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     mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar  

     i credit default swap spreads, samt att se om  

     resultaten överensstämmer med tidigare   

     forskning och studier. 

 

Metod:  Förändringar i CDS-spreads kommer att   

 studeras med hjälp av en eventstudie, vilken  

 avslutas med ett par tester för att se om de framtagna 

resultaten är signifikanta. 

 

Slutsats:    Det finns anledning att misstänka att CDS-  

     premierna påverkas av ändringar i kreditbetyg.  
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     resultat för att anta att ändringar i kreditbetyg alltid 

     påverkar CDS-spreads. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till ämnet, samt en djupgående presentation av 

frågeställning och syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund  

 

Finansiella tillgångar och instrument handlas varje dag, överallt, i flera olika former. Priser 

stiger och sjunker till följd av en mängd olika händelser som drabbar marknaderna. Dessa 

marknader påverkas ständigt av yttre makroekonomiska störningar, samtidigt som företag och 

institutioner drabbas av företags- och branschspecifika händelser. Till följd av denna 

osäkerhet talar man ofta om risker och riskhantering i samband med köp av finansiella 

tillgångar. En sorts risk som är väldigt omtalad i media och i ekonomivärlden just nu är 

kreditrisk. Mer ingående innebär kreditrisk den risk som finns för att en framtida betalning 

inte kommer att genomföras, till följd av exempelvis konkurs.  

 

Företags, finansiella institutioners och även länders kreditvärdighet granskas av så kallade 

kreditvärderingsinstitut. Dessa tilldelar ett företag ett kreditbetyg utifrån hur stark 

kreditvärdigheten hos just detta företag är. Hög kreditrisk innebär en ökad risk för en 

ekonomisk förlust för köparen av en finansiell tillgång. 

 

Det finns sätt att skydda sig mot kreditrisk. Genom att köpa ett kreditderivat kan man försäkra 

sig mot en förlust som annars skulle uppstå i det fall då företaget, det finansiella institutet 

eller landet i fråga inte klarar av att fullgöra sin betalning. 

 

Kostnaden för detta slag av försäkring varierar dagligen och påverkas av en rad olika faktorer. 

Till exempel steg alla premier på CDS-kontrakt under krisen 2008. Intressanta 

frågeställningar tar upp olika teorier och hypoteser om vad som påverkar premier hos dessa 

credit default swaps, CDS. Denna uppsats kommer att behandla just det här området och utgå 

från ett antal sådana frågor. Frågeställningen presenteras i detalj i avsnitt 1.3. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan kreditbetyg och 

priserna på kreditderivat. Mest fokus kommer att ligga på ändringar i kreditbetyg och möjliga 

effekter på CDS-premier. Denna uppsats är uppbyggd kring tanken att resultatet ska spegla 

den genomsnittliga effekten på marknaden för företag med relativt hög kreditvärdighet och 

väldigt likvida CDS-kontrakt. En del av syftet med denna studie är att kontrollera om 

resultaten överensstämmer med tidigare framtagna forskningsresultat inom detta område. 

 

 

1.3 Frågeställning och problemformulering 

 

Finns det ett samband mellan ändringar i kreditbetyg och credit default swap spreads? Denna 

mening sammanfattar kärnan i problemformuleringen som ligger till grund för hela denna 

uppsats. 

 

För att försöka besvara denna frågeställning kommer de dagliga förändringarna för CDS-

premier att undersökas och analyseras, och därigenom uppstår ett antal underfrågor som ger 

hjälp åt att slutligen nå fram till en slutsats. De frågor som är centrala för uppbyggnaden av 

denna studie, och som tester och analys har utgått från, är följande: 

1. Är de dagliga förändringarna i credit default swap spreads större än normalt dagarna 

kring en ändring av kreditbetyg? 

2. Hur stor är den ”onormala” dagliga förändringen i credit default swap spreads före 

och efter Moody's ändrat ett kreditbetyg? Det vill säga, hur stor är förändringen per dag efter 

att ett värde för normal förändring subtraherats från den ursprungliga förändringen? 

3. Hur ser den kumulativa ”onormala” förändringen ut? 

4. Finns det en statistiskt säkerställd skillnad mellan de genomsnittliga kumulativa 

förändringarnas storlek vid en kreditbetygsändring och de normala kumulativa 

förändringarna? 

 

För att undersöka om CDS-premier ändras eller inte då Moody's ändrar företags och 
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finansiella institutioners kreditbetyg kommer en eventstudie att genomföras. 

 

 

1.4 Hypotes 

 

Vid de flesta studier finns någon form av föraning eller förväntan om vad för resultat som 

troligtvis kommer att genereras. Vad gäller studien i denna uppsats finns en huvudsaklig 

hypotes, nämligen att ändringar i kreditbetyg följs av förändringar i motsatt riktning i CDS-

premier. Alltså, om kreditbetyget höjs resulterar detta i att premiebetalningarna sjunker. 

 

 

1.5 Disposition 

 

I detta kapitel har syftet med uppsatsen presenterats och problemställningen formulerats. Det 

har även givits en introduktion till ämnet genom en kort bakgrundspresentation. Nästa kapitel 

ägnas åt teorin bakom detta ämnesval. Rent praktiska saker förklaras, som hur kreditbetyg 

sätts och vad CDS-premier är samt hur dessa värderas. Moody's kreditvärderingsprocess 

beskrivs och kreditbetygen jämförs med de från Standard & Poor's. Sist i detta kapitel 

presenteras tidigare studier inom detta ämnesområde. Kapitel tre ägnas åt metod, och då 

förklaras mer i detalj hur eventstudien och de statistiska tester som kommer att användas i 

denna uppsats går till. I kapitel fyra presenteras datamängden som använts samt de 

avgränsningar som gjorts inom ramen för denna uppsats. Kapitel fem behandlar resultaten 

från eventstudien och de statistiska testerna. Förändringar och samband presenteras tydligt. 

Det sjätte kapitlet analyserar resultaten som redovisats i kapitel fem, samt jämför dessa med 

resultat från tidigare studier som gjorts av andra inom detta område. Till sist presenteras en 

slutsats i kapitel sju, där resultaten knyts samman med frågeställning och teori. 

 

Under uppsatsens gång presenteras centrala teorier och begrepp. Flera begrepp och uttryck är 

mer kända vid sina engelska namn än de svenska översättningarna. Av denna anledning 

kommer ofta även de engelska namnen att anges för att göra innebörden tydligare. Efter själva 

uppsatsen bifogas en lista över referenser och litteratur som använts till denna uppsats, samt 
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en bilaga med en lista över samtliga företag som studerats och en bilaga med beskrivande 

statistik som tagits fram med hjälp av Eviews inför de statistiska testerna. 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer teori att presenteras i form av en kort presentation av kreditrisk, 

kreditvärdering samt kreditderivat. Därefter följer en genomgång av teori framtagen genom 

tidigare studier. 

 

 

2.1 Kreditrisk 

 

Finansiella kontrakt förekommer i flera varianter, både standardiserade och skräddarsydda. 

Skräddarsydda kontrakt som upprättas av företag eller personer, som till exempel swappar, 

bär alltid med sig en risk för att motparten inte kommer att fullfölja sin del av avtalet. Det är 

denna osäkerhet som benämns kreditrisk. 

 

Det är viktigt att hålla isär kreditrisk och marknadsrisk. En bank är till exempel utsatt för 

kreditrisk då det finns en möjlighet att motparten i kontraktet inte kommer kunna fullfölja sin 

betalning, då värdet på kontraktet är positivt för banken. Med andra ord väntar sig banken att 

få ett positivt kassaflöde från motparten. Marknadsrisk däremot uppstår av risken för att 

marknadsvariabler, såsom räntor och växelkurser, ändras i en riktning som inte är önskvärd 

och leder till att kontraktets värde blir negativt för banken. 

 

Denna uppsats ägnas åt kreditrisken hos företag och finansiella institutioner. Om en aktör 

köper en obligation i ett visst företag, kan man ställa sig frågan om risken är hög eller låg för 

att företaget inte kommer att betala ut beloppet på slutdagen eller inte betalar ut kupongerna 

på en kupongobligation i tid. Kreditrisken skiljer sig åt mellan olika företag, banker och andra 

finansiella institut, och för att försöka få rätsida på problemet har en mängd 

kreditvärderingsinstitut skapats. Dessa har till uppgift att värdera hur hög kreditvärdigheten 

för obligationer i olika företag är, och även hur stark kreditvärdighet finansiella institutioner 

har.  
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2.2 Kreditvärderingsinstitut 

 

Ett kreditvärderingsinstitut är ett institut som bedömer hur starka företags och länders 

förmågor att betala sina lån och krediter är. Detta görs genom en noggrann analys av det 

företag, bank, land etc, vars kreditvärdighet ska granskas. Mer detaljerat kontrollerar de 

kreditvärdigheten på obligationer, och då främst företagsobligationer, och bestämmer sedan 

ett passande kreditbetyg från sin betygsskala. Fokus ligger bland annat på hur företaget har 

klarat sig historiskt sett (med hjälp av genomsnittliga default rates där man får ett underlag 

för hur stor sannolikheten för betalningsinställelse är). Olika kreditvärderingsinstitut har något 

olika tillvägagångssätt när de bedömer kreditvärdighet, men grundmetoden är ungefär 

densamma. De tre största kreditvärderingsinstituten i världen är Standard & Poor's, Moody's 

och Fitch. Av dessa är det Standard & Poor's och Moody's som ger ut flest kreditbetyg. Denna 

uppsats baseras främst på Moody's kreditbetyg. Dock kommer även Standard & Poor's betyg 

och deras värderingsprocess att nämnas i nästa avsnitt, vilket ökar förståelsen för hur 

kreditvärderingsinstitut fungerar och agerar.  

 

Som kommer att synas i nästa avsnitt ger instituten ofta väldigt lika kreditbetyg och följer 

liknande värderingsprocesser. Av denna anledning kan man anta att betyg från dessa båda 

stora kreditvärderingsinstitut påverkar marknaden för CDS-kontrakt på liknande sätt, även om 

möjligheten finns att aktörer på marknaden förlitar sig mer på ett av instituten. 

 

 

2.2.1 Kreditvärderingsprocessen 

 

Kreditvärderingsprocessen ser olika ut för olika värderingsinstitut, vilket resulterar i att 

kreditbetyg från olika kreditvärderingsinstitut kan skilja sig åt för ett och samma företag. 

Oftast är de dock väldigt lika.  

 

På Moody’s hemsida (www.moodys.com, hämtat 2011-11-09) förklaras att Moody's baserar 

sin värdering på två centrala frågeställningar: 

1: Hur stor är risken att innehavaren av en specifik tillgång, som innebär att företaget i fråga 

http://www.moodys.com/
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har en skuld till denne, inte får betalningen i tid? 

2: Hur ser denna risk ut i förhållande till risker för alla andra liknande tillgångar? 

De menar även att störst fokus ligger på utgivarens förmåga att generera kassaflöde i 

framtiden.  

 

Om ett företag ska värderas för första gången består processen av följande delar, vilka även 

dessa presenteras på Moody’s hemsida: 

1: Möte med ledningen (Meeting with Management). Här ses bland annat företagets bakgrund, 

strategi och finansiella position över. 

2: Moody's ratingkommitté (Moody's Rating Committee). Syftet med denna kommitté är att 

göra en så objektiv värdering som möjligt genom en djup förståelse och fokus på relevanta 

riskfaktorer. Kommittén presenterar ett förslag på kreditbetyg. 

3: Tidslinje över ratingprocess (Rating Process Timeline). Ratingprocessen, eller 

betygsprocessen, tar ungefär 60-90 dagar. 

4: Kreditbetyget görs tillgängligt för allmänheten (Rating Dissemination and Publication). 

Först meddelas företaget om det valda betyget, och sedan publiceras det och görs tillgängligt 

för alla. 

5: Rätt att vägra betyget (Right of Refusal of the Moody's Rating in Asia Pacific). Moody's 

tillåter de företag som värderas för första gången att välja att betyget inte ska publiceras. 

6: Behandling av konfidentiell information (Treatment of Confidential Information). 

7: Fortsatt pågående relation (On-going Relationship). Ett möte mellan Moody's och företaget 

äger rum minst en gång årligen för att se över information och kreditvärdighet. 
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Moody's använder sig av följande kreditbetygsskala (Berk, J., DeMarzo, P. (2007)): 

Investment Grade 

Aaa – Det högsta kreditbetyget. Företaget har väldigt låg kreditrisk. 

Aa1, Aa2, Aa3 – Obligationen har väldigt hög kvalitet och kreditrisken är låg. 

A1, A2, A3 – Relativt hög kvalitet på obligationen och låg risk. 

Baa1, Baa2, Baa3 – Måttlig kreditrisk. Dock anses inte kvaliteten på obligationen vara lika 

hög som vid de högre betygen. 

Speculative Grade 

Ba1, Ba2, Ba3 – Spekulativa obligationer med en relativt hög kreditrisk. 

B1, B2, B3 – Spekulativa obligationer, och kreditrisken är hög. 

Caa1, Caa2, Caa3 – Dessa obligationer anses vara av dålig kvalitet och risken är väldigt hög. 

Ca – Hög risk för konkurs. 

C – Detta är det lägsta kreditbetyget som ofta hänger ihop med konkurs. 

 

I denna uppsats har alla företag som studeras kreditbetyg inom ramen för Investment Grade. 

 

Standard & Poor's, som är ett annat välkänt kreditvärderingsinstitut, använder sig av en 

värderingsprocess som påminner väldigt mycket om Moody's. Denna förklaras i ”Standard & 

Poor’s Guide to Credit Rating Essentials” (hämtat 2011-11-14 från 

www.understandingratings.com), där Standard & Poor’s beskriver grunderna om vad 

kreditbetyg är, hur de sätts och varför de ändras.  Kreditvärderingsprocessen går till ungefär 

på följande sätt: Efter att en förfrågan om kreditbetyg kommit in görs en 

informationsinsamling. Därefter hålls ett möte med företagsledningen, och sedan ett möte 

med ratingkommittén där beslut kan överklagas. Standard & Poor's lämnar sedan ett slutgiltigt 

betyg, vilket följs upp med bevakning av företaget. 

 

De stora kreditvärderingsinstituten har fått kritik för att de ibland inte ger samma kreditbetyg 

samt ändrar vid olika tillfällen, vilket bland annat tas upp och diskuteras av Berner i artikeln 

”Varför behövs kreditvärderare?” (2011). Ett bra exempel är då Standard & Poor's sänkte 

USAs kreditbetyg under sommaren 2011. Moody's valde att inte sänka. Detta bidrog till en 

hel del diskussioner och spekulationer kring vem som gav det mest korrekta kreditbetyget. 
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För att tydligare se hur lika eller olika betyg Moody's och Standard & Poor's ger ut, har en 

tabell över dagens kreditbetyg (2011-11-09) för samma företag som senare kommer att 

användas i eventstudien sammanställts nedan. Om vi endast använder de högre betygen, de 

som ingår i det Moody's kallar Investment Grade, och tilldelar de olika betygen siffror enligt 

tabellen till höger, kan vi enkelt jämföra hur pass lika kreditbetyg Moody's och Standard & 

Poor's ger ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För de företag som studeras i denna uppsats ser fördelningen ut som följer: 

 

 

 

Här kan vi även tydligt se hur höga kreditbetyg företagen har. Som kan avläsas ur tabellen är 

det vanligaste betyget 4, vilket representerar A3 för Moody's och A- för Standard & Poor's. 

Inget av företagen har fått högsta betyg, och inget har fått lägre än 1, det vill säga Baa3 

respektive BBB-. 

 

Moody's S&P

Aaa 10 AAA

Aa1 9 AA+

Aa2 8 AA
Aa3 7 AA-

A1 6 A+
A2 5 A

A3 4 A-
Baa1 3 BBB+

Baa2 2 BBB
Baa3 1 BBB-

10 (Aaa/AAA) 9 (Aa1/AA+) 8 (Aa2/AA) 7 (Aa3/AA-) 6 (A1/A+) 5 (A2/A) 4 (A3/A-) 3 (Baa1/BBB+) 2 (Baa2/BBB) 1 (Baa3/BBB-)
Moody's 0 0 2 5 2 5 10 7 7 1

S&P 0 0 1 4 4 4 10 9 7 0

Tabell 1: Kreditbetyg 

Tabell 2: Kreditbetyg - jämförelse 
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Här har en kort genomgång givits av hur kreditvärderingsinstitut agerar, och det har 

presenterats likheter och skillnader mellan två av de största värderingsinstituten. Detta för att 

ge en insikt i det faktum att kreditbetyg är en värdering som gjorts och inte nödvändigtvis 

representerar exakt hur kreditvärdigheten faktiskt är, vilket kan anses vara en förklaring till att 

olika kreditvärderingsinstitut i bland ger olika betyg. Många företag och institutioner baserar 

ett flertal beslut om handel, avtal och liknande på kreditbetyg från de stora 

kreditvärderingsinstituten. Detta talar för att marknader borde reagera då nya kreditbetyg 

publiceras, och då inte minst marknaden för CDS-kontrakt. Från och med nu kommer 

uppsatsen att fokusera på och behandla kreditbetyg uteslutande från Moody's. 

 

 

2.3 Kreditderivat 

 

Kreditderivat har blivit ett allt viktigare instrument på marknaden de senaste två decennierna. 

Från slutet av 1990-talet har antalet vuxit med hög hastighet. Med kreditderivat kan aktörer 

handla med och hantera kreditrisk. 

 

Kreditderivat brukar delas in i två kategorier, single-name, vilket refererar till ett enskilt 

namn, och multi-name. Det vanligaste av single-name-derivaten är credit default swap (CDS), 

vilket har en central del i denna uppsats. Det mest populära multi-name-derivatet är 

collateralized debt obligation (CDO). CDO är ett strukturerat kreditinstrument som består av 

flera olika sorters obligationer. CDS, däremot, är ett kontrakt mellan två parter som används 

för att skydda sig mot kreditrisken i en obligation. 

 

 

 

2.3.1 Credit default swap 

 

En Credit default swap är ett finansiellt kontrakt som fungerar som en försäkring mot att  

företaget som man har köpt en utgiven obligation av inte fullgör betalningen på slutdagen. 

Denna finansiella tillgång handlas over-the-counter (OTC), alltså inte på en organiserad börs. 
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Det finns två positioner i ett CDS-kontrakt, den som säljer försäkringen och den som köper 

den. Köparen innehar rätten att sälja obligationer utgivna av företaget till deras nominella 

värde när en utlösande händelse (credit event) inträffar. En utlösande händelse är något som 

innebär eller har till följd att ett företag ej kan fullgöra sin betalning i tid, exempelvis en 

konkurs. Om ett företag inte klarar av en betalning, går utställaren av CDS-kontraktet in och 

köper obligationerna och därigenom ersätter den förlust som annars skulle ha uppstått. 

 

Marknaden för credit default swaps har precis som kreditderivat i allmänhet vuxit under de 

senaste tjugo åren, vilket bland annat kan vara en följd av obalans på marknaden i samband 

med de finansiella kriser som inträffat under denna tidsperiod. Dock är kreditderivat och 

CDS-kontrakt fortfarande begränsade i Sverige. Marknaden för företagsobligationer är inte 

lika stor här som på många andra ställen i världen, vilket får till följd att behovet av CDS-

kontrakt inte är lika stort. Det ser dock ut som om marknaden för företagsobligationer är på 

väg att öka markant. Enligt Mauritzon, M. (2011) har obligationer emitterats till ett värde av 

60,1 miljarder kronor under 2011, från januari fram till mitten av december. Detta kan 

jämföras med 50,5 miljarder kronor under år 2010. Utifrån detta underlag kan det även tänkas 

att ökningen av företagsobligationer åtföljs av en ökning av CDS:er. 

 

 

2.3.2 Credit default swap spreads 

 

Köparen av ett CDS-kontrakt gör regelbundna betalningar till säljaren ett visst antal gånger 

per år fram till kontraktet går ut eller en utlösande händelse inträffar. Oftast sker betalningarna 

en gång per kvartal, en gång i halvåret eller årsvis. Den totala summan som betalas varje år 

för denna försäkring kallas för Credit default swap spread och anges oftast i punkter, även 

kallade basis points. Storleken på Credit default swap spreads, som också benämns CDS-

premier eller CDS-spreads, beror på sannolikheten för betalningsunderlåtelse på obligationen 

eller lånet. 

 

CDS-premien för en viss tillgång kan beräknas utifrån sannolikheterna för 

betalningsunderlåtelse. John C Hull (2011) förklarar att denna typ av värdering består av tre 
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delar. Först beräknas nuvärdet av de förväntade framtida betalningsflödena (betalningsflöde = 

s per år, där s är spreadstorleken). Sedan räknas nuvärdet för den förväntade payoffen ut. Den 

tredje uträkningen är nuvärdet av den periodiserade betalningen, accrual payment. Slutligen 

används följande formel för att räkna ut storleken på CDS-premien: 

 

 

                                                           

                  

 

Därefter löses s ut. Om s exempelvis är 0,012, innebär det att betalningarna på ett CDS-

kontrakt är 120 punkter per år. 

 

Detta är inte den enda värderingsmodell som finns för att räkna fram CDS-spreads, utan det 

kan göras med några variationer. Generellt är dock att risken för betalningsunderlåtelse 

reflekteras i spreadsen. De punkter eller basis points som är beräknade på årsbasis 

multipliceras med det nominella beloppet på obligationen. De justeras även tidsmässigt. Om 

premierna till exempel ska betalas varje kvartal delas beloppet upp på fyra olika tillfällen i 

stället för att allt betalas på en och samma gång. 

 

 

2.4 Kreditbetyg och kreditderivat 

 

Har en ändring av kreditbetyg någon effekt på storleken på CDS-premier? Rent intuitivt borde 

det finnas ett negativt samband mellan betalningsflödena hos ett kreditderivat och företagets 

kreditbetyg. Dock är det svårt att veta om detta samband beror på att processen för att värdera 

ett företags kreditvärdighet och prisbestämningen av kreditderivat tar hänsyn till ungefär 

samma faktorer, eller om det finns ett samband mellan just ändringen av kreditbetyget och 

värdet på derivatet. Det vill säga, om ett kreditbetyg sänks, kommer priset på försäkringen att 

öka därefter? Eller kanske är det rentav tvärtom, att en ökning i betalningsflödet hos ett 

kreditderivat får kreditvärderingsinstituten att reagera och omvärdera företaget. 

 

Formel 1: Samband mellan betalningar, payoff och spreads 
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Det finns mycket spekulationer inom detta område, och ett flertal studier har gjorts. Ett 

argument för att det inte skulle finnas något samband är det faktum att 

kreditvärderingsinstituten föredrar stabilitet och inte gärna ändrar ett kreditbetyg om det inte 

är nödvändigt. De har en långsiktig syn på kreditvärdering. Om ett företags kreditvärdighet 

sjunker men det ser ut som att den kommer öka till den ursprungliga nivån inom en snar 

framtid väljer instituten ofta att inte ändra. Detta för att slippa ändra tillbaka betyget igen. En 

följd av detta beteende är att kreditvärderingsinstituten reagerar relativt långsamt på nyheter. 

Ett starkt argument för att det inte skulle finnas något direkt samband mellan ändring av 

kreditbetyg och CDS-premierna är således att instituten inte bidrar med så mycket ny 

information. Med andra ord har marknaden redan reagerat på nyheten som fick 

kreditvärderingsinstitutet att sänka kreditbetyget. Dock finns det teorier som motbevisar dessa 

argument. Enligt Hull, Predescu och White (2004) baserar kreditvärderingsinstituten sina 

kreditbetyg på flera olika källor, vilket gör att man inte helt och hållet kan förneka att 

kreditbetygen skulle ha någon påverkan på CDS-premierna. 

 

I diagram 1 på nästa sida visas hur stora de genomsnittliga premierna (angivna i basis points) 

för CDS-kontrakt hos företag med olika kreditbetyg varit mellan januari 2005 och januari 

2008. Genomsnitten är beräknade utifrån de företag som används i eventstudien i denna 

uppsats (se bilaga med lista över företag). De beräknas utifrån de första noteringarna över 

CDS-premier varje månad under tidsperioden. För varje månad beräknas genomsnitt för de 

företag som vid den tidpunkten är rankade Aaa, A respektive Baa. Eftersom kreditbetygen 

ändras ett antal gånger under denna tidsperiod är det inte exakt samma företag i en 

kreditbetygsklass varje månad. 

 

Som kan avläsas ur diagrammet, syns tydligt i början av tidsperioden att de företag och 

finansiella institutioner med lägst kreditbetyg har högst CDS-premier. Men längre fram på 

tidslinjen är alla ganska lika, och den finansiella krisen 2008-2009 verkar påverkat de i 

grupperna A och Baa ungefär likadant. Fram mot slutet av tidsperioden, samt första halvan av 

2008, ser premierna ut att vara ungefär lika stora för alla kreditbetyg. 
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I denna uppsats studeras endast företag och finansiella institutioner med relativt höga 

kreditbetyg. Hade även aktörer med lägre kreditbetyg, som C, Ca, Caa och Ba, tagits med i 

undersökningen hade det med stor sannolikhet resulterat i större skillnader i storlekar på 

CDS-premier. 

 

2.5 Tidigare genomförda eventstudier 

 

Denna uppsats är långt från den första studie som tar upp en problemställning fokuserad på 

sambandet mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar i CDS-premier. Ett flertal tidigare 

studier, vetenskapliga artiklar och liknande har behandlat området, och ett par av dessa 

kommer att presenteras här för att ge en intuition till vad vi kan förvänta oss för resultat i 

denna uppsats. Den första artikeln är skriven av Koresh Galil och Gil Soffer. Författarna till 

den andra är John Hull, Mirela Predescu samt Alan White. För ännu fler vetenskapliga 

artiklar, uppsatser och forskning inom området, se källförteckningen i slutet av denna uppsats. 

 

 

Diagram 1: Genomsnittliga CDS-premier 
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2.5.1 Koresh Galil och Gil Soffer (2011) 

 

Koresh Galil och Gil Soffer genomför i sin artikel ”Good news, bad news and rating 

announcements: An empirical investigation” från år 2011 en eventstudie för att se hur 

händelser, främst förändringar i kreditbetyg, påverkar kassaflödena för kreditderivat. Med 

andra ord är de intresserade av att besvara samma frågeställning som den här uppsatsen 

försöker göra. De förklarar inledningsvis att det inte har kunnat gå att bevisa att det är just 

kreditbetyg som orsakar förändringar i CDS-premier och inte andra publika eller 

företagsspecifika händelser. Till följd av detta modifierar de sin analys för att bättre kunna 

isolera effekten av en ändring i kreditbetyg och därigenom försöka ge ett bättre svar på denna 

frågeställning jämfört med tidigare studier inom ämnet. En av de huvudsakliga hypoteserna 

som anges i artikeln är att kreditbetygen bidrar med ny information till marknaden, vilket 

innebär att det bör synas effekter på marknaden efter att ett kreditbetyg ändrats. De räknar ut 

ett justerat värde för förändringen i CDS-spreads som kallas Adjusted spread change (ASC).  

 

 

                              

 

där Sit är CDS-spreadsen för företag i vid tidpunkt t, r är den kreditbetygsklass företaget ingår 

i före ändringen, och Irt är CDS-spreadindex för kreditbetygsklassen r vid tidpunkt t. Som 

index har de använt ett medelvärde (medianen) för CDS-premier för olika kreditbetygsklasser. 

Slutligen beräknas de kumulativa förändringarna vilka sedan testas för att säkerställa om ett 

samband mellan kreditbetygsändringar och CDS-premier existerar. 

 

De kommer fram till att generellt reagerar CDS-marknaden på alla typer av rating 

announcements, det vill säga ändringar eller information om möjliga framtida ändringar av 

kreditbetyg. Sänkningar av betyg då andra ändringar inträffat nyligen är insignifikanta enligt 

deras resultat. Däremot är andra typer av ändringar i kreditbetyg signifikanta, även om de 

följer efter liknande tidigare betygsändringar från andra kreditvärderingsinstitut. Som slutsats 

slår de fast att marknaden är mer känslig för negativa nyheter än för positiva. I absoluta 

termer är förändringarna i CDS-premier större i samband med negativa ändringar än vid 

Formel 2: Adjusted spread change, Soffer och Galil (2011) 



16 

positiva. 

 

 

2.5.2 John Hull, Mirela Predescu och Alan White (2004) 

 

I sin artikel ”The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and credit 

rating announcements” från 2004 undersöker John Hull, Mirela Predescu och Alan White 

sambandet mellan Credit default swap spreads, bond yields och kreditbetyg. Precis som i 

denna uppsats tittar de på kreditbetyg från Moody's. I den del av artikeln som behandlar 

förhållandet mellan CDS-premier och ändringar i kreditbetyg undersöker författarna ett antal 

centrala frågor. De tittar bland annat på i hur stor utsträckning CDS-premier ökar (minskar) 

vid sänkning (höjning) av kreditbetyg. Tidsperioden de studerar sträcker sig från den femte 

januari 1998 till den 24 maj 2002.  

 

Författarna utför två olika tester i sin artikel. Först testar de om CDS-premier ändras mer än 

normalt före och efter en ändring i kreditbetyg. Därefter gör de även ett test för att se om 

förändring i kreditbetyg beror av förändringar i CDS-premier. De räknar ut adjusted spread 

observation, vilket är resultatet av att de subtraherat ett uträknat index från den ursprungliga 

observationen på liknande sätt som Galil och Soffer gjort. Sedan kontrollerar de statistiskt om 

det finns en signifikant skillnad mellan dagarna kring en kreditbetygsändring och det normala 

tillståndet. 

 

Vad gäller negativa betygsändringar finner författarna att det endast finns statistiskt 

säkerställd effekt på CDS-premier då Moody's utlyser Reviews for Downgrade, och inte vid 

Downgrade eller Negative Outlook. (Vid sidan av kreditbetygen meddelar Moody's så kallade 

Outlooks för att visa vad de tror om framtiden för företagets kreditvärdighet. I studien som 

genomförs i denna uppsats används inte dessa.)  Resultaten från positiva ändringar av betygen 

är mindre signifkanta. Alltså är sambandet mellan Credit default swap spreads och ändringar i 

kreditbetyg enligt dem inte tillräckligt starkt för att man ska kunna dra en slutsats om att 

CDS-premier ändras till följd av att Moody's höjer eller sänker kreditbetyg. 
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2.5.3 Kritik 

 

Något som är väldigt positivt för båda dessa studier är att de är väldigt omfattande. Båda 

använder sig av CDS-premier för över 1000 olika tillgångar. Detta resulterar i att slutsatserna 

som presenteras i artiklarna känns tillförlitliga. 

 

I den första av studierna, genomförd av Galil och Soffer (2011), används ett flertal statistska 

tester för att testa samma samband. Detta gör att analysen känns mer omfattande, och det tas 

hänsyn till det faktum att CDS-premier inte är normalfördelade. De tar även med kreditbetyg 

från flera kreditvärderingsinstitut vilket också breddar studiens omfattning. Möjligheten finns 

att marknaden reagerar olika starkt på ändringar i kreditbetyg från olika 

kreditvärderingsinstitut. Hull, Predescu och White (2004) använder endast betyg från Moody's 

precis som denna uppsats gör.  

 

De båda artiklarna är lika på flera plan, men det finns några skillnader som säkerligen leder 

till olikheter i resultat. Den största skillnaden är antagligen att de gjort olika val av statistiska 

tester. Hull, Predescu och White (2004) använder en Bootstrap-modell för att komma runt det 

faktum att förändringar i CDS-premier inte är normalfördelade. Galil och Soffer (2011) 

däremot utför ett t-test samt två varianter av Wilcoxon-testet. Dock förklaras att det främst är 

resultaten från Wilcoxon-testen som används, eftersom detta till skillnad från t-testet inte 

kräver några antaganden om normalfördelning. Det kan diskuteras vilket av dessa två olika 

tillvägagångssätt som ger trovärdigast resultat, då de skiljer sig åt en del.  
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras vad en eventstudie är och hur den kommer att användas i denna 

uppsats, samt vilka statistiska tester som kommer att genomföras för att testa om det finns 

något signifikant samband mellan ändring av kreditbetyg och förändring i CDS-premie. 

 

 

3.1 Eventstudie 

 

I denna uppsats kommer förändringar i CDS-premier och hur dessa påverkas av ändringar i 

kreditbetyg att studeras genom tillämpning av en så kallad eventstudie. Eventstudier används 

inom väldigt skilda områden. Inom ramen för ekonomi är det exempelvis vanligt att använda 

eventstudier för att mäta effekterna på ett eller flera företags värden till följd av att 

ekonomiska händelser inträffar. Dessa ekonomiska händelser kan till exempel vara ny 

information om olika makroekonomiska variabler eller att företaget som studeras har tagit ett 

nytt lån för att finansiera sin verksamhet. Det är ofta förändringar i avkastningar eller priser 

som används och analyseras. 

 

Det första steget i konstruerandet av en eventstudie är enligt MacKinlay, A. C. (1997) att 

definiera händelsen som ska studeras, samt att bestämma över hur stor period priserna eller 

avkastningarna ska analyseras. Denna utvalda tidsperiod kallas för event window, vilket rakt 

översatt till svenska blir eventfönster. För att mäta hur en specifik händelse påverkar 

avkastningar, eller vilken variabel man valt att studera, rekommenderas att onormal 

avkastning (abnormal return) beräknas. Ofta läggs de samman kumulativt för varje dag som 

går, och eventstudien baseras då på kumulativ onormal avkastning. Den onormala 

avkastningen är inget annat än den noterade avkastningen för en viss dag minus ett värde för 

den normala avkastningen. De normala värdena för förändringar i avkastningar, priser etc. 

beräknas på olika sätt för olika typer av tillgångar. När man handskas med handel av 

finansiella tillgångar såsom aktier är det vanligt att konstruera en regression och räkna fram 

vad det normala värdet borde vara på en viss dag. När man arbetar med Credit default swap 

spreads däremot, är det vanligare att beräkna ett index baserat på genomsnittliga värden. 
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MacKinlay, A. C. (1997) förklarar även att en eventstudie brukar avslutas med någon form av 

test för att se om det finns signifikanta skillnader i hur exempelvis avkastningarna eller 

premieförändringarna rör sig under eventfönstret, jämfört med om den ekonomiska händelsen 

inte hade inträffat. Ett vanligt sätt att göra detta på är att testa en hypotes om att medelvärdet 

under eventfönstret av de onormala förändringarna är skilt från noll. Motivet bakom 

eventstudier är att, givet att det råder rationalitet på marknaden, priserna på tillgångar borde 

reflektera effekterna av att en betydelsefull händelse inträffar. 

 

Då man räknar ut dagliga förändringar, onormala förändringar och slutligen kumulativa 

onormala förändringar i CDS-spreads, kan man göra det på två huvudsakliga sätt. Antingen 

studerar man förändringarna i absoluta termer, det vill säga med hur många basis points 

spreadsen i genomsnitt ändras per dag, eller så använder man sig av procentuella termer. Båda 

sätten känns rimliga och borde fungera som underlag för att sedan kunna testas med de 

statistiska testerna. I denna uppsats kommer dock de kumulativa onormala förändringarna och 

testerna att beräknas och utföras i absoluta termer. Anledningen till detta är att i de artiklar 

som använts som källor till denna uppsats, och då främst Galil och Soffer (2011) och Hull, 

Predescu, och White (2004), görs eventstudierna på detta vis. Även en studie som publicerats 

av Europeiska centralbanken, skriven av Afonso, Furceri och Gomes (2011) väljer att utföra 

eventstudien med premieförändringar angivna i absoluta termer. Studien av Afonso, Furceri 

och Gomes fokuserar på länder och inte företag, vilket är anledningen till att den inte tas upp i 

analysen och slutsatsen. Men då själva eventstudien går till på ungefär samma vis, är artikeln 

ändå värd att nämna och referera till. Till följd av att dessa just nämnda studier använder sig 

av absoluta termer i stället för procentuella känns det naturligt att även här göra så, eftersom 

det då blir lättare att sedan jämföra resultaten. Dock kommer de dagliga förändringarna 

inledningsvis i kapitel fem att visas i både basis points och procentuellt. Detta för att öka 

förståelsen, och se vad som skiljer de båda sätten åt. Men den huvudsakliga delen, det vill 

säga beräkningen av de genomsnittliga kumulativa förändringarna i CDS-premier samt de 

statistiska testerna, kommer helt att baseras på absoluta termer. 
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3.2 Avgränsningar 

 

39 företag används i studien. Dessa är alla med på iTraxx Europe, ett index över europeiska 

företag med väldigt likvida kreditswappar. Analysen och testerna begränsas helt till 

europeiska företag. Alla företag från iTraxx lista har inte tagits med då det skulle innebära en 

alltför tidskrävande process. Dessutom har inte alla företag blivit tilldelade kreditbetyg. 

Kriterierna för att ett företag skulle tas med i analysen i denna uppsats var att det fanns 

kreditbetyg från både Moody's och Standard & Poor's samt att det fanns tillgänglig data över 

CDS-premier under den valda tidsperioden. 

 

Tidsperioden som studeras sträcker sig från årsskiftet 2004/2005 fram till första januari 2010. 

Det finns nog ingen som undgått att det inträffade en stor finansiell kris som bröt ut på allvar 

under senare halvan av 2008. Detta har haft stor påverkan på kreditrisken och inte minst på 

CDS-premierna som steg kraftigt, vilket tydligt syns i datamängden. Cykliska fluktuationer är 

ett normalt förekommande och då och då inträffar även en så här stor chock vilket kan anses 

vara av intresse att ha med i en analys då detta ger upphov till mer svängningar i priser etc. 

Dessutom sänktes en hel del kreditbetyg under denna period. I Datastream, där datan över 

CDS-premier har hämtats, finns bara CDS-data från CMA fram till ungefär mitten av 2010, 

vilket är anledningen till att datan som används i denna uppsats inte sträcker sig ända fram till 

nutid. Jag valde att begränsa tiden som studeras till att vara mellan årsskiftet 2004/2005 till 

årsskiftet 2009/2010 vilket ger en eventstudie som baseras på data över en femårsperiod. 

 

Kreditbetygen som används kommer från Moody's. Anledningen till detta är att det var enkelt 

att få tag i dessa kreditbetyg, samt att jag endast ville använda betyg från ett 

kreditvärderingsinstitut. Om även betyg från Standard & Poor's och Fitch inkluderats finns 

möjligheten att resultaten inte blivit så tydliga till följd av att marknaden möjligtvis inte 

reagerar lika starkt på de olika betygen. Därför valde jag att bara använda betyg från ett 

institut. En huvudsaklig anledning till att Moody's valdes var att artikeln av Hull, Predescu 

och White (2004) som presenterades i avsnitt 2.5.2 också använder sig av betyg från Moody's, 

vilket gör att resultat från denna uppsats kan jämföras med resultat från den artikeln. De andra 

studierna som använts som underlag för denna uppsats har varit mer omfattande och använt 
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kreditbetyg från fler institut. 

 

 

3.3 Dagliga förändringar och onormala förändringar av CDS-premier 

 

Analysen börjas med att se på hur CDS-premierna i den valda datamängden förändras dagarna 

kring en ändring i kreditbetyg. Med ändring i kreditbetyg menas antingen att Moody's 

meddelar att de sänker eller höjer betyget, eller att de troligtvis kommer att göra det inom en 

snar framtid. Det finns fyra olika händelser som analyseras i denna uppsats, nämligen 

Upgrade (höjning), Possible Upgrade (möjlig höjning), Downgrade (sänkning) samt Possible 

Downgrade (möjlig sänkning). I nästa kapitel kommer detta resultat att presenteras i form av 

ett antal tabeller och diagram över hur de genomsnittliga förändringarna ser ut i olika delar av 

eventfönstret. Eventfönstret som används här består av 31 dagar. Det börjar 15 handelsdagar 

före kreditbetygsändringen äger rum och slutar 15 handelsdagar efter. I dessa tabeller kommer 

det tydligt att synas hur CDS-premierna i genomsnitt ändrats vid de 79 kreditbetygsändringar 

som inträffat under den valda tidsperioden. Dessa förändringar kommer att visas både i 

absoluta och i procentuella termer. Dock är det inte säkerställt att dessa förändringar beror på 

just att Moody's har ändrat, eller presenterat en möjlig ändring av, kreditbetyget. För att 

försöka ge ett bättre svar på denna frågeställning kommer onormala dagliga förändringar att 

räknas ut. 

  

För att få fram de onormala dagliga förändringarna måste ett värde som representerar den 

normala förändringen subtraheras från den ursprungliga noterade dagliga ändringen i CDS-

premien. I denna studie representeras den normala dagliga förändringen av ett index. Detta 

index har räknats ut som den genomsnittliga förändringen för företag som inte fått en höjning 

eller sänkning av sitt kreditbetyg nyligen. Detta blir ett slags justerat genomsnitt, eftersom vid 

ett vanligt dagligt genomsnitt av alla CDS-premieförändringar ingår även de möjliga onormalt 

stora förändringar som antas inträffa dagarna kring en kreditbetygsändring. Alltså, om ett 

eventfönster för en kreditbetygsändring på företag i sträcker sig från till exempel den andre 

februari 2009 till den 16 mars 2009, kommer förändringarna i CDS-premier för företag i inte 

att tas med i beräkningen av indexvärdet för dagarna under just denna tidsperiod. Genom att 



22 

subtrahera detta justerade genomsnitt, som representerar hur företagens CDS-premier rör sig, 

minimerar vi de cykliska effekterna. Det vill säga, vi kan tydligare se om det inträffar någon 

”onaturlig” förändring. 

 

Detta sätt att beräkna ett index för normala förändringar påminner väldigt mycket om det som 

Galil och Soffer (2011) använder sig av. Den stora skillnaden är att de beräknar olika index 

för olika kreditbetygsklasser. Det vill säga, Aa har ett index, A har ett, Baa ett annat, och så 

vidare. Ett antagande som ligger till grund för deras modell, och även för den Hull med flera 

använder, är att alla CDS-kontrakt för företag med liknande kreditbetyg beter sig på samma 

sätt. Det antas att störningar på marknaden påverkar dessa företags CDS-premier att ändras 

med lika många basis points. I denna uppsats väljer jag att ta detta antagande ännu längre och 

anta att alla företag i denna studie har CDS-kontrakt vars premier beter sig likadant när de 

påverkar av yttre störningar. Då företagen som används här har hyfsat lika kreditbetyg, anser 

jag att detta antagande inte påverkar resultatet så mycket jämfört med om Galil och Soffers 

(2011)  antagande hade använts. 

 

För att få fram de onormala förändringarna i CDS-premier för varje företag subtraheras 

indexförändringen för en viss dag från den ursprungliga förändringen samma dag. Formellt 

ser det ut som följer:  

 

 

                            

 

där ASCit står för justerad förändring i CDS-premie (Adjusted Spread Change) för företag i på 

dag t. Sit är CDS-premie för företag i vid tidpunkt t, och It är CDS-premieindex för tidpunkt t. 

 

 

3.4 Kumulativa onormala förändringar  

 

Eventstudien inleds med att onormala dagliga förändringar räknas ut enligt föregående 

avsnitt. Syftet med att subtrahera detta index från de faktiska förändringarna är att ta bort en 

Formel 3: Adjusted Spread Change 
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del av de förändringar som orsakas av andra händelser än kreditbetygsändringar, även om det 

är uppenbart att alla dessa inte kommer att försvinna bland annat till följd av att företagen är 

olika och förändringarna inte är identiska för alla. Men till exempel stiger alla CDS-premier 

markant under 2008. Om man bara studerar förändringar i premierna kommer man därför att 

få ett resultat som visar väldigt stora ökningar, medan om man subtraherar det framräknade 

indexet försvinner en del av 2008 års kris påverkan på förändringarna, och resultatet är någon 

mer rättvist. På detta sätt kan vi se om förändringarna helt och hållet beror på yttre störningar 

som påverkar alla CDS-kontrakt. Om så är fallet borde den onormala förändringen ligga 

väldigt nära noll över hela eventfönstret. Om den i stället visar sig vara avsevärt skild från 

noll skulle resultatet tyda på att kreditbetygsändringar har en viss effekt på CDS-premier. 

Dock är det svårt att säkerställa om det just är denna ändring som är orsak till fluktuationer i 

premierna. Det kan även bero på andra faktorer som ändrats inom företaget eller inom en viss 

bransch. 

 

För att få en generell bild av hur upp- respektive nedgraderingar av kreditbetyg påverkar 

CDS-premier läggs alla eventfönster samman och ett genomsnitt räknas sedan ut. Dessutom 

tas de kumulativa förändringarna fram för att ge en ännu tydligare och djupare bearbetning av 

datan under eventfönstret. Med kumulativa förändringar menas att de dagliga förändringarna 

adderas succesivt för varje dag som går. Om till exempel 15 dagar studeras, från dag noll då 

kreditbetyget ändras fram till 15 handelsdagar därefter, blir de kumulativa förändringarna som 

följer. Den kumulativa förändringen för dag ett är förändringen som äger rum mellan dag noll 

och dag ett, den kumulativa förändringen för dag två är förändringen som sker mellan dag 

noll och dag ett plus den förändring som sker mellan dag ett och dag två, och så vidare. På 

dag 15 är således den kumulativa förändringen summan av alla förändringar  från dag noll till 

dag 15. Rent formellt kan det skrivas: 

 

 

                
        

 

CASCit1,t2 är den kumulativa, justerade förändringen i CDS-premier (cumulative adjusted 

spread change) för företag i mellan tidpunkt t1 och t2. Med kumulativ förändring menas att 

Formel 4: Cumulative adjusted spread change 
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de dagliga förändringarna successivt adderas. ASCit representerar den onormala (justerade) 

förändringen för företag i vid tidpunkt t. 

 

Eventstudien går ut på att grafiskt studera dessa kumulativa förändringar under eventfönstret 

och sedan testa om de visar någon signifikant skillnad jämfört med det som anses vara 

normala kumulativa förändringar i CDS-premier. 

 

 

3.5 Statistiska tester i eventstudien 

 

Nästa steg i analysen av förändringar i CDS-premier är att statistiskt testa om de kumulativa 

förändringarna dagarna kring ett kreditevent är signifikant skilda från de normala 

förändringarna. Om så är fallet borde de kumulativa onormala förändringarna vara ungefär 

noll. Därför kommer det med hjälp av klassiska statistiska metoder att testas om medelvärdet 

och medianen för dessa dagar är skilda från noll. När man handskas med den här typen av 

tester används ofta ett t-test eller något annat test med liknande utformning. T-testet kräver att 

datan är normalfördelad för att vi ska kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser. 

 

Innan testen genomförs i datorprogrammet Eviews, tar detta program fram information om 

hur fördelningen för de kumulativa förändringarna ser ut. Detta finns bifogat i bilaga två. Här 

räknas bland annat medelvärde och median i stickproven ut. Dessutom genomförs ett Jarque-

Bera test, vilket kontrollerar om stickprovet i fråga följer en normalfördelning. Förändringar i 

CDS-premier är inte normalfördelade, vilket bekräftas här. Därför väljer jag att förutom ett t-

test även utföra ett Wilcoxon signed rank test, som är ett test som inte kräver något specifikt 

antagande om sannolikhetsfördelning. Wilcoxon-testet har visat sig förekomma ofta i 

samband med analyser av CDS-premier. De båda testerna utförs i ekonometri- och 

statistikprogrammet Eviews. 

 

Förändringarna delas upp i före och efter de nya kreditbetygen presenteras. Sedan testas om 

det finns en signifikant skillnad mellan dessa kumulativa genomsnitt (medelvärde respektive 

median) före respektive efter jämfört med de normala genomsnittliga förändringarna. 
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Eventfönstrenas 31 dagar innebär olika datum för i stort sett alla ändringar i kreditbetyg, och 

är utspridda över hela femårsperioden. Positiva och negativa händelser testas för sig. Precis 

som tidigare innebär positiva händelser Upgrade och Possible Upgrade, och negativa 

händelser innefattar Downgrade och Possible Downgrade. Med t-testet testas om medelvärdet 

är noll för de kumulativa onormala förändringarna före respektive efter tidpunkt noll. I 

Wilcoxon-testet är det i stället medianen som används. Om ändringar i kreditbetyg inte har 

någon tydlig påverkan på storleken på CDS-premier bör medianens värde ligga nära noll. 
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4. Empiri 

I denna del kommer datamängden att presenteras och förklaras. 

 

 

4.1 Data 

 

Datan som används i denna eventstudie kommer från Datastream och innehåller data över 

CDS-premier från 31 december 2004 till 1 januari 2010. Premierna är noterade på daglig basis 

i absoluta termer, så kallade basis points(bps). De CDS-premier som används i denna uppsats 

kommer från 5-åriga CDS-kontrakt, och det är ”mid-spreads” som anges. Mid-spreads innebär 

ett genomsnitt av värdet som får betalas av köparen och värdet som fås av utställaren. De 79 

betygsändringarna som genomförts under denna tidsperiod består av 23 Upgrade, 5 Possible 

Upgrade, 26 Downgrade och 25 Possible Downgrade. 

 

Kreditbetygen som används vid beräkningar och jämförelser i studien är hämtade från 

Moody's hemsida (www.moodys.com, hämtat 2011-11-09). I kapitel två användes även 

kreditbetyg hämtade från Standard & Poor's hemsida (www.standardandpoors.com, hämtat 

2011-11-09), då kreditvärderingsprocerren förklarades och likheter och skillnader mellan 

Moody's och Standard & Poor's presenterades kort. Samtliga betyg är de som står noterade 

under Long Term Rating, vilket representerar betalningsförmåga på lång sikt. 

 

 

4.1.1 Bearbetning av data 

 

79 kreditbetygsändringar kommer att studeras i denna uppsats. Förändringar vid tre tillfällen 

tas bort från analysen. Anledningen till detta är att vid dessa tre ändringar inträffade både 

Possible Downgrade samt Downgrade på samma dag, vilket gör det omöjligt att ta reda på hur 

stor effekt respektive händelse har på utfallet. Målet är att titta på effekter från Upgrade, 

Possible Upgrade, Downgrade och Possible Downgrade var för sig. Därför har dessa datum 

tagits bort från undersökningen. 

 

http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
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Vid alla kreditbetygsändringar används det datum som betyget ändrats som tidpunkt noll (t=0) 

i eventfönstret. Detta är fallet för alla ändringar utom tre, där CDS-premie för denna dag ej 

finns noterad. Då har närmaste dag med noterad CDS-premie använts som tidpunkt noll. 
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5. Resultat 

I detta femte kapitel presenteras resultat som framkommit genom studien, och dessa resultat 

kommenteras och analyseras övergripande för att sedan kunna diskuteras i nästföljande 

kapitel. 

 

 

5.1 Resultat från eventstudien 

 

På nästa sida visas de genomsnittliga dagliga förändringarna i credit default swap spreads i 

tabell 3. Till vänster visas den procentuella förändringen, angivna i decimalform. Som 

förklarades i föregående kapitel innebär Upgrade att Moody's har höjt betyget, medan 

Possible Upgrade betyder att Moody's eventuellt kommer att höja betyget inom en snar 

framtid. Downgrade representerar en sänkning av kreditbetyget, och vid Possible Downgrade 

finns en stark möjlighet för att betyget kommer att sänkas snart. 

 

I kolumnerna till höger visas de dagliga förändringarna i punkter, det vill säga basis points, i 

stället. Detta för att tydligare visa hur stora förändringarna är i absoluta termer. Punkterna 

berättar hur stor del av ett visst värde som ska betalas vid premiebetalningar. Detta resultat är 

beräknat utifrån samma datamängd som resultatet till vänster i tabellen. Ända skillnaden är att 

här räknar vi ut en daglig förändring på följande vis: St-St-1, till skillnad från den procentuella 

förändringen som beräknas: (St-St-1)/St-1. Detta sätt, nämligen att se på förändringar i basis 

points i stället för procentuellt, är vanligt i litteraturen. Som nämnts tidigare använder sig 

Galil och Soffer (2011), Hull, Predescu, och White (2004) samt Afonso, Furceri och Gomes 

(2011) av detta tillvägagångssätt. 

 

I tabellen ser vi att vid positiva förändringar, det vill säga Upgrade och Possible Upgrade, har 

CDS-premierna en tendens att sjunka. En motsatt trend syns för negativa händelser även om 

dessa också sjunker en hel del, troligtvis till följd av den finansiella krisen 2008. Dock är det 

väldigt små förändringar, i de flesta fall under en procent per dag. Det bör också nämnas att 

denna tabell endast visar hur mycket CDS-premierna har ändrats från föregående dag, och 

detta resultat betyder inte att förändringen är helt, eller ens delvis, beroende av ändringen i 
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kreditbetyg. Som bekant påverkar massor av andra händelser och faktorer storleken på CDS-

premier, till exempel inflation eller olika typer av yttre och inre störningar. 

 

 

Så här långt har genomsnitt av de dagliga noterade förändringarna för de 39 företagen 

studerats. För att kunna urskilja om kreditbetygsändringar orsakar en större daglig förändring 

än normalt måste vi modifiera detta genomsnittsmått något. Det görs genom att subtrahera 

den normala dagliga förändringen från den faktiska förändringen under varje dag i 

eventfönstret. Som förklarats tidigare används i denna uppsats den genomsnittliga 

förändringen per dag för alla de CDS-kontrakt som inte varit med om en ändring i 

kreditbetygen som ett index för den normala förändringen. 

 

Om tabell 4 på sida 30 studeras kan ett resultat som påminner mycket om tabellen med 

förändringar ovan avläsas. En genomgående skillnad från det tidigare resultatet är att 

förändringarna här har något andra världen. Vissa dagar är de mindre, till följd av att värdet 

för den normala förändringen subtraherats bort. I några fall är förändringarna större. Detta kan 

Dagliga förändringar Dagliga förändringar (basis points)

Upgrade Possible Upgrade Downgrade Possible Downgrade Upgrade Possible Upgrade Downgrade Possible Downgrade

Dag Dag

-15 -0,003 -0,020 0,003 0,005 -15 -0,196 -1,000 1,105 -1,598

-14 0,004 0,023 0,005 0,002 -14 0,083 1,040 0,177 0,901

-13 -0,011 -0,002 0,007 0,001 -13 0,361 0,020 -1,156 1,019

-12 0,013 -0,008 0,008 -0,009 -12 0,600 -0,260 -2,800 -1,089

-11 -0,008 0,011 -0,009 0,009 -11 -0,709 0,160 -3,045 0,855

-10 0,002 -0,003 0,017 0,007 -10 0,600 -0,060 1,828 -0,089

-9 -0,011 -0,004 0,004 0,002 -9 -0,157 -0,060 -0,180 -0,220

-8 -0,008 -0,020 -0,003 -0,007 -8 -0,804 -1,320 -0,490 -0,521

-7 -0,005 0,023 -0,009 0,005 -7 0,261 0,900 -2,364 -0,943

-6 -0,002 0,004 -0,005 -0,006 -6 0,043 -0,180 -1,104 -0,514

-5 -0,013 0,000 0,003 0,012 -5 -0,361 0,060 0,373 0,194

-4 0,012 0,000 0,006 0,019 -4 -0,013 -0,040 -2,670 0,868

-3 -0,004 -0,009 -0,002 0,008 -3 -0,209 -0,060 -0,003 -0,678

-2 -0,004 0,041 0,005 0,021 -2 0,048 0,960 -0,173 0,494

-1 -0,010 0,003 0,002 0,015 -1 -0,717 -0,200 -1,511 1,021

0 -0,016 -0,045 0,010 0,033 0 -0,413 -1,180 1,592 1,886

1 -0,015 0,008 0,011 -0,002 1 -0,522 -0,300 3,462 -0,641

2 0,003 0,005 0,017 0,016 2 -0,117 0,040 2,913 3,680

3 -0,010 -0,016 0,003 0,010 3 -0,174 -0,240 -0,263 1,155

4 0,002 -0,003 -0,002 -0,017 4 -0,235 -0,200 0,444 -2,124

5 0,001 -0,028 0,020 0,002 5 0,322 -0,760 5,285 -1,032

6 -0,018 0,003 0,004 0,006 6 -0,130 -0,020 2,132 0,435

7 -0,001 -0,019 0,012 -0,007 7 0,026 -0,980 3,914 -1,160

8 -0,016 -0,008 0,022 0,006 8 -0,783 -0,260 7,374 0,682

9 0,011 0,006 -0,007 -0,006 9 0,343 0,140 2,830 -0,368

10 0,020 -0,016 -0,005 0,012 10 0,752 -0,280 1,457 1,066

11 -0,004 -0,016 0,001 -0,002 11 -0,296 -0,580 -0,368 -0,379

12 -0,017 -0,044 0,017 0,034 12 -0,600 -0,480 2,850 2,962

13 0,002 0,023 0,001 -0,004 13 -0,330 -0,100 1,681 -1,209

14 -0,004 -0,030 -0,008 0,011 14 0,265 -0,640 -0,233 1,453

15 0,001 0,034 0,012 -0,009 15 -0,087 0,540 0,478 -1,797

Tabell 3: Genomsnittliga dagliga förändringar 
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exempelvis bero på att företagets kreditvärdighet orsakar CDS-premierna att röra sig åt ett 

håll medan andra faktorer påverkar premierna i motsatt riktning. När de normala 

förändringarna för en viss dag då subtraheras från det noterade värdet resulterar det i att den 

onormala förändringen för den dagen blir större. En annan möjlig förklaring kan vara att 

indexet inte fungerar som ett bra mått på den genomsnittliga förändringen för alla företag i 

studien. Resultaten nedan anges både i decimalform och i basis points. 

 

 

 

 

 

 

  

Genomsnittlig onormal förändring Genomsnittlig onormal förändring (basis points)

Upgrade Possible Upgrade Downgrade Possible Downgrade Upgrade Possible upgrade Downgrade Possible Downgrade

Dag Dag

-15 0,001 -0,015 0,002 0,009 -15 -0,06 -0,89 1,69 -1,01

-14 0,009 0,031 0,009 -0,001 -14 0,26 1,24 1,63 1

-13 -0,017 -0,002 0,003 -0,004 -13 0,17 0,01 -0,73 -0,15

-12 0,009 -0,011 0,004 -0,002 -12 0,48 -0,36 -2,7 0

-11 -0,004 0,015 -0,006 0,020 -11 -0,44 0,28 -2,11 2,88

-10 0,001 -0,012 0,008 0,004 -10 0,55 -0,27 1,58 -0,2

-9 -0,010 -0,004 0,006 0,002 -9 -0,12 -0,05 0,27 0,44

-8 -0,004 -0,025 -0,011 -0,006 -8 -0,57 -1,38 -0,77 -0,51

-7 -0,004 0,029 -0,012 0,001 -7 0,11 1,08 -2,18 -1,18

-6 -0,002 -0,006 -0,003 -0,006 -6 0,03 -0,38 -0,3 -0,12

-5 -0,014 0,002 0,002 0,004 -5 -0,24 0,16 -0,13 -0,8

-4 0,006 0,000 0,010 0,004 -4 -0,12 0,06 -2,4 -1,35

-3 0,005 -0,012 0,002 0,003 -3 0,14 0,02 0,35 -1,1

-2 -0,005 0,025 0,003 0,015 -2 -0,04 0,55 -0,05 0,41

-1 -0,001 0,002 0,007 0,018 -1 -0,32 -0,18 -0,89 2,69

0 -0,012 -0,043 0,022 0,034 0 -0,3 -1,08 2,78 2,7

1 -0,014 0,009 0,008 0,009 1 -0,35 -0,23 2,98 1,13

2 0,003 0,009 0,012 0,006 2 -0,08 0,14 2,79 2,56

3 -0,008 -0,003 -0,001 0,006 3 -0,12 0,1 -0,48 1,05

4 0,014 0,006 -0,003 -0,008 4 0,2 0,07 0,24 -0,86

5 0,006 -0,014 0,005 0,002 5 0,4 -0,35 3,81 -0,81

6 -0,016 0,012 0,006 0,008 6 -0,15 0,22 2,56 0,5

7 0,006 -0,010 0,015 -0,006 7 0,18 -0,63 4,25 -0,97

8 -0,011 0,002 0,013 0,004 8 -0,61 0 6,64 0,84

9 0,009 0,009 -0,002 -0,001 9 0,34 0,16 3,07 0,13

10 0,010 -0,019 -0,010 0,005 10 0,44 -0,3 0,99 0,58

11 0,002 -0,025 -0,003 -0,003 11 -0,14 -0,65 -1,05 -0,29

12 -0,007 -0,036 0,010 0,024 12 -0,24 -0,31 2,5 1,99

13 0,012 0,020 -0,001 -0,004 13 -0,03 -0,15 1,21 -1,28

14 -0,006 -0,037 -0,008 0,005 14 0,19 -0,75 -0,19 0,73

15 -0,002 0,032 0,000 0,001 15 -0,09 0,37 0,51 -2,26

Tabell 4: Genomsnittliga dagliga onormala förändringar 
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Diagram 2-3 visar de genomsnittliga onormala dagliga (procentuella) förändringarna i CDS-

spreads under eventfönstret för positiva händelser (det vill säga både Upgrade och Possible 

Upgrade räknas in här) samt för negativa händelser. 

 

 

 

 
 

 

 

Nedan visas samma resultat, men från uträkningar utförda med basis points (absoluta termer) i 

stället för procentuella förändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 2: Förändring vid positiva ändringar 

Diagram 4: Förändring vid positiva händelser 

(bps) 

Diagram 5: Förändring vid negativa händelser 

(bps) 

Diagram 3: Förändring vid negativa händelser 
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Så här långt har förändringar från dag till dag, både noterade förändringar samt onormala 

förändringar, redovisats. För att se tydligare vilken slutlig effekt förändringarna i CDS-

premier har under eventfönstret har även de kumulativa förändringarna beräknats. Med andra 

ord studeras nu inte bara förändringar från en dag till en annan utan de genomsnittliga 

förändringarna läggs samman för varje dag som går under de 31 dagar i eventfönstret. 

Samtliga diagram över kumulativa onormala förändringar kan studeras nedan. Dessa diagram 

ser ut att stödja vår hypotes om att sänkningar, eller information om möjlig sänkning, av 

kreditbetyg får till följd att CDS-premier stiger och att höjningar, eller information om möjlig 

höjning, resulterar i lägre CDS-premier. 

 

I diagram 6-7 visas de genomsnittliga kumulativa förändringarna för positiva respektive 

negativa ändringar i kreditbetyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: Kumulativa förändringar vid positiva 

händelser 

Diagram 7: Kumulativa förändringar vid negativa 

händelser 
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I diagram 8-11 visas de kumulativa förändringarna då Upgrade, Possible Upgrade, 

Downgrade och Possible Downgrade studeras var för sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 8: Kumulativa förändringar vid 

Upgrade 

Diagram 9: Kumulativa förändringar vid Possible 

Upgrade 

Diagram 10: Kumulativa förändringar vid 

Downgrade 

Diagram 11: Kumulativa förändringar vid 

Possible Downgrade 
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5.2 Resultat från statistiska tester 

 

I tabellen nedan presenteras resultatet som fås fram av de statistiska testerna. Dessa tester görs 

för att klargöra om det i den utvalda datamängden som studeras i den här uppsatsen finns ett 

samband mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar i CDS-premier. Det hela görs genom 

att kontrollera hur stor sannolikheten är för att medelvärdet och medianen för de 

genomsnittliga onormala dagliga förändringarna är noll. Här används onormala förändringar 

angivna i basis points. Alltså testas det om det onormala genomsnittliga absolutvärdet är noll. 

 

 

 

 

Nollhypotesen, H0, och mothypotesen, H1, är följande vid t-testet: 

H0: Medelvärdet för de dagliga genomsnittliga onormala förändringarna dagarna före och 

efter t=0 (15 dagar före, 15 dagar efter) är noll. 

H1: Medelvärdet dagarna före och efter t=0 är skilt från noll. 

 

För Wilcoxon signed rank-test gäller: 

H0: Medianen för de dagliga genomsnittliga onormala förändringarna dagarna före och efter 

t=0 är noll. 

H1: Medianen dagarna före och efter t=0 är skild från noll. 

 

Testresultat Positiva händelser Negativa händelser

[-15, 0] [0, 15] [-15, 0] [0, 15]

Medelvärde -0,3972 -0,4408 -0,5673 16,7012

Median -0,7792 0,5103 2,5502 2,4189

t-test
t-statistika -0,4592 -0,6756 -0,1572 2,0761

sannolikhet 0,6498 0,5050 0,8758 0,0430

Wilcoxon signed rank
W-statistika 2,4707 0,3074 1,9262 2,3199

sannolikhet 0,0135 0,7585 0,0541 0,0203

Tabell 5: Resultat från statistiska tester 
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Om resultatet av t-testet analyseras syns det tydligt att vi accepterar nollhypotesen för 

förändringarna före negativa rating announcements samt både före och efter positiva 

händelser. Det enda fallet då vi kan förkasta nollhypotesen och säkerställa en skillnad i 

medelvärdet är för tidsperioden efter en negativ ändring av kreditbetyg, det vill säga 

Downgrade eller Possible Downgrade. Detta resultat signifikant på 5%-nivån, vilket innebär 

att sannolikheten för att nollhypotesen stämmer är lägre än fem procent. 

 

Dock finns det ett stort problem med detta testresultat. Vi kan inte använda det för att dra 

statistiska slutsatser på grund av att förändringarna i CDS-premier som bekant inte är 

normalfördelade. Detta leder till att resultatet av t-testen ovan inte är tillräckligt tillförlitliga 

för att kunna användas som bevis för att stödja hypoteserna. För att lösa detta problem har 

ytterligare ett test utförts. Wilcoxon signed rank test kräver inte att datan som testas ska vara 

normalfördelad, och därför kan detta test med god marginal vara bättre och mer givande då 

förändringar i CDS-premier studeras. 

 

Resutaten från Wilcoxon signed rank test visas i nedre delen av tabell 5 på föregående sida. 

Detta test ger stöd åt resultatet från t-testet då vi även här kan förkasta nollhypotesen i fallet 

då vi studerar CDS-premieförändringar efter en negativ ändring av kreditbetyg. Det bör även 

påpekas att sannolikheterna skiljer sig märkbart åt mellan resultaten från de två olika testerna. 

I Wilcoxon-testet är sannolikheten för att nollhypotesen skulle vara korrekt något lägre. 

Dessutom visar detta test även på en signifikant skillnad dagarna före en positiv ändring av 

kreditbetyg inträffar. De skillnader som finns mellan resultaten från de två testerna kan 

mycket väl vara en följd av att t-testet antar en normalfördelning och då implicit antar att 

sannolikhetsfördelningen ser ut på ett visst sätt. Till följd av detta fokuserar denna uppsats 

främst på resultaten från Wilcoxon-testet, och kommer framförallt att utgå från dessa vid 

diskussionen i nästa kapitel. Dessutom spelar det faktum att Wilcoxon-testet fokuserar på 

medianen i stället för medelvärdet också in. Då det inte är exakt samma värden som testas är 

det naturligt att något olika resultat genereras. 
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6. Analys och diskussion 

Här kommer resultaten som presenterades i föregående kapitel att diskuteras. Lite kritik mot 

modellen kommer att tas upp, och slutligen kommer resultaten att jämföras med tidigare 

resultat från de artiklar som presenterades i kapitel två. 

 

6.1 Studie och resultat framtaget genom denna uppsats 

 

I kapitel fem presenterades vad eventstudien lett fram till. Om linjediagrammen för de 

onormala förändringarna på sidan 31 studeras, ser det onekligen ut som om CDS-premierna 

förändras drastiskt kring t=0, det vill säga precis då ett nytt kreditbetyg eller information om 

en trolig framtida ändring utlysts. I diagrammen som visar positiva respektive negativa 

händelser, både i procentuella och absoluta termer, är de dagliga förändringarna som störst 

just vid t=0. För positiva händelser sjunker premierna drastiskt, medan det motsatta gäller för 

negativa händelser. Det vill säga, vår grundläggande hypotes om att CDS-premier rör sig i 

motsatt riktning till kreditvärdigheten ser ut att stämma i alla fall kring tidpunkt noll. 

Diagrammen över de kumulativa onormala förändringarna på sidorna 32-33 ger även dessa 

stöd åt uppsatsens hypotes. Här rör sig premierna tydligt i motsatt riktning till kreditbetygen. 

 

Resultaten från Wilcoxon-testet och t-testet  redovisas i tabellen i avsnitt 5.2. Som kan avläsas 

ur tabellen visar t-testet endast på signifikanta skillnader mellan kumulativa förändringar efter 

negativa kreditbetygsändringar. Sannolikheten för att medelvärldet är noll är enligt detta test 

endast 4,30% vilket gör att nollhypotesen kan förkastas på 5%-nivån.  

 

Som nämnts tidigare är dock inte resultat från t-testet i detta sammanhang fullt tillförlitligt till 

följd av att det kräver ett antagande om normalfördelning. Det är allmänt känt att förändringar 

i CDS-premier inte är normalfördelade. Detta stöds även av bilaga 2, där  Jarque-Bera-värdet 

visar att sannolikheten för att datan skulle vara normalfördelad är väldigt låg. 

 

Wilcoxon-testet, som ofta anses vara mer tillförlitligt i sådana här sammanhang, visar något 

andra resultat. Här förkastar vi nollhypotesen före positiva händelser samt efter negativa 

händelser. Före negativa händelser är sannolikheten för att medianen i datan är noll 5,41%. 
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Med andra ord är det precis att vi inte förkastar nollhypotesen om vi antar en signifikansnivå 

på 5%. Resultatet för positiva ändringar tyder på att premien för ett visst CDS-kontrakt ändras 

mest innan det nya kreditbetyget meddelas.  

 

Sammanfattningsvis tyder alltså resultatet från testerna på att olika typer av 

kreditbetygsändringar har olika effekter på CDS-premier. Även om Wilcoxon-testet just i 

detta fall kan anses vara ett bra val av test är det inte felfritt. Det är en modell, och en modell 

representerar aldrig verkligheten helt och hållet utan är en förenkling. Men för enkelhetens 

skull antas, liksom gjorts många gånger tidigare, att resultatet liknar verkligheten tillräckligt 

mycket för att resultaten ska kunna appliceras och användas för att dra relevanta slutsatser. 

 

 

6.2 Resultat från denna studie i förhållande till resultat från andra studier 

 

Galil och Soffer (2011) slår i sin slutsats fast att CDS-spreadsen, i absoluta termer, ändras mer 

i samband med negativa ändringar av kreditbetyg än vid positiva. Om tabellen i avsnitt 5.2 på 

sida 34 studeras bekräftar detta Galils och Soffers påstående. Den genomsnittliga onormala 

kumulativa ökningen av CDS-premier efter en negativ ändring är hela 16,7 punkter, vilket är 

markant större än den minskning på 0,44 punkter som i genomsnitt inträffar efter en positiv 

ändring.  

 I Hulls, Predescus och Whites (2004) studie visar det sig att negativa 

kreditbetygsändringar orsakar mer signifikanta resultat än positiva, vilket indirekt borde 

betyda att förändringarna vid negativa ändringar är större än vid positiva även här. Det som 

dock är ett annorlunda resultat är det faktum att just negativa ändringar i kreditbetyg inte visar 

på någon signifikant skillnad, utan endast vid Negative Outlook kan de konstatera en 

tillräckligt märkbar effekt på CDS-marknaden. I denna uppsats däremot finner vi signifikanta 

skillnader vid negativa ändringar, vilket även Galil och Soffer (2011) gör.  
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7. Slutsats och vidare forskning 

 

Utifrån eventstudien som utförts i denna uppsats kan det sägas att det verkar finnas en god 

grund för en hypotes om att kreditbetyg orsakar reaktioner på marknaden för credit default 

swaps. Dock har det inte gått att bevisa statistiskt att CDS-premierna sjunker då Moody's 

höjer, eller meddelar att de troligtvis kommer att höja, kreditbetyg. Men motsatsen, det vill 

säga att CDS-premier ökar då Moody's sänker betyg, finns det ett starkt stöd för. Ett oförutsett 

resultat från de statistiska testerna var att Wilcoxon-testet säger att CDS-premierna ändras mer 

än normalt redan innan Moody's meddelat en positv ändring av kreditbetyg. 

 

En begränsning i denna uppsats är att endast kreditbetyg från Moody's har studerats. Det kan 

hända att ändringar i kreditbetyg från exempelvis Standard & Poor's hade resulterat i tydligare 

effekter och mer signifikanta resultat. Det bör även nämnas att denna uppsats inte har studerat 

tillräckligt många företag och ändringar av kreditbetyg för att kunna dra stora slutsatser om 

hur alla Credit default swaps generellt beter sig. Men vad gäller företag och finansiella 

institutioner med relativt höga kreditbetyg och mycket likvida CDS-kontrakt kan resultaten 

härifrån lägga en grund för hur sambandet mellan ändringar i kreditbetyg och förändringar i 

CDS-premier kan tänkas se ut. 

 

Det är långt från färdigforskat inom detta område. Flera studier har gjorts. Ännu fler kommer 

att göras. Så här långt vet vi att det finns en stark möjlighet för att CDS-spreads på en viss 

företagsobligation påverkas av att Moody's, Standard & Poor's eller Fitch ändrar kreditbetyget 

för detta företag. Dock krävs det fler studier och djupare forskning för att säkerställa om 

denna teori verkligen stämmer, samt hur starkt sambandet mellan spreads och kreditbetyg kan 

tänkas vara. 
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Aegon NV 

Allianz SE 

Anglo American PLC 

BAE Systems PLC 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 

Banco Santander SA 

Bayerische Motoren Werke AG 

BNP Paribas 

Commerzbank AG 

Compagnie Generale des Etablissements S.C.A. 

Credit Agricole SA 

Deutsche Bank AG 

Deutsche Post AG 

Deutsche Telekom AG 

Edison SpA 

European Aeronautic Defence & Space Co. 

Finmeccanica SpA 

Fortum Oyj 

France Telecom 

Intesa Sanpaolo SpA 

Koninklijke DSM NV 

Linde AG 

Nokia Oyj 

Rolls-Royce Plc 

Sanofi-Aventis 

Societe Generale SA 

Solvay SA 

Swiss Reinsurance Co. 

Telefonica SA 

Telekom Austria AG 

Telenor ASA 

Teliasonera AB 

UBS AG 

Vivendi SA 

Vodafone Group Plc 

Volkswagen AG 

Volvo AB 

Wolters Kluwer NV 

Xstrata Plc 
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BILAGA 2: BESKRIVANDE STATISTIK FRÅN EVIEWS 

 

Histogram och statistik över storleken på de kumulativa förändringarna i CDS-spreads 

 

Y-axeln visar storleken på de kumulativa förändringarna. X-axeln visar antalet 

företag/eventfönster. I tabellerna anges de uträknade värden för medelvärde och median som 

använts vid de statistiska testerna. 
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Före negativa händelser, [-15, 0] 
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