikant skilda andelar i antalet nedgångar än i 

antalet uppgångar i samband under tillkännagivandedagen. En del branscher uppvisar inga 

signifikanta skillnader över huvud taget.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har en del intressanta frågeställningar dykt upp. 

 

Det förslag till vidare forskning som känns i mest intressant att undersöka är hur den information 

som lämnas tillsammans med tillkännagivandet påverkar kursreaktionen. Vad händer t.ex. om 

man inte ger några motiv över huvud taget? Denna studie skulle med lätthet kunna kompletteras 

med en kvalitativ del för att undersöka hur olika aktörer på marknaden ser på saken. 

 

Det vore också intressant att se hur reaktionerna ser ut för de olika formerna av nyemission som 

finns. Är det kanske så att emissioner med teckningsrätter ses som mer positiva än 

kontantemissioner? 

 

Ytterligare ett alternativ är att jämföra olika kortare perioder med varandra för att se om olika 

börsklimat kan påverka hur marknaden reagerar på nyemissioner. 
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8 Definitioner 

Informationseffektivitet: Hur mycket information som finns inkorporerad i aktier och andra 

värdepapper. 

 

Outlier:  En extrem avvikelse från medelvärdet. 
 

Sampel: Populationsurval. 

 

Signifikans: Den nivå som anger om ett uppmätt samband eller en gruppskillnad 

är statistiskt säkerställd. 

 

Tidsnivåer: Medelvärden av undersökta bolags kursutveckling kring 

tillkännagivandedatum.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


