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Abstrakt 
 

I denna uppsats undersöks effekten av oväntade ändringar i den amerikanska styrräntan, federal funds 

target rate, på ett urval av 33 aktier från den amerikanska marknaden under perioden 1994 – 2009. 

Forskning har kunnat påvisa signifikanta samband mellan räntechocker och icke-normal avkastning på 

aktiemarknaden i ett flertal studier, främst just på den amerikanska marknaden. Marknadseffektivitet 

gör att det visat sig nödvändigt att skilja mellan oväntade och väntade ränteändringar, där signifikanta 

resultat endast erhållits i fallet med de oväntade ränteändringarna. Denna studie berör därför enbart 

effekten av oväntade ränteändringar, vilket undersöks genom en s.k. event study, en metod som ofta 

används för att studera hur marknaden reagerar på ny information. 

 

Perioden som studeras är februari 1994 – december 2009. Anledningen till detta är att det var först i 

februari 1994 som Federal Open Market Committee introducerade sin policy att offentligt utannonsera 

räntebeslut vid slutet av sina möten, varför det efter denna tidpunkt och framåt är lättare att studera 

reaktionen på marknaden exakt vid den tidpunkt som marknaden tagit del av den nya informationen. 

 

Resultaten av studien sammanföll inte med tidigare forskning. Detta diskuteras i resultat- och 

analysdelen där möjliga orsaker till de erhållna resultaten föreslås. 

 

Nyckelord: styrränteändring, aktiemarknad, icke-normal avkastning, event study 
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Abstract 
 

This study investigates the effects of unexpected changes in the American prime rate, the federal funds 

target rate, on a group of 33 stocks from the NYSE during 1994 – 2009. Research has shown evidence 

of a significant relationship between target rate chocks and abnormal returns on the stock market in a 

number of studies, mostly on the American stock market. Due to market efficiency it has proven 

necessary to distinguish between expected and unexpected target rate changes, as it is only the latter 

that have generated significant statistical support for this relationship. Therefore, this study only treats 

the effects of unexpected rate changes, which are investigated through a so called event study, a 

method frequently used to examine how the market reacts to new information. 

  

The period studied includes February 1994 – December 2009. The reason for this is the Federal Open 

Market Committee’s new policy of publicly announcing target rate decisions at the end of their 

meetings which was introduced in February 1994, why it is easier to study the market exactly at the 

time that it receives this new information, after this date. 

 

The results of the study did not coincide with earlier research, something that is discussed in the result- 

and analysis chapter, where possible explanations for the results obtained are suggested. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Den amerikanska centralbanken Federal Reserves viktigaste instrument för att uppnå dess 

penningpolitiska mål -långsiktig stabil prisnivå och hållbar ekonomisk utveckling - är den 

amerikanska styrräntan, fed funds target rate. För att uppnå en önskad nivå på styrräntan har 

centralbanken en rad penningpolitiska verktyg till sitt förfogande, varav de så kallade öppna 

marknadsinterventionerna är bland de viktigaste.  

 

De senaste årens lågkonjunktur har tydligt illustrerat att de finansiella marknaderna är tätt 

sammankopplade med reala ekonomiska variabler såsom produktion och konsumtion. 

Aktiemarknadens tillstånd påverkar företags kapitalackumulation och privatpersoners förmögenhet. 

Bernanke och Kuttner menar att förändringar i styrräntan endast indirekt påverkar produktion, 

sysselsättning och inflation, genom att först påverka aktiemarknaden och därigenom påverka 

ekonomiskt beteende.
1
 Det faktum att det finns anledning att tro att det föreligger ett samband mellan 

aktiekurser och ränteändringar på kort sikt har lett till utbredd forskning inom området. Bernanke och 

Kuttner påvisade att en oväntad ränteändring på 25 baspunkter ledde till 1% ökning i aktiepriserna på 

ett brett marknadsindex (CRSP)
2
. Fair undersökte ovanliga prisförändringar på S&P500 och försökte 

hitta samband mellan dessa och olika typer av nyheter. Han fann att majoriteten av de större 

prisförändringarna indirekt eller direkt kunde härledas till penningpolitiska nyheter
3
.           

 

Då styrräntan är ett så pass centralt men samtidigt trubbigt verktyg för att justera ekonomin, är det 

alltid lika aktuellt att utöka förståelsen av dess påverkan på olika delar av ekonomin. Protokoll från 

den amerikanska centralbankens möten visar att beslutsfattarna vid diskussioner om räntenivån ofta 

väger in möjliga reaktioner på börsen och de därmed följande effekterna på konsumtion och 

investeringar innan beslut fattas.
4
 Även för aktörer på aktiemarknaden är styrräntans effekter på börsen 

av intresse, för att kunna förutspå resultaten av penningpolitiska nyheter.       

 

                                                           
1
 Bernanke, Ben & Kuttner, Kenneth N. (2005: 1221) 

2
 Ibid.  

3
 Fair, Ray C. (2002) 

4
 Basistha, Arabinda & Kurov, Alexander (2008: 2606) 
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1.2 Problemdiskussion 

Forskning kring förhållandet mellan styrräntan och aktiemarknaden har främst gjorts med den 

amerikanska marknaden som underlag. Majoriteten av undersökningarna har gjorts genom s.k. event 

studies, som studerar marknadens reaktion på ny information under en avgränsad period. En 

förutsättning för att det ska vara möjligt att observera aktiekursernas reaktion på ändringar i styrräntan 

är att marknaden är effektiv, d.v.s. att ny information omedelbart inkorporeras i tillgångars priser. 

Marknadseffektivitet implicerar även att det är väsentligt att skilja på väntade respektive oväntade 

ränteändringar, eftersom det antas att väntade ränteändringar redan reflekteras i aktiepriset och därför 

inte kan observeras. Denna undersökning kommer därför rensa bort alla väntade ränteändringar för att 

enbart studera effekten av oväntade styrränteändringar, även kallade räntechocker. Detta görs genom 

att beräkna marknadens ränteförändringar via terminsräntorna på 30 day fed funds futures.
5
 Denna 

metod lämpar sig särskilt på den amerikanska terminsmarknaden, då denna är mer utvecklad än till 

exempel den svenska.  

 

Forskning har visat att det finns anledning att tro att aktier med olika underliggande tillgångar 

uppvisar olika känslighet för räntechocker. Detta har undersökts främst genom branschindex, där det 

bland annat visat sig att de högteknologiska – och telekommunikationsbranscherna reagerade 1,5 

gånger starkare än ett bredare marknadsindex.
6
 Denna undersökning försöker skilja på företag från 

olika branscher på en ännu snävare nivå än branschindex, genom att samla 4-5 liknande företag från 7 

olika branscher. Företagen som valts är storleksmässigt relativt lika och är alla börsnoterade under hela 

urvalsperioden, 1994-2009. Förhoppningen är att uppnå ett ännu mer signifikant resultat genom att 

urvalet är mer enhetligt än index, plus att inga data saknas för något av företagen under den studerade 

perioden, vilket annars kan vara fallet vid användning av index.  

 

I denna undersökning kommer även en åtskiljning göras mellan positiva respektive negativa 

räntechocker, då forskning har visat att detta kan ha betydelse för resultatet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det på kort sikt går att påvisa någon signifikant effekt av 

Federal Reserves oväntade styrränteändringar på ett urval av aktier från sju olika branscher på den 

amerikanska marknaden.   

                                                           
5
 Kuttner, (1996) 

6
 Bernanke & Kuttner (2005: 1252) 
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1.4 Avgränsningar 

Urvalsperioden för denna studie börjar först i februari 1994 och sträcker sig fram till sista december 

2009. Anledningen till att ränteändringar före 1994 inte kommer studeras är att FOMC (Federal Open 

Market Committee), som är Federal Reserve Systems kommitté som beslutar om räntenivån, började 

med policyn att offentliggöra räntebeslutet samma dag som mötet avslutades först i februari 1994. 

Innan dess hade marknaden fått besked om räntebeslut först dagen efter möten, genom att räntebeslutet 

infördes av Open Market Desk. Detta innebär att det är tydligare när den nya ränteinformationen 

nådde marknaden efter februari 1994, vilket förenklar den statistiska undersökningen. 

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 2: I följande kapitel presenteras teorin bakom undersökningen. Detta innefattar teori om 

Federal Reserve System och den amerikanska styrräntan, räntans effekt på 

aktiemarknaden, effektiva marknadshypotesen, terminsräntor som mått på marknadens 

förväntningar, event study, regressionsanalys och hypotesprövning. 

Kapitel 3: I det tredje kapitlet redogörs för hur händelsestudien utförts, steg för steg: hur aktierna 

har valts, hur normalavkastningen beräknats, m.m.  

Kapitel 4: Detta kapitel innehåller resultat och analys. Empirin presenteras i form av diagram över 

de data som regressionsanalysen genererat, varpå resultaten diskuteras. 

Kapitel 5: Slutligen sammanfattas studiens genomförande och resultat och förslag ges till framtida 

forskning. 
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2 Teori 

 

2.1 Federal Reserve System och den amerikanska styrräntan 

För att förstå hur den amerikanska styrräntan påverkar olika aspekter av USA:s ekonomi, såsom 

sysselsättningsgraden, produktion, prisnivå, m.m., bör man först veta något om den amerikanska 

centralbankens roll i USA:s ekonomi och vilka verktyg den har för att styra ekonomin.  

 

Federal Reserve grundades av kongressen 1913 och är USA:s centralbank. Den är oberoende, men 

måste hålla sig inom riktlinjerna för regeringens ekonomiska och finansiella politik. Förutom att sköta 

USA:s penningpolitik med målen lång-siktig stabil prisnivå och hållbar ekonomisk utveckling, har den 

även ansvar för att övervaka och reglera banker och låneinstitut, verka för stabila finansmarknader, 

erbjuda finansiella tjänster samt ansvar för landets betalsystem.
7
 Federal Reserve System, som är den 

samlade benämningen på själva centralbankssystemet, utgörs av det centrala styrorganet Board of 

Governors samt 12 regionala Federal Reserve-kontor. Den viktigaste delen av Federal Reserve System 

är kommittén Federal Open Market Comittee (FOMC), som består av de sju medlemmarna i Board of 

Governors plus cheferna för fem Fed Reserve - kontor. FOMC träffas minst åtta gånger årligen och 

tillsammans bestämmer de målen för USA:s penningpolitik och har hand om de s.k. öppna 

marknadsoperationerna.  

 

De öppna marknadsoperationerna är det amerikanska centralbankssystemets viktigaste verktyg för att 

påverka den monetära basen och räntorna i ekonomin. De innebär att centralbanken säljer eller köper 

värdepapper för att kontrollera den monetära basen och reservnivåerna som låneinstituten har på sina 

konton hos Federal Reserve, så att räntorna hamnar på de nivåer som bestämts.
8
 FOMC kommer under 

sina möten fram till en målränta, fed funds target rate, som de vill att den viktigaste räntan, fed funds 

rate, ska följa. Fed funds rate är den ränta till vilken banker och låneinstitut lånar sinsemellan för att 

reglera sina balanser i slutet av dagen. Om bankerna har ett under- eller överskott på sitt konto hos 

Federal Reserve, kan de låna av varandra så att samtliga banker och låneinstitut i slutet av dagen 

uppfyller de krav på reservnivåer som centralbanken ställer på dem. Dessa lån sträcker sig oftast över 

ett dygn men kan även vara längre om en bank förutspår att ett under- eller överskott kommer att bestå 

längre.
9
 Om bankerna inte skulle följa styrräntan som satts som mål, kan Federal Reserve ta till andra 

verktyg såsom att höja eller sänka reservkraven för bankerna för att på detta sätt sätta tryck på fed 

funds rate. Denna teknik har dock frångåtts allt mer sedan mitten på 1980-talet, då centralbanken 

                                                           
7
 System publication (2005: 1) 

8
 Ibid (2005: 3) 

9
 Ibid (2005: 7) 
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istället började övergå till att styra räntenivån huvudsakligen genom målräntan och de öppna 

marknadsoperationerna.  

 

Då FOMC således har flera effektiva verktyg för att påverka fed funds rate ses det ofta som att det är 

de som sätter denna ränta, även om det i praktiken är marknadsaktörerna som sätter den, till en följd av 

målräntan.
10

  

 

2.2 Räntans effekt på aktiemarknaden 

Monetär neutralitet innebär att inga reala makroekonomiska variabler påverkas på lång sikt av 

ränteändringar, utan endast prisnivån. Däremot på kort sikt påverkar penningpolitiken den reala 

ekonomin på flera sätt. Förändringar i räntenivån påverkar bland annat hushållens inkomst och 

företagens investeringsmöjligheter, vilket får konsekvenser för konsumtionen, produktionen och 

sparandet i ekonomin.  Flera av de ekonomer
11

 som forskat kring olika aspekter angående 

penningpolitikens påverkan på aktiemarknaden menar att forskningen är viktig för att förstå mer kring 

penningpolitikens transmissionsmekanism, d.v.s. hur olika policybeslut indirekt och direkt påverkar 

delar av ekonomin, via vilka kanaler de penningpolitiska målen uppnås. Som nämnts i inledningen, 

menar Bernanke och Kuttner att de makroekonomiska variabler som penningpolitiken syftar till att 

påverka i bästa fall endast påverkas indirekt, bland annat via de finansiella marknaderna. Via 

penningpolitikens effekt på aktiers avkastning kan ekonomiskt beteende styras för att uppnå önskade 

mål, och aktiemarknaden kan till och med ses som en makroekonomisk volatilitet i sig själv, som 

Federal Reserve kan tänkas vilja påverka.
12

 Ränteändringar påverkar ekonomin genom flera 

identifierade kanaler på sätt som gör att företagens aktivitet och aktiekurser kan tänkas påverkas:  

 

Kreditkanalen beskriver hur en höjd (sänkt) ränta gör det svårare (lättare) för hushåll och företag att 

låna pengar, vilket påverkar företagens investeringsbeslut och produktionsmöjligheter.
13

 

Åtstramningar på kreditmarknaden bromsar ekonomin, vilket kan påverka förväntningar om framtida 

avkastning. Basistha och Kurov menar att det faktum att de fann att aktiemarknaden reagerade starkare 

på räntechocker under lågkonjunkturer och mer ansträngda kreditförhållanden är bevis för 

kreditkanalens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen
14

.  

                                                           
10

 New York Federal Reserve Bureaus hemsida 
11

 Bl. a Bernanke & Kuttner (2005), Chuliá, Martens, van Dijk (2010) 
12

 Bernanke & Kuttner (2005: 1221) 
13

 Riksbankens hemsida 
14

 Basistha & Kurov (2008) 
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Genom den så kallade räntekanalen påverkas efterfrågan i ekonomin, då t. ex en höjd ränta gör det mer 

attraktivt att spara i förhållande till att konsumera. Efterfrågan påverkas även på grund av 

inkomsteffekten, som innebär att hushållens och företagens inkomster respektive kapital minskar då 

kostnaderna för de lån de har ökar. En höjd ränta gör också att priserna på finansiella och reala 

tillgångar sjunker eftersom nuvärdet på framtida avkastning sjunker genom en höjd 

diskonteringsränta.
15

  

 

Växelkurskanalen är den kanal genom vilken ekonomin påverkas på grund av att en höjd (sänkt) ränta 

i förhållande till utländska räntor generellt gör att den inhemska valutan stärks (försvagas) på kort sikt. 

Detta beror på att en hög ränta attraherar utländskt kapital. Även på längre sikt påverkas växelkursen 

av skillnader i inflationstakt mellan olika länder, vilket direkt styrs av penningpolitiken
16

. Genom 

växelkurskanalen bör således företag påverkas mer ju större del av deras verksamhet som är import- 

och/eller exportrelaterad. När den inhemska valutan stärks på grund av höjda räntor påverkas exporten 

negativt då exporten blir dyrare i förhållande till andra länders varor. För de företag som importerar 

mycket påverkas verksamheten istället positivt av en höjd ränta, då det blir billigare att växla inhemsk 

valuta till utländsk.  

 

Forskning har visat att det även finns anledning att ta hänsyn till marknadspsykologi vid beräkning av 

aktiemarknadens reaktion på ränteändringar. Då räntenivån är centralbankens främsta verktyg för att 

stimulera respektive bromsa ekonomin under låg- respektive högkonjunktur har den en viss 

signaleringsroll vilket gör att marknaden uppfattar olika räntenivåer som signaler om vilket håll 

ekonomin är på väg åt. Om ränteförändringar signalerar hög inflation tenderar allmänhetens och 

företagens investeringsvilja i aktier att minska då de blir osäkra på det framtida värdet av deras 

investeringar.
17

 Oväntade ränteändringar kan skapa oro på aktiemarknaden, vilket i sig kan leda till 

reaktioner av olika slag. Bernanke och Kuttner visar att förändringen i aktiepriser till följd av oväntade 

ränteändringar skulle kunna förklaras genom att det sker en förändring i aktiernas riskpremie eller i 

investerares riskaversion till följd av räntechocken.
18

 Även Kurov har undersökt huruvida marknadens 

psykologi åtminstone delvis kan förklara aktiemarknadens reaktion på penningpolitiska beslut. Han 

fann att investerare svarar starkare på räntechocker – och vidarebefordrar denna reaktion till 

aktiepriserna - under perioder då de finansiella marknaderna befinner sig i ett s.k. 

                                                           
15

 Riksbankens hemsida 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 i Kurov, Alexander (2010: 1) 
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björnmarknadstillstånd, d.v.s. ett tillstånd som karaktäriseras av att index går ned. Han visar även att 

enskilda aktier under detta marknadstillstånd uppvisar olika grader av känslighet mot förändringar i 

marknadens psykologi.
19

 Han fastslår att resultaten sammanfaller med Bernanke och Kuttners resultat 

från 2005, som indikerade att den starka reaktionen som penningpolitiska beslut orsakar på 

aktiemarknaden delvis kan förklaras av den marknadsineffektivitet som framkallas av typiskt 

investerarbeteende. Ytterligare bevis för irrationellt beteende bland investerare i hanterandet av ny 

information påvisar Chuliá et al. som kom fram till att för den genomsnittlige investeraren spelar 

storleken på räntechocken endast spelar roll vid en räntesänkning medan nyheten i sig självt spelar 

störst roll vid en räntehöjning.
20

    

 

Forskning om förhållandet mellan ränteförändringar och aktiekurser har på senare år inte bara handlat 

om att undersöka själva förhållandet mellan penningpolitiska beslut och aktiemarknaden i sig, utan 

även att ta hänsyn till ytterligare faktorer, för att försöka förklara ojämnheter i aktiemarknadens eller 

enskilda aktiers reaktion.  

 

Basishta och Kurov har undersökt huruvida makroekonomiska cykler leder till variationer i sambandet 

mellan oförutsedda ränteändringar och aktiepriser. De fann att reaktionen på aktiemarknaden var så 

mycket som två gånger större under lågkonjunkturer då företagen möter svårare kreditförhållanden. De 

undersökte även enskilda aktier och visade att företag med sämre finansiella förhållanden påverkas 

mer av räntechocker än företag vars kreditförhållanden var mindre ansträngda. De konstaterar att 

resultaten sammanfaller med teorin om kreditkanalen, vilken innebär att sambandet mellan 

ränteändringar och aktiekurser påverkas av ’makroekonomiska variationer samt företagsspecifika 

variationer, förstärkta av konjunkturcykler’.
21

  

 

Forskningen har även förbättrats genom effektivare metoder för att särskilja mellan förväntade 

respektive oväntade ränteändringar, såsom t ex Kuttners metod
22

 som använts av flertalet forskare 

inom området. Metoden innebär att 1-månadsterminsräntan på 30-day fed funds futures används som 

mått på marknadens förväntningar, och att hoppet i terminsräntan efter nyheter om ränteändringar ses 

som marknadens justering av felaktiga förväntningar, d.v.s. chocken på den oväntade ränteändringen. 

Som Bernanke och Kuttner påpekar är det av vikt för den statistiska undersökningen att kunna rensa 

                                                           
19

 Kurov (2010: 148) 
20

 Chuliá et al. (2010: 835) 
21

 Basistha & Kurov (2008: 2607) 
22

 Kuttner (1996) 
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bort förväntade ränteändringar då aktiemarknadens reaktion på dessa är svår att urskilja på grund av 

eventuell endogenitet.
23

  

 

2.3 Effektiva marknadshypotesen  

Den effektiva marknadshypotesen innebär att all tillgänglig information vid varje tidpunkt för 

prissättning återspeglas i aktiekursen. Innebörden av detta är att det är omöjligt att förutse priser på 

tillgångar och därmed omöjligt att systematiskt uppnå överavkastning, eftersom all tillgänglig 

information på en effektiv marknad redan reflekteras i aktiepriset. För att denna teori ska gälla måste 

ett av följande antaganden hålla; 1) investerare är rationella och värderar värdepapper till korrekta 

priser; 2) om det finns icke-rationella investerare så är deras beteenden inte korrelerade sinsemellan 

och effekterna tar i slutändan ut varandra; 3) om detta icke-rationella beteende skulle vara korrelerat, 

så skulle de resulterande felprissättningarna på värdepapper utnyttjas av rationella investerare tills 

priserna justerades till sin riktiga nivå. Förutsatt att ett av dessa antaganden stämmer, återspeglar 

aktiepriserna på en effektiv marknad all tillgänglig information vid varje prissättningstillfälle. Det 

finns dock flera olika sorters information att ta hänsyn till, vilket ledde till att Fama 1988 föreslog en 

uppdelning på tre olika grader av marknadseffektivitet; svag, halvstark och stark
24

. De flesta forskare 

anser att marknaden uppvisar halvstark effektivitet.  

 

2.3.1 Svag effektivitet 

En svagt effektiv marknad tar hänsyn till all historisk information vid prissättningen av en aktie. Det 

går inte att förutse morgondagens pris med hjälp av historisk analys eller tidsserieanalys, då all 

historisk information redan återspeglas i aktiekursen, och priserna följer en slumpmässig s.k. random 

walk.  

 

2.3.2 Halvstark effektivitet  

På en halvstarkt effektiv marknad inkorporeras inte bara all historisk information utan även all 

tillgänglig publik information i aktiepriset. Det innebär att det inte går att prediktera priser genom 

tidsserieanalys, teknisk analys eller fundamental analys. Tester av huruvida marknaden uppvisar 

halvstark effektivitet utförs vanligtvis i form av s.k. event studies (händelsestudier) som undersöker 

hur priset förändras då ny information kommer till allmänhetens kännedom.  

 

                                                           
23

 Bernanke & Kuttner (2005: 1223) 
24

 Fama, Eugene (1988) i Elton et al. (2007: 401) 
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2.3.3 Stark effektivitet 

Stark marknadseffektivitet innebär att även insiderinformation återspeglas i priset, utöver historisk och 

publik information. Om detta uppfylls skulle det alltså inte vara möjligt att göra någon vinst genom att 

utnyttja insiderinformation.
25

 

 

Elton et al. påpekar att majoriteten av alla tester av den effektiva marknadshypotesen undersöker med 

vilken snabbhet ny information inkorporeras i tillgångars priser, men inte huruvida informationen 

inkorporeras riktigt.
26

   

 

Flera forskare har jämfört skillnaden i marknadens reaktion på väntade respektive oväntade 

ränteändringar och endast kunnat observera att marknaden svarar på oväntade ränteändringar. Bl. a 

Chuliá et al. har genom regressionsanalyser där den oberoende variabeln utgjorts av väntade -

respektive oväntade räntejusteringar kommit fram till att lutningskoefficienten – som visar hur 

ränteändringarna påverkar aktiemarknaden – inte var signifikant i fallet med de väntade 

ränteändringarna
27

. Däremot uppvisade lutningskoefficienten i fallet med de oväntade 

ränteändringarna hög signifikans. Som Bernanke och Kuttner påpekar är det givetvis inte bara 

oförutsedda ränteändringar som orsakar reaktioner på aktiemarknaden, utan även väntade sådana. Men 

då en effektiv marknad implicerar att förväntningar om framtida händelser löpande inkorporeras i 

aktiekurserna är det därmed svårt att mäta ränteändringarnas del i aktieprissättningen eftersom det är 

svårare att rensa bort effekten av andra variabler.
28

 Av denna anledning undersöks endast effekten av 

oväntade ränteändringar i denna studie. 

 

2. 4 Terminsräntan som indikator på marknadens ränteförväntningar 

Då den effektiva marknadshypotesen alltså säger att ny information direkt inkorporeras i aktiers priser, 

behövs det således en metod för att kunna urskilja oförutsedda ränteändringar och enbart studera 

effekten av dessa, för att undvika endogenitetsproblemet kopplat till att studera effekter av väntade 

räntejusteringar.  

 

Kuttner introducerade 1996 en metod som innebär att man räknar ut chock – faktorn genom att mäta 

hur terminsräntan på 30 day federal funds futures förändras den dag FOMC möts och beslutar om 

                                                           
25

 Elton et al. (2007: 400-401) 
26

 Ibid. (2007: 400) 
27

 Chuliá et al. (2010) 
28

 Bernanke & Kuttner (2005: 1223) 
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vilken styrränta som ska gälla framöver. Då 1-månadsterminsräntan på federal funds futures ska 

representera genomsnittet av fed funds rate för månaden ifråga har detta visat sig vara en träffsäker 

metod för att få en uppfattning om marknadens förväntningar på räntan. Chockfaktorn mäts i form av 

hoppet i terminsräntan från dagen innan räntebeslutet tagits till dagen det offentliggörs för 

allmänheten. Detta hopp justeras sedan i förhållande till hur många dagar det är kvar i den aktuella 

månaden. Formeln lyder: 

 

CH =     D   (fm, d – fm, d-1) 

              D-d 

 

där D är antalet dagar i den aktuella månaden, d är dagen för ränteannonseringen och fm, d är 

terminsräntan för samma dag. För de ränteändringar som skett sista dagen i en månad går chock - 

faktorn inte att beräkna eftersom ekvationen då blir något delat med noll, vilket inte går att lösa ut. 

Dessa observationer rensas således ut ur urvalet i denna undersökning.  
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2.5 Metod: Event study  

En metod som ofta används för att studera marknadens reaktion på ny information är event studies, 

eller händelsestudier. Den användes först av Ball och Brown, som undersökte effekten av företags 

årliga bokslut på marknaden
29

. Metoden har sedan använts både för att observera hur snabbt 

marknaden tar del av ny information och även för att studera vilken typ av information som 

marknaden reagerar på
30

.  Genom att jämföra till exempel aktieprisers faktiska utveckling med de 

förväntade aktiepriserna om en viss händelse inte hade inträffat, kan metoden fastslå huruvida en 

oförutsedd händelse orsakar en icke-normal avkastning på aktier. Det samband som eventuellt påvisas 

kan sedan användas för att dra slutsatser om händelsens vikt.
31

 Event studies förutsätter att marknaden 

är effektiv, d.v.s. att all relevant information återspeglas i aktiekurserna. Metoden utförs genom 

följande generella steg, som beskrivs av MacKinlay:
32

  

 

 

Fig.1 Event - studiens steg 

 

Definiera händelsen som ska studeras. Denna händelse kan utgöras av olika typer av information som 

når marknaden, såsom företags bokslut eller kvartalsrapporter, sysselsättningsrapporter, eller som i 

detta fall penningpolitiska beslut.   

                                                           
29

 Ball, Ray & Brown, Philip (1968) 
30

 Elton et al. (2007: 400) 
31
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32
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Definiera händelsefönstret, d.v.s. tidpunkten för händelsen som ska studeras. Sätt tidpunkten för 

händelsen till 0. Ofta väljs ett händelsefönster som är bredare än själva händelsen, för att fånga upp 

effekter som inte uppstår i omedelbar anslutning till händelsen, men detta är inte nödvändigt. Effekten 

av räntechocker på aktiemarknaden har studerats både genom breda händelsefönster såsom 15 dagar 

efter händelsen
33

, men på senare år även genom inomdaglig data som tar hänsyn till exakt klockslag då 

Federal Reserve annonserat ränteändringen.
34

 Chuliá et al. fann att när de jämförde inomdaglig data 

med daglig data så visade den förra i betydligt högre grad ett signifikant samband med de studerade 

räntechockerna, och menade att ett smalare fönster var viktigt för att rensa bort effekter från andra 

faktorer.  

 

 

Figur 2. Grundläggande upplägg av estimerings- respektive händelsefönster vid en event study 

 

Definiera urvalskriterier för de tillgångar som ska studeras. Vilken typ av företag ska studeras och 

under vilken urvalsperiod? Urvalet påverkas även av tillgängligheten av data.   

 

Beräkna den normala avkastningen på de utvalda tillgångarna, för att sedan kunna beräkna den icke-

normala avkastningen i samband med händelsen. Aktiernas normala avkastning beräknas utifrån de 

observationer som finns under estimeringsperioden, d.v.s. en period som är skiljd från händelsen. 

Estimeringsperioden väljs vanligtvis så att den ligger innan själva händelsen, när detta är möjligt. Det 

                                                           
33

 Stevenson (2002)  
34

 Bl a Chuliá et al. (2010) 
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är viktigt att estimeringsfönstret är skilt från händelsen, för att inte händelsen ska påverka beräkningen 

av den normala avkastningen.  

 

Det finns olika modeller för att beräkna normalavkastningen, bland andra indexmodellen, 

marknadsmodellen och genomsnittsavkastningsmodellen. Indexmodellen innebär att aktiens 

avkastning mäts i förhållande till marknadsindex avkastning och att den icke-normala avkastningen 

utgörs av skillnaden mellan dessa två. I denna modell representeras således aktiens normalavkastning 

av marknadsindex avkastning. En modell som istället tar hänsyn till i vilken grad aktien följer 

marknadsindex är marknadsmodellen, där förväntad avkastning för en aktie beräknas med hjälp av 

följande formel: 

  Rit = αi + βiRmt + ei   

 

där αi representerar den del av aktien som inte följer förändringar i marknaden, βi är en konstant som 

anger hur förändringar i marknadsportföljen (Rmt) påverkar den förväntade avkastningen på den 

enskilda aktien (Rit). En enklare modell som även används inom forskning är 

genomsnittsavkastningsmodellen, även kallad CER - modellen (Constant Expected Return) . Som 

namnet anger, beräknas normalavkastningen genom denna modell som ett genomsnitt av aktiens 

observerade avkastning under en period, d.v.s. alla enskilda observationer av aktiens avkastning 

summeras för att sedan delas med antalet observationer.  

 

E(Rit) =  __1__   ∑ Rit  

                        N 

 

Denna modell baseras på antagandet att en akties avkastning har ett konstant medelvärde över tid. Den 

tillåter även eventuell korrelation mellan aktiers avkastning men ser även en sådan eventuell 

korrelation som konstant över tiden.  

 

Beräkna den icke-normala avkastningen på tillgångarna under händelsefönstret. Detta är ett vanligt 

sätt att mäta hur aktier reagerar på viktiga händelser eller ny information. Den icke-normala 

avkastningen (abnormal returns) utgörs av den faktiska avkastningen under händelsefönstret minus 
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aktiens normala avkastning som beräknats i föregående steg. Om genomsnittsavkastningsmodellen 

används för att beräkna förväntad avkastning, blir formeln för aktiens icke-normala avkastning: 

 

ARit = Rit – E(Rit) 

 

Formulera en ekonometrisk modell som resultaten ska sättas in i, t ex en regressionsmodell. Utifrån 

denna analyseras sedan resultatet för att dra slutsatser om eventuella orsakssamband.    

 

2.6 Regressionsanalys 

För att kvantifiera samband mellan olika ekonomiska variabler inom ekonomisk teori används ofta 

regressionsanalys. Liksom andra ekonometriska modeller säger den att ’summan av variationen i den 

beroende variabeln kan beskrivas som summan av en systematisk del som representerar ekonomisk 

teori samt en del som är slumpmässig’.
35

 Den enkla linjära regressionsmodellen formuleras: 

  

  y = β1 + β2 x + e 

 

Den ekonomiska teorin bakom den här undersökningen menar att det finns anledning att tro att 

oförutsedda ränteändringar från FOMC kan leda till en reaktion på aktiemarknaden i form av icke-

normal aktieavkastning. Detta eventuella samband uttrycks genom regressionsmodellen som: 

 

  AR =  β1 + β2  ∆iu  + e 

 

där AR står för icke-normal avkastning och ∆iu är det mått på räntechocken som beskrivits i avsnitt 2.4.  

β2 är lutningskoefficienten som beskriver förhållandet mellan den oberoende och den beroende 

variabeln, medan e är en felterm. Då den totala populationen är okänd och denna undersökning endast 

baseras på ett stickprov av ränteförändringar och aktier, måste parametrarna β1 och β2 skattas utifrån 

den information som stickprovet innehåller, för att hitta en rät linje som förklarar data så väl som 

möjligt. Skattningarna av β 1 och β2 benämns b1  respektive b2 och beräknas genom en regel –en s.k. 
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 Westerlund, Joakim (2005: 67) 
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estimator- som anger hur den räta linjen ska anpassas till observationerna i stickprovet.
36

 Estimatorn 

minsta kvadratmetoden, även kallad OLS (Ordinary Least Squares) anpassar den räta linjen genom att 

minimera summan av de kvadrerade avstånden mellan linjen och observationerna. Denna estimator har 

lägst varians av alla väntevärdesriktiga estimatorer, vilket innebär att den är bäst linjärt 

väntevärdesriktig eller best linear unbiased (BLUE). För mer information om minsta kvadratmetoden 

och goda egenskaper hos en estimator rekommenderas t.ex. Joakim Westerlunds Introdutkion till 

ekonometri (2005). Uträkningarna gjorde i programmet EViews.  

 

Den parameter i regressionen som är av störst intresse är lutningskoefficienten (b2) till den oberoende 

variabeln, då denna anger hur variationer i storleken på räntechockerna överförs till den beroende 

variabeln, AR. Om det inte finns något ensidigt beroendeförhållande överhuvudtaget mellan 

räntechocker och icke-normal avkastning bör b2 vara 0. Alla andra värden på b2, vare sig dessa är 

positiva eller negativa, skulle göra det svårare att utesluta någon form av samband mellan den 

oberoende och den beroende variabeln. Ett hypotestest kommer därför genomföras på parametern b2 

för att testa hur mycket bevis det finns i populationen för att sambandet föreligger, d.v.s. att b2 är 

skiljd från 0.  

 

2.7 Hypotesprövning  

Hypotesprövning syftar till att kunna säga något om den riktiga populationen utifrån ett stickprov. I 

denna undersökning syftar det till att kunna säga något om den sanna parametern β2, som beskriver 

sambandet mellan oväntade ränteändringar och aktiekurser, utifrån den skattade parametern b2 som 

erhållits i EViews. Ett hypotestest består av en nollhypotes, H0 - som antas vara sann om inte 

stickprovet kan bevisa motsatsen - samt en alternativhypotes, H1. För att t. ex testa huruvida b2 är lika 

med en konstant a, undersöks följande: 

 

H0: b2 = a 

   H1: b2 ≠ a 

 

Alternativhypotesen behöver inte vara dubbelsidig (som i fallet ovan), utan kan även vara enkelsidig 

av formen H1: b2 > a eller H1: b2 < a, beroende på bakomliggande teori och vad det är som testas. I 

denna undersökning kommer alternativhypotesen dock vara dubbelsidig, då det inte spelar någon roll 
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om x - variabelns effekt på y - variabeln är negativ eller positiv, utan endast om det finns någon 

statistiskt signifikant effekt överhuvudtaget.  

 

Teststatistikan är en slumpvariabel som innehåller informationen från stickprovet som behövs för 

hypotesprövningen. Värdet på teststatistikan avgör huruvida nollhypotesen ska förkastas eller ej. 

Teststatistikan har en känd sannolikhetsfördelning under nollhypotesen, som måste vara skild från 

sannolikhetsfördelningen under mothypotesen för att den ska kunna användas som redskap för att testa 

vilken hypotes som ska accepteras
37

.      

 

P-värdet är det värde som beskriver sannolikheten att observera en ytterligare t-statistika med minst 

lika extremt värde som den som redan observerats, givet att nollhypotesen är sann. Om t ex 

nollhypotesen är att lutningskoefficienten, β2 , är lika med 0, och p-värdet för t-statistikan är 0.07, så 

innebär detta att det finns en chans på 7 % att observera en lika stor eller ännu större t-statistika trots 

att β2 i populationen faktiskt är 0. Med andra ord innebär detta att ju lägre p-värde som erhålls, desto 

mindre troligt är det observerade resultatet om H0 är sann. Vanligtvis sätts på förhand en gräns för 

testets signifikansnivå, som reglerar huruvida nollhypotesen bör förkastas eller inte. För ett test med en 

signifikansnivå på 5 % förkastas nollhypotesen vid p-värden som är lägre än 0,05 för enkelsidiga 

hypotestest, respektive för p-värden lägre än 0,025 för dubbelsidiga hypotestest.        

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Westerlund (2005: 115) 



22 
 

3 Metod och datainsamling 

 

3.1 Definiera händelse 

Händelsen som undersöks i denna uppsats är Federal Reserves oväntade styrränteändringar, för att se 

vilken effekt dessa har på ett urval av aktier. Den formel som utvecklats av Kuttner
38

 och som utgår 

från terminsräntan för att mäta marknadens chock på ränteändringen, har använts för att kunna rensa 

bort alla ränteändringar som exakt motsvarat marknadens förväntningar och således inte utgör 

räntechocker. Detta gör det möjligt att studera hur marknaden reagerar på ny penningpolitisk 

information, som inte kunnat inkorporeras i aktiepriserna sedan tidigare. 

 

3.2 Definiera händelsefönster 

Aktiernas reaktion på räntechocken kommer att mätas på den dag då FOMC offentliggör sitt 

räntebeslut. Dagarna för dessa ränteannonseringar kommer alltså vara dag 0, d.v.s. tidpunkten för 

händelsen. Händelsefönstret sätts lika med dagen för händelsen och inte bredare, detta för att undvika 

att fånga upp effekter från andra faktorer som inte är räntechocker. Då marknaden förutsätts vara 

halvstarkt effektiv, och denna typ av studie även med framgång utförts med inomdagliga 

händelsefönster, antas detta vara ett tillräckligt brett händelsefönster för att fånga upp marknadens 

reaktion på den nya informationen. Det kan inte uteslutas att detta snäva händelsefönster skulle kunna 

göra att en del av marknadens eventuellt försenade eller anteciperade reaktion därmed inte kommer 

med bland observationerna. Detta har dock bedömts vara ett mindre problem än de risker som ett för 

brett händelsefönster medför för resultatets tillförlitlighet.  

 

3.3 Definiera urvalskriterier för tillgångarna 

Som diskuterats i kapitel 2, påverkar ändringar av styrräntan ekonomin genom flera olika kanaler på 

en och samma gång. Det faktum att olika delar av ekonomin påverkas på olika sätt gör att det finns 

anledning att misstänka att aktier i olika typer av företag inte nödvändigtvis reagerar på ett universellt 

sätt vid en räntechock. Av denna anledning framstår det intressant att studera enskilda aktier samt 

snävare branscher istället för ett generellt index, för att få en tydligare bild av hur olika typer av aktier 

påverkas av ränteändringar. Aspekter som möjligen kan tänkas influera aktiens känslighet för 

ränteändringar är bland annat företagets storlek, sektor, kreditförhållanden, marknader, känslighet för 

konjunktursvängningar m.m. Tyvärr är denna undersökning inte av den omfattningen att det är möjligt 

att studera ett urval som tar hänsyn till alla dessa aspekter, utan ett försök har gjorts till att studera 

aktier från sju olika typer av företag från NYSE, d.v.s. från sju olika branscher. För att få så snäva 
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grupper av aktier som möjligt inom dessa sju kategorier, har branschindex valts bort, och istället 

undersöks aktier från 4-5 liknande företag som alla hör till de största – mätt genom börsvärde- inom 

sin specifika kategori, vilken är smalare än ett branschindex. Genom att välja företag som är 

någorlunda lika även storleksmässigt minskar risken att eventuella asymmetrier i aktiernas reaktion 

som kan härledas till företagens storlek tar ut varandra eller på något annat sätt ger ett skevt resultat. 

Basistha & Kurov menar att företags specifika finansiella egenskaper, där till exempel företagets 

storlek är en faktor, influerar hur pass känsliga de är för ränteändringar.
39

I de aktiegrupper där det inte 

varit möjligt att hitta ett femte företag som inte skilt sig avsevärt storleksmässigt, har fyra aktier 

studerats istället för fem, för att inte blanda in en aktie från ett väsentligt mindre företag i studien.  

 

De sju kategorier som studerats är aktier hos banker, bostadsbolag, oljeindustrin, stål- & järnindustrin, 

hypotek, flygindustrin samt möbler & inredning. Det som motiverat valet att studera aktier i banker, 

byggnadsbranschen och hypotek är att dessa marknader på grund av arten av deras verksamhet, har en 

uppenbart stark koppling till räntan. Penningpolitiken kan förvisso inte användas för att kontrollera 

enskilda, utvalda marknader, men bostadsmarknaden är icke desto mindre en väsentlig komponent av 

ekonomin som centralbanker tar hänsyn till vid räntebeslut. Till exempel tillsatte den svenska 

riksbanken i februari 2010 en utredning för att förbättra förståelsen kring förhållandet mellan räntan 

och bostadsmarknaden.
40

 Kategorierna flygteknik samt stål- & järnindustrin valdes på grund av att 

dessa områden utgör en stor del av USA:s export, vilket kan vara intressant att undersöka med tanke 

på relationen mellan räntan och växelkursen. På importsidan studeras istället oljebranschen samt 

möbler & inredning. Det bör understrykas att ett eventuellt samband mellan räntechocker och 

aktiekurser inom export- respektive importindustrin inte per automatik kan tillskrivas 

växelkurskanalen eller det faktum att företagen till stor del sysslar med export respektive import. Detta 

då företagen karaktäriseras av många fler egenskaper än enbart det faktum att de delvis sysslar med 

utlandshandel. För att förklara en eventuell reaktion på aktiemarknaden inom dessa branscher krävs 

utförligare undersökningar. Hursomhelst skulle ett eventuellt samband kunna vara en början för 

ytterligare undersökningar.  

 

Vid urvalet av aktier har de företag som börsnoterats först efter 1994 valts bort till fördel för nästa 

företag i storleksordningen som varit börsnoterat sedan 1994 eller innan, detta för att ha data från hela 

perioden 1994-2009 för samtliga studerade tillgångar. I diagrammet nedan listas de företag vars aktier 

legat till grund för händelsestudien: 
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Bransch Företag 

Banker Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells 

Fargo & Co., U.S. Bank, Morgan Stanley   

Byggnadsbranschen Lennar Corp., Hovnanian Enterprises Inc., Pulte 

Homes Inc., D.R Horton, KB Home 

Oljeindustrin Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips, Chevron, 

Valero Energy, Marathon Oil 

Stål- & järnindustrin U.S. Steel, Cliffs Natural Resources, Nucor 

Corp., Allegheny Technologies Inc., Commercial 

Metals Co. 

Hypotek Fannie Mae, Freddie Mac, MGIC Investment, 

Radian Gp 

Flygbranschen Boeing, United Technologies Corp., Textron, 

Precision Castparts Corp., Goodrich Corp. 

Möbler & Inredning Ethan Allen Interiors, La-Z-Boy, Furniture 

Brands International, Leggett & Platt Inc. 

Fig. 3 Tabell över de branscher samt de specifika företag som undersökts 1994-2009    

 

 

3.4 Beräkna aktiernas normalavkastning 

Av de olika modeller som används för att beräkna tillgångars normalavkastning har den 

genomsnittsjusterade avkastningsmodellen valts för denna undersökning. Normalavkastningen har 

beräknats på årlig basis. Estimeringsfönstret för beräkningen är satt så att aktiekurserna från dag 0 

samt 5 dagar innan- och efter denna dag exkluderats, för att säkerställa att inga eventuella försenade 

eller anteciperade effekter, även om minimala, påverkar beräkningen av normalavkastningen.  

 

Om marknaden uppfyller halvstark effektivitet såsom i regel förutsätts, bör en eventuell reaktion på 

aktiemarknaden bara kunna observeras just på dag 0, när händelsen inträffar. Elton et al. menar dock 

att ett visst mått av icke-normal avkastning brukar kunna observeras även på närliggande dagar före 
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och efter händelsen
41

. Reaktioner på dagen efter en händelse kan antingen bero på att marknaden inte 

reagerar tillräckligt snabbt på den nya informationen eller också på att ränteändringen meddelas så 

pass sent på dagen ifråga att marknadens reaktion kommer först dagen efter.
42

 FOMC:s praxis innebär 

att ränteändringar som regel meddelas klockan 14:15 EST den aktuella dagen. För att minska risken att 

eventuella mindre förseningar i ränteannonseringen under den studerade perioden leder till att en 

förskjuten marknadsreaktion i form av icke-normalavkastning hamnar bland observationerna för 

normalavkastningen, plockas alltså 5 dagar efter ränteannonseringen bort. 

 

Icke-normal avkastning som observeras inför ränteändringsdagen kan t ex bero på en 

informationsläcka eller på att allmänheten känt till att en viss händelse ska inträffa följande dag 

och/eller får en uppfattning av vad som kommer ske genom särskilda omständigheter som föranleder 

händelsen.
43

 Majoriteten av FOMC:s beslut om styrräntenivån sker vid schemalagda möten, som 

allmänheten känner till på förhand. Därmed kan även de oväntade ränteändringar som studeras här ha 

orsakat någon form av reaktion innan den faktiska ränteannonseringen bara på grund av att det var 

känt att ett penningpolitiskt beslut skulle offentliggöras, även om marknaden inte lyckats förutse exakt 

var den nya räntenivån skulle ligga. FOMC:s beslut om styrräntan sker som regel på en och samma 

dag, men vid ett fåtal tillfällen mellan 1994-2009 har deras möten löpt över två dagar, vilket kan ha 

gjort att marknaden reagerat på något sätt även dagen innan beskedet om styrräntan offentliggjorts. För 

att undvika att eventuell icke-normal avkastning från dagarna innan ränteannonseringar påverkar 

resultatet tas även observationer från fem dagar innan ränteändringarna bort vid beräkningen av 

normalavkastningen.  

 

Detta innebär att normalavkastningen beräknas på årsbasis mellan 1994 - 2009 med hjälp av alla de 

observationer som inte infaller på dagarna -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 för samtliga oväntade 

ränteändringar. Istället för att beräkna normalavkastningen på perioden innan den studerade händelsen 

inträffar, beräknas normalavkastningen således utifrån intervallerna mellan räntechockerna, vilket ger 

en normalavkastning per aktie per år. Uträkningarna har gjorts på detta sätt för att undvika det problem 

som uppstår ifall normalavkastningen enbart beräknas på perioden innan en ränteändring, och denna 

period råkar innehålla andra oväntade ränteändringar. Att beräkna normalavkastningen utifrån 

intervallerna på detta vis medför dock att det kan uppstå oönskade hopp årsvis, d.v.s. att en akties 

beräknade normalavkastning skiljer sig avsevärt mellan t ex den 20 december ett år och den 5 januari 

                                                           
41

 Elton et al. (2007: 422-423) 
42

 Ibid 
43

 Ibid 
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följande år. För att kontrollera i vilken utsträckning detta har skett har två diagram över den beräknade 

normalavkastningen för två slumpvis utvalda aktier från urvalet gjorts. 

 

 

Fig. 4 Beräknad normalavkastning för Marathon Oil, 1994-2009 

 

 

 

Fig. 5 Beräknad normalavkastning för Morgan Stanley, 1994-2009 

 

Som diagrammen illustrerar uppvisar den beräknade normalavkastningen för de båda företagen 

oönskade hopp mellan vissa år under den studerade perioden, medan hoppen mellan andra år är 

betydligt mindre. Detta innebär att aktiernas beräknade normalavkastning för vissa år, som skiljer sig 
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företagen emellan, kan komma att påverka det slutgiltiga resultatet, något som kommer att diskuteras 

utförligare i kommande kapitel.     

  

3.5 Att mäta aktiens reaktion genom icke-normal avkastning 

Aktiens reaktion på ränteannonseringen mättes sedan genom att beräkna huruvida de valda aktierna 

uppvisade någon icke-normal avkastning på händelsedagarna under den studerade perioden. Som 

beskrivits i avsnitt 2.5 utgörs den icke-normala avkastningen av skillnaden mellan den faktiska 

avkastningen och den normala avkastningen. Då den normala avkastningen i denna undersökning 

beräknats med hjälp av genomsnittsavkastningmodellen har den icke-normala avkastningen beräknats 

enligt:  

 

  ARit = Rit – E(Rit) 

 

Den icke-normala avkastningen för dagarna då de oväntade ränteändringarna annonserats har 

beräknats såväl för varje enskild aktie som för varje bransch. Branschernas icke-normala avkastning 

beräknades som ett icke-viktat genomsnitt av den icke-normala avkastning som observerats hos 

samtliga företag inom respektive bransch.      

 

3.6 Regressionsanalys och hypotesprövning 

Regressionen genomfördes dels på varje enskild akties icke-normala avkastning, och dels med varje 

enskild branschs icke-normala avkastning som beroende variabel. Hypotesprövningen genomfördes 

först för effekten av samtliga räntechocker och sedan för effekten av positiva – respektive negativa 

räntechocker i två separata regressioner, för att se om riktningen på den oväntade ränteändringen har 

någon betydelse. Nedan tabell visar antalet räntechocker som undersökts:    

 

Totalt antal räntechocker 1994-2009  69 

Positiva räntechocker 35 

Negativa räntechocker 34 
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4 Resultat och analys 
Analysen har genomförts såväl på enskild aktienivå som på branschnivå. För att undvika att inkludera 

för detaljerade diagram och tabeller i själva uppsatsen, illustreras och diskuteras data i följande avsnitt 

på branschnivå, och resultatet för de enskilda aktierna kommenteras endast där detta är relevant.  

 

4.1 Genomsnittlig icke-normal avkastning  

Den icke-normala avkastningen som en aktie uppvisar är den beroende variabeln i det samband som 

undersökts i denna studie. Den är ett tecken på att aktiekursen reagerat på något som skett på 

marknaden vilket resulterat i en avkastning som ligger över eller under aktiens förväntade avkastning 

under normala förhållanden. Det bör poängteras att icke-normal avkastning i sig inte är tillräckligt för 

att fastställa att aktierna har reagerat just på de oväntade ränteändringar som studerats och inte på 

någon annan variabel vid samma tidpunkt. Existensen av det samband som härmed undersöks avgörs 

istället av värdet på lutningskoefficienten och den statistiska signifikansen av detta värde, vilket 

rapporteras i nästa avsnitt. Hursomhelst är det relevant att börja med att få en överblick över den icke-

normala avkastning som observerats inom respektive bransch, för att se om det föreligger några 

skillnader mellan de olika branscherna samt mellan avkastningen vid positiva – respektive negativa 

räntechocker. I de två diagrammen nedan visas ett genomsnitt av den sammanlagda icke-normala 

avkastningen som observerats vid räntechocker under perioden 1994 - 2009 för vardera bransch. Det 

första diagrammet illustrerar branschernas reaktion vid en oväntad räntehöjning, medan det andra 

återger reaktionen vid en oväntad räntesänkning.     

 

 

Fig. 6 Genomsnitt av den icke-normala avkastning som observerats 1994 - 2009 i samband med 

oväntade räntehöjningar  

 



29 
 

 

Fig. 7 Genomsnitt av den icke-normala avkastning som observerats 1994-2009 i samband med 

oväntade räntesänkningar 

 

Såväl i fallet med de positiva räntechockerna som med de negativa uppvisar branschen hypotek den 

högsta genomsnittliga icke-normala avkastningen, med 0, 3 respektive 2, 4 %. Den icke-normala 

avkastningen är genomgående högre vid oväntade räntesänkningar jämfört med oväntade 

räntehöjningar, för samtliga branscher. Chuliá et al. påvisade ett motsatt förhållande, där 

räntehöjningar, som innebär negativa nyheter för aktiemarknaden, resulterade i en starkare reaktion i 

aktiepriserna jämfört med räntesänkningar
44

. Bernanke & Kuttner fann endast svaga bevis för att det 

skulle föreligga någon skillnad mellan styrkan i reaktionen beroende på om det rörde sig om en positiv 

respektive negativ räntechock
45

. Den bakomliggande teorin säger att aktiekurserna bör reagera positivt 

på räntesänkningar och negativt på räntehöjningar. Dock är det endast inom flygindustrin som en 

negativ icke-normal avkastning vid räntehöjningstillfällen observerats (fig. 6). Övriga branschers 

aktier har uppvisat positiv icke-normal avkastning i samband med de oväntade räntehöjningarna. 

Resultaten stämmer således inte med ekonomisk teori eller med resultat från tidigare forskning.   

    

4.2 Icke-normal avkastning vid de enskilt största räntechockerna 

Bland de 69 räntechocker som observerats mellan 1994 – 2009 ligger genomsnittet för de positiva 

räntechockerna - d.v.s. de oväntade räntehöjningarna – på 20 baspunkter, medan genomsnittet för de 

negativa räntechockerna ligger på minus 32 baspunkter. Två räntechocker stod ut som ovanligt stora i 

jämförelse med de övriga under den studerade perioden. Dessa låg på 50 baspunkter (2008-03-18) 

                                                           
44

 Chulià et al. (2010) 
45

 Bernanke & Kuttner (2005) 
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respektive minus 294 baspunkter (2008-01-30). Att den negativa räntechocken den 30 januari 2008 

blev så pass stor trots att den verkliga ränteändringen endast innebar en sänkning av styrräntan på 

minus 50 baspunkter, kan sannolikt förklaras av yttre omständigheter såsom det oroliga ekonomiska 

läge som rådde vid tidpunkten samt det faktum att styrräntan redan ändrats precis en vecka innan, 

varför en ytterligare ränteändring var oförutsedd. De här två dagarna har plockats ut för att studera 

vilken icke-normal avkastning de olika branscherna uppvisat i samband med dessa ovanligt stora 

räntechocker.  

  

 

Fig. 8 Icke-normal avkastning för respektive bransch den 2008-03-18, då den största positiva 

räntechocken (50 baspunkter) för perioden 1994-2009 annonserades 

 

Även här uppvisar branschen hypotek den högsta icke-normala avkastningen jämfört med övriga 

branscher, närmare bestämt 24, 5 %. Även övriga branscher uppvisar en icke-normal avkastning som 

ligger avsevärt högre än deras genomsnittliga icke-normala avkastning i samband med räntehöjningar.  
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Fig. 9 Icke-normal avkastning för respektive bransch för den 2008-01-30, då den största negativa 

räntechocken ( - 294 baspunkter) för perioden 1994-2009 annonserades 

 

Trots att den största oväntade negativa räntechocken var mer än fem gånger så stor som den största 

positiva räntechocken, uppvisar samtliga branscher betydligt lägre icke-normal avkastning vid detta 

tillfälle. Den högsta icke-normala avkastningen återfinns hos branschen byggnadsbolag och ligger på – 

5, 4 %. Det är intressant att notera att flera av aktierna uppvisat negativ icke-normal avkastning trots 

att det rörde sig om en räntesänkning, vilket brukar tolkas som positiva nyheter för aktiekurserna. Den 

icke-normala avkastning som observerats den 30 januari 2008 bör dock ses i förhållande till det 

ostadiga läge som rådde på marknaden vid den tidpunkten. Det kan inte uteslutas att flera andra 

ekonomiska nyheter omkring samma tidpunkt påverkade aktiernas icke-normala avkastning. Detta 

understryks särskilt med tanke på de resultat för lutningskoefficienten som redovisas i nästa avsnitt, 

som innebär att det är svårt att statistiskt påvisa att räntechockerna är orsaken till den observerade 

icke-normala avkastningen.    

 

4.3 Hypotesprövning  

Den variabel som är av störst intresse är lutningskoefficienten β2, vilken innehåller information om 

sambandet mellan den oberoende variabeln räntechocker och den beroende variabeln icke-normal 

avkastning. I EViews testas nollhypotesen att lutningskoefficienten är noll. Om nollhypotesen inte kan 

förkastas innebär det att det inte går att bevisa statistiskt utifrån den studerade populationen att 

räntechocker på något systematiskt sätt resulterar i icke-normal avkastning bland de aktier som 

studerats. Mothypotesen är att lutningskoefficienten är skild från noll, vare sig den är ett positivt eller 

negativt tal. Enligt teorin bör sambandet föreligga i sådan riktning att oväntade räntehöjningar 

(sänkningar) leder till negativ (positiv) icke-normal avkastning. Det första steget är dock att testa 

genom hypotesprövning om det går att påvisa något samband över huvud taget. Hypotesprövningen 

testar således:    
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H0 = b2  = 0 

                                      H1 = b2 ≠ 0 

 

Hypotesprövningen genomfördes först på effekten av samtliga räntechocker och sedan på effekten av 

positiva – respektive negativa räntechocker i två separata regressioner, för att se om riktningen på den 

oväntade ränteändringen har någon betydelse. P-värdet för samtliga regressioner var dock långt över 

0,05, som är gränsvärdet för att förkasta nollhypotesen. Detta innebär att nollhypotesen inte kunde 

förkastas varken för någon enskild aktie eller för någon bransch, vare sig vid positiva eller negativa 

räntechocker. Den skattade lutningskoefficienten var som regel väldigt låg både i fallet med de 

positiva som med de negativa räntechockerna. Detta, såväl som värdena för t-statistikan, har dock 

hursomhelst inget statistiskt signifikant värde på grund av de höga p-värdena. I nedan tabeller återges 

de värden som erhållits i regressionsanalysen och som utgör grunden för att nollhypotesen inte kan 

förkastas.    

 

  Lutningskoefficient t-statistika p-värde R² 

Banker         

-0.000918 -0.062811 0.9503 0.000120 

Byggnadsbolag 0.001581 0.073909 0.9415 0.000166 

Oljeindustrin 0.006449 0.726493 0.4727 0.015742 

Stål- och 
järnindustrin 

0.006897 0.617829 0.5409 0.011435 

Hypotek 0.021498 0.844515 0.4045 0.021155 

Flygindustrin 0.007842 0.754290 0.4560 0.016949 

Möbler & Inredning -0.007382 -0.520881 0.6059 0.008155 

Tabell 1. Värden från regressionsanalysen för de positiva räntechockerna, 1994-2009 
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  Lutningskoefficient t-statistika p-värde R² 

Banker 0.000897 0.071074 0.9438 0.000158 

Byggnadsbolag 0.007281 0.469653 0.6418 0.006846 

Oljeindustrin 0.004083 0.802270 0.4283 0.019717 

Stål- och 
järnindustrin 

-0.002909 -0.347010 0.7309 0.003749 

Hypotek -0.003444 -0.158078 0.8754 0.000780 

Flygindustrin -0.002380 -0.184976 0.8544 0.001068 

Möbler & Inredning 

-0.003622 -0.332994 0.7413 0.003453 

Tabell 2. Värden från regressionsanalysen för de negativa räntechockerna, 1994-2009 

 

I diagrammet nedan illustreras p-värdena för respektive bransch grafiskt för att belysa hur pass långt 

ifrån gränsen för statistiskt signifikanta resultat de låg, samt hur p-värdena skiljde sig mellan positiva 

respektive negativa räntechocker. 

 

 

Fig.10 P-värden för regressionen av positiva – respektive negativa räntechocker 

 

Dessa höga p-värden innebär att det inte går att dra några slutsatser om ett samband mellan 

räntechocker och icke-normal avkastning från populationen som studerats. Det faktum att inga 

signifikanta värden för lutningskoefficienten observerats över huvud taget bör ifrågasättas, då tidigare 
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undersökningar i allmänhet genererat signifikanta värden. Som tidigare nämnts är valet av 

händelsefönster respektive estimeringsfönster vid utförandet av en händelsestudie av central vikt för 

vilka effekter som fångas upp i analysen. Då normalavkastningen helst ska beräknas för en period som 

föregår den aktuella händelsen och inte via intervaller mellan flera händelser under ett år, finns det 

anledning att misstänka att beräkningen av normalavkastningen i denna undersökning är en möjlig 

felkälla. Användningen av intervaller valdes av den anledning att tidigare ränteändringar som ligger 

innan den observerade ränteändringar lätt hamnar med i uträkningen av normalavkastningen när denna 

görs utifrån en period som föregår händelsen, där ingen hänsyn tas till tidigare ränteändringar som 

ligger nära i tid. Vid ett par tillfällen under den studerade perioden låg ränteändringarna relativt tätt, 

varav det mest extrema fallet var den 22 januari 2008 följt av den 30 januari 2008. Trots detta, skulle 

undersökningens tillförlitlighet kunna förbättras genom att beräkna normalavkastningen enbart utifrån 

kortare perioder som föregår respektive ränteändring, så att den icke-normala avkastningen utgörs av 

skillnaden mellan den faktiska avkastningen vid räntechocken och den normala avkastningen som 

beräknats enbart utifrån en kort period innan ränteändringen och inte genom ett sammanslaget 

årsgenomsnitt.   

 

I ett försök att undvika ett för snävt händelsefönster som missar en del av effekten samt ett för brett 

sådant för att få ett skevt resultat, valdes händelsefönstret till endast den dag då ränteändringen skedde. 

Denna intervall ligger mittemellan de inomdagliga respektive längre perioders undersökningar som 

tidigare utförts. Som påvisats av ett flertal forskare, är effekten dock starkast precis minuterna efter 

ränteannonseringen. Det har till exempel påvisats att en räntehöjning på 10 baspunkter genererar en 

negativ icke-normal avkastning på upp till 46 baspunkter inom 5 minuter efter ränteannonseringen
46

. 

Är det möjligt att marknaden inkorporerar ny information i aktiepriserna så pass snabbt att daglig data 

är för brett för att fånga upp effekten av räntechocken?    

 

Som nämnts i andra kapitlet, har forskning visat att ett flertal faktorer påverkar aktiers känslighet för 

ränteändringar, såsom konjunkturcykler och företagsspecifika egenskaper såsom kreditförhållanden. 

Då ingen hänsyn tagits till sådana omständigheter, utöver det faktum att företagen valts i samma 

bransch- och storlekskategori, är det även möjligt att resultaten påverkats t ex av att observationer från 

lågkonjunkturer blandats med observationer från högkonjunkturer.  

 

 

                                                           
46

 Chuliá et al. (2010) 
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5 Avslutande kommentarer 
 

För att undersöka huruvida det är möjligt att påvisa något samband mellan oväntade styrränteändringar 

och icke-normal avkastning på den amerikanska marknaden användes metoden event study, som ofta 

används just för att mäta marknadens reaktion på ny information. Det urval omfattande 33 aktier från 7 

olika branscher som studerades på daglig basis under perioden 1994 - 2009 uppvisade dock inga 

statistiskt signifikanta värden som tydde på något samband. Samtliga p-värden låg långt över 0, 05 

både när det gällde räntechocker i allmänhet såväl som när separata regressioner som skiljde på 

positiva respektive negativa räntechocker utfördes.  

 

Då tidigare forskning påvisat signifikanta värden för detta samband, finns det anledning att ifrågasätta 

resultatet som denna undersökning genererat. De höga p-värdena kan bero dels på att de valda aktierna 

faktiskt inte reagerat systematiskt på räntechocker under den studerade perioden, eller också på att 

genomförandet av händelsestudien av olika anledningar lett till att ett faktiskt samband inte 

observerats. Möjliga felkällor är beräkningen av aktiernas normala avkastning och valet av händelse – 

respektive estimeringsfönster. Användningen av årsgenomsnitt för den beräknade normalavkastningen 

var visserligen användbar för att kunna rensa ut samtliga räntechocker ur estimeringsfönstret, men 

ytterligare undersökningar skulle kunna visa om denna metod lett till alltför breda estimeringsfönster, 

som fångar upp laggande effekter av räntechocker. Användningen av daglig data i form av aktiernas 

stängningskurser kan också ha gjort att effekten av de studerade räntechockerna blandades ut alltför 

mycket med andra ekonomiska faktorer. Tidigare forskning har visat att andelen signifikanta värden 

för det studerade sambandet ökar avsevärt vid användning av inomdaglig data. 

 

För framtida forskning skulle det vara intressant dels att utföra flera händelsestudier – med olika 

händelse- respektive estimeringsfönster på en och samma population, för att jämföra hur pass mycket 

det inverkar på resultaten mellan de olika undersökningarna. Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur väl den ekonometriska modellen stämmer överens med det sanna förhållandet mellan 

räntechocker och reaktioner på aktiemarknaden genom en studie som samtidigt granskar effekten av 

andra ekonomiska nyheter vid samma tidpunkt, såsom t ex sysselsättningsrapporter. Då förhållandet 

mellan räntechocker och aktiemarknaden främst undersökts på den amerikanska marknaden skulle det 

vara intressant att göra fler studier på andra marknader, såsom t ex den europeiska marknaden.  
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Appendix 
 

Tabell. Ränteändringar som ej motsvarat marknadens förväntningar, 1994-2009 

Datum Räntechock 

1994-02-04 0,105 

1994-03-22 -0,137777778 

1994-04-18 0,25 

1994-05-17 0,110714286 

1994-08-16 0,206666667 

1994-11-15 0,18 

1995-02-01 0,103703704 

1995-07-06 -0,0868 

1995-12-19 -0,284166667 

1997-03-25 0,206666667 

1998-09-29 1,8 

1998-10-15 0,11625 

1998-11-17 -0,138461538 

1999-05-18 -0,023846154 

1999-08-24 0,132857143 

1999-10-05 -0,017884615 

1999-11-16 0,171428571 

2000-02-02 -0,037592593 

2000-03-21 -0,062 

2000-05-16 0,082666667 

2000-06-28 -0,3 

2000-12-19 0,142083333 

2001-01-03 -0,321071429 

2001-03-21 0,070454545 

2001-04-18 -1,05 

2001-05-15 -0,1453125 

2001-06-27 0,85 

2001-08-21 0,062 

2001-09-17 -0,288461538 

2001-10-02 -0,090862069 

2001-11-06 -0,13125 

2001-12-11 0,0155 

2002-01-30 0,465 

2002-03-19 -0,051666667 

2002-06-26 -0,15 

2002-08-13 0,051666667 

2002-09-24 0,1 

2002-11-06 -0,2 

2003-01-29 0,0775 

2003-03-18 0,059615385 

2003-05-06 0,0186 

2003-06-25 0,75 

2004-05-04 -0,011481481 

2004-08-10 0,02952381 

2004-11-10 0,0075 

2005-05-03 0,005535714 
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2005-09-20 0,105 

2005-11-01 0,160344828 

2006-03-28 0,051666667 

2006-06-29 -0,45 

2006-08-08 -0,053913043 

2007-05-09 0,007045455 

2007-08-07 0,051666667 

2007-09-18 -0,4 

2007-12-11 0,0155 

2008-01-22 -1,791111111 

2008-01-30 -2,945 

2008-03-18 0,500769231 

2008-06-25 -0,06 

2008-08-05 -0,005961538 

2008-09-16 0,192857143 

2008-10-08 -0,168478261 

2008-10-29 -0,93 

2008-12-16 -0,341 

2009-03-18 -0,023846154 

2009-04-29 -0,15 

2009-08-12 -0,008157895 

2009-09-23 -0,021428571 

2009-12-16 -0,031 

 

Tabell. Ränteändringstillfällen som tagits bort ur urvalet p.g.a fel i formeln, 1994-2009 

Datum  

1996-01-31 #DIV/0! 

1999-06-30 #DIV/0! 

2001-01-31 #DIV/0! 

2004-06-30 #DIV/0! 

2005-06-30 #DIV/0! 

2006-01-31 #DIV/0! 

2007-01-31 #DIV/0! 

2007-10-31 #DIV/0! 

2008-04-30 #DIV/0! 

 

Tabell. Ränteändringar som motsvarat marknadens förväntningar (räntechock = 0) 1994-2009 

Datum Räntechock 

1999-12-21 0 

2000-08-22 0 

2000-10-03 0 

2000-11-15 0 

2002-05-07 0 

2002-12-10 0 

2003-08-12 0 

2003-09-16 0 

2003-10-28 0 

2003-12-09 0 

2004-01-28 0 
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2004-03-16 0 

2004-09-21 0 

2004-12-14 0 

2005-02-02 0 

2005-03-22 0 

2005-08-09 0 

2005-12-13 0 

2006-05-10 0 

2006-09-20 0 

2006-10-25 0 

2006-12-12 0 

2007-03-21 0 

2007-06-28 0 

2009-01-28 0 

2009-06-24 0 

2009-11-04 0 

 

Tabell. Positiva räntechocker 1994-2009      

Datum Positiv räntechock 

1994-02-04 0,105 

1994-04-18 0,25 

1994-05-17 0,110714286 

1994-08-16 0,206666667 

1994-11-15 0,18 

1995-02-01 0,103703704 

1997-03-25 0,206666667 

1998-09-29 1,8 

1998-10-15 0,11625 

1999-08-24 0,132857143 

1999-11-16 0,171428571 

2000-05-16 0,082666667 

2000-12-19 0,142083333 

2001-03-21 0,070454545 

2001-06-27 0,85 

2001-08-21 0,062 

2001-12-11 0,0155 

2002-01-30 0,465 

2002-08-13 0,051666667 

2002-09-24 0,1 

2003-01-29 0,0775 

2003-03-18 0,059615385 

2003-05-06 0,0186 

2003-06-25 0,75 

2004-08-10 0,02952381 

2004-11-10 0,0075 

2005-05-03 0,005535714 

2005-09-20 0,105 

2005-11-01 0,160344828 

2006-03-28 0,051666667 

2007-05-09 0,007045455 
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2007-08-07 0,051666667 

2007-12-11 0,0155 

2008-03-18 0,500769231 

2008-09-16 0,192857143 

 

Tabell. Negativa räntechocker 1994-2009 

Datum Negativ räntechock 

1994-03-22 -0,137777778 

1995-07-06 -0,0868 

1995-12-19 -0,284166667 

1998-11-17 -0,138461538 

1999-05-18 -0,023846154 

1999-10-05 -0,017884615 

2000-02-02 -0,037592593 

2000-03-21 -0,062 

2000-06-28 -0,3 

2001-01-03 -0,321071429 

2001-04-18 -1,05 

2001-05-15 -0,1453125 

2001-09-17 -0,288461538 

2001-10-02 -0,090862069 

2001-11-06 -0,13125 

2002-03-19 -0,051666667 

2002-06-26 -0,15 

2002-11-06 -0,2 

2004-05-04 -0,011481481 

2006-06-29 -0,45 

2006-08-08 -0,053913043 

2007-09-18 -0,4 

2008-01-22 -1,791111111 

2008-01-30 -2,945 

2008-06-25 -0,06 

2008-08-05 -0,005961538 

2008-10-08 -0,168478261 

2008-10-29 -0,93 

2008-12-16 -0,341 

2009-03-18 -0,023846154 

2009-04-29 -0,15 

2009-08-12 -0,008157895 

2009-09-23 -0,021428571 

2009-12-16 -0,031 

 

 


