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Sammanfattning 

Titel: Europeiska aktiemarknadernas reaktion på COVID-19 

Seminariedatum: 2021-01-29 

Examinator: David Edgerton 

Kurs: NEKH02, Nationalekonomi: Examensarbete – kandidatnivå, 15,0 HP 

Författare: Lucas Claesson 

Handledare: Peter Jochumzen 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka reaktionen på de europeiska finansiella 

marknaderna runt den 11 mars 2020 då coronaviruset förklarades som en pandemi. Följaktligen 

var syftet att se om det fanns en signifikant skillnad emellan de som stängde ned och de som 

höll öppet i mars 2020. 

Metod: Studiens genomförande består av en kvantitativ eventstudie, vilken genom två 

modeller undersöker den abnormala avkastningen för marknadsindex.  

Teoretiska perspektiv: Studien är baserad på tidigare studier samt kringliggande teorier 

inom området. 

Empiri: Urvalet består av 12 europeiska länders största marknadsindex för att se effekten av 

WHO:s uttalande om COVID-19 som pandemi 11 mars 2020. Därefter undersöks det om där 

fanns en skillnad mellan länder som stängde ned, eller höll öppet.  

Resultat: Den kumulativa abnormala avkastningen i alla eventfönster kring 11 mars 2020 

visade en statistisk signifikant skillnad kring eventdatumet. Ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan nedstängda och öppna länder kunde påvisas. 
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Abstract 

Title: The European stock markets’ reaction on COVID-19 

Seminar date: 2021-01-29 

Examiner: David Edgerton 

Author: Lucas Claesson 

Course: NEKH02, Nationalekonomi: Examensarbete – kandidatnivå, 15,0 HP 

Supervisor: Peter Jochumzen 

Purpose: The purpose of this study was to examine the reaction on the selected European 

markets around March 11 2020, when COVID-19 was declared a pandemic. The purpose was 

also to examine if there was a difference in the market indices between countries that imposed 

a lockdown, and those who remained open.  

Method: The methodology used for the study was done by conducting a quantitative event 

study, which by using two models examine the abnormal return for select market indices.  

Theoretical perspectives: The study is based on previous studies on the subject, together 

with appropriate theories relevant for the subject.  

Empirical foundation: The sample contains 12 European countries’ biggest market indices, 

to examine the effect of WHO’s announcement of COVID-19 being a pandemic March 11 

2020. Further analysis is made on countries who imposed a lockdown and those who did not.  

Results: The cumulative abnormal return for all the event windows around the 11th of March 

2020 showed a statistically significant difference around the event date. No statistically 

significant difference between countries under lockdown and not could be proven.   
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Definitioner och Begrepp 

Announcement effect - påverkan som någon form av nyheter eller publikt uttalande har på 

finansiella marknader 

Avkastning – procentuell skillnad i värde för en tillgång mellan två olika tidpunkter 

Abnormal avkastning – avvikelsen mellan den förväntade avkastningen och den faktiska 

avkastningen för två olika tidpunkter 

COVID-19 – Infektionssjukdom som orsakas av ett nyligen upptäckt coronavirus (World 

Health Organization, 2020). Benämns ofta allmänt förenklat som Corona.  

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EFTA – Europiska Frihandelssammanslutningen 

FESE – Federation of European Securities Exchange 

Index – visar utvecklingen för en viss marknad genom den genomsnittliga avkastningen för 

aktierna som det består av 

WHO – Akronym för världshälsoorganisationen, på engelska kallad World Health 

Organization
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Begreppet nedstängning, även kallat lockdown, är ingen teknisk term använd av 

folkhälsomyndigheter och därför kan meningen av en sådan variera kraftigt. Den kan innebära 

allt från obligatorisk karantän, rekommendationer till att stanna hemma, nedstängning av ”icke-

nödvändiga” verksamheter och begränsning av folksamlingar (Kaplan, et al., 2020). Trots att 

ordet vann titeln ”Collin’s Dictionary word of the year” år 2020, är användningen av 

nedstängningar inget isolerat till COVID-19 (BBC News, 2020). Redan år 412 före Kristus 

dokumenterade Hippokrates om troligtvis det första influensaviruset, och hur folk skyddade sig 

från detta. Vidare under tider av digerdöden på 1300-talet berättas det om hur smittade 

människor isolerades för att minska smittspridningen. I modern tid uppkom de dittills mest 

drastiska metoderna för att förhindra smittspridning i Kina under SARS-utbrottet 2003, då byar, 

lägenhetshus, och universitet helt stängdes ned och hundratusentals människor hamnade i 

husarrest. Nedstängningar har även använts vid andra händelser såsom efter 

Tjernobylkatastrofen 1986, och efter terroristattentaten i USA 11 september 2001 

(Jahanbegloo, 2020). Oberoende deras skillnader i deras utformning, har dessa olika typer av 

nedstängningar haft inverkan på länders ekonomi, både på lokal och global nivå. I rådande 

stund, vid skrivandet av detta, står det ännu inte fast till vilken del COVID-19-pandemin 

kommer att påverka den globala ekonomin på medellång och lång sikt, men vad som redan kan 

ses är de kortsiktiga effekterna, och till stor del hur dessa påverkat de finansiella marknaderna 

(Dayong, et al., 2020).  

I denna studie är en nedstängning fast definierad som nämnt i kapitel 3.2.4. 

1.2 Bakgrund 

December 2019 markerar starten för vad som senare skulle bli en pandemi världen över, då det 

första fallet av COVID-19 konstaterades i Wuhan, Kina. Vad som till en början var isolerat till 

Kina, spred sig sedan världen över. I mars 2020 hade över en halv miljon personer konstaterats 

smittade, vilket i januari 2021 hade ökat till över 90 miljoner fall (World Health Organization, 

2020).  

Världshälsoorganisationen (WHO), benämnde till en början den nya influensavirussmittan som 

en folkhälsokris, men den 11 mars 2020 valdes det istället att kallas för pandemi (World Health 

Organization, 2020). Med begreppet pandemi menas global spridning av ett virus som sprids 
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och smittar världen över eller stora delar av den. Normalt innebär detta att smittan korsar 

internationella gränser och påverkar människor i stor skala (Heath, 2011). 

Den 24 januari konstaterades det första fallet av COVID-19 av ”European Centre for Disease 

Prevention and Control” i Frankrike, och sedan rapporterades fall i Tyskland strax där efter 

(European Centre for Disease Prevention and Control, 2020). Det dröjde inte länge förrän 

smittspridningen satte fart i stora delar av Europa, med Italien som epicenter (ibid). Strax efter 

pandemiförklarelsen den 11 mars, valde flertalet länder i Europa att agera genom restriktioner, 

nedstängningar av all verksamhet förutom de allra nödvändigaste och stängningar av gränser. 

De övriga höll en mindre radikal ton, och behöll verksamheter öppna, med införandet av 

restriktioner och rekommendationer menade för att stoppa smittspridningen (European Centre 

for Disease Prevention and Control, 2020). 

De kortsiktiga ekonomiska effekterna av COVID-19 i Europa märktes av genomgående. 

Förhöjd arbetslöshet, färre arbetstimmar och lägre arbetskraftsdeltagande – utan någon smärre 

effekt på löner (Fana, et al., 2020). Dessa effekter har uppkommit då coronapandemin har blivit 

en specifik yttre chock på länders ekonomier, vilken klassificeras som både en utbuds- och 

efterfråganschock. Chocker som påverkar efterfrågan, pressar normalt priser nedåt, medan 

chocker på utbud pressar dem uppåt (Fraser & Groenewold, 2006). Det står ännu inte fast vad 

denna pandemi kommer att ha för exakta konsekvenser på den globala ekonomin i det 

medellånga och långa loppet, men de kortsiktiga effekterna har varit klart signifikanta. Genom 

restriktioner och karantänkrav har skolor, kontor och andra ”icke nödvändiga” verksamheter i 

somliga länder fått stänga igen, vilket lett till att ekonomisk aktivitet minskat. Då länder valt 

olika sätt att hantera smittspridningen, vissa med nedstängningar och vissa utan, varierar dessa 

effekter från land till land. (Dayong, et al., 2020). Från den första nedstängningen i Wuhan 23 

januari 2020, har över 100 länder, vilket påverkat en tredjedel av världens befolkning, följt 

denna linje med partiella eller nationella nedstängningar (World Health Organization, 2020).  

Trots likheter med utbrottet av SARS 2003 och svininfluensan 2009, har inget tidigare virus 

påverkat så stora delar av världen som COVID-19 har gjort. Därför har liknande globala 

restriktioner inte införts samt kunnat studeras på samma skala. Teorier om tillvägagångssätt för 

hantering av ekonomin, samtidigt som människoliv värnas om är därför inte studerade och 

använda i stor utsträckning (World Health Organization, 2020). 
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1.3 Problemdiskussion 

Det primära syftet med nedstängningar är att värna om människoliv, och som följd av detta får 

det ekonomiska konsekvenser. På grund av motsägande vetenskaplig forskning, har länder valt 

olika sätt att hantera pandemin (Lytras & Tsiodras, 2020). Studier har visat att marknadsrisken 

har ökat i takt med att antalet smittade ökat, på sätt som aldrig tidigare observerats. I kontrast 

till andra ekonomiska sektorer, kunde ett direkt svar på COVID19-pandemin utläsas på 

aktiebörserna. I till exempel USA sjönk S&P 500-indexet med 35 % mellan 19 februari och 23 

mars 2020 (Klement, et al., 2020). Till skillnad från SARS-pandemin 2003, har covid-19 

spridits i klart större omfattning och påverkat fler länder, därav har de finansiella marknaderna 

aldrig påverkats av en chock som denna tidigare (Dayong, et al., 2020). Sedan den första vågen 

av COVID-19-utbrott, har det tagit 4 månader för marknadsindex att nå nivåer endast 4,5 % 

lägre än vad de låg på innan pandemin. I jämförelse med den globala finansiella krisen 2008–

2009, tog det marknadsindexen 66 månader att återhämta sig till likartade nivåer de låg på innan 

krisen (Klement, et al., 2020). 

Eftersom COVID-19-pandemin ännu inte är över, är det nu omöjligt att se vad för konsekvenser 

den långsiktigt kommer att ha på de finansiella marknaderna. Vad som redan nu kan ses är; om 

det kan ses en signifikant nedgång på aktiemarknader då COVID-19 11 mars 2020 förklarades 

pandemi. Det är även intressant att se om skillnaden under denna tidsperiod, mellan de 

europeiska länder som stängde neds största aktieindex har påverkats annorlunda de som höll 

öppet. Denna skillnad är möjlig att observeras, då flertalet europeiska länder valde att ha sina 

första, i flera fall raden av många, nedstängningar i samband med WHO:s uttalande.  

1.4 Problemformulering 

Med bakgrund i tidigare studier (kapitel 2.2), om ökad global marknadsrisk och en signifikant 

announcement effect i Asien då COVID-19 förklarades pandemi, riktas uppsatsen in på samma 

agenda, fast i Europa. Då vi nu ej kan se de medellånga och långsiktiga ekonomiska 

konsekvenserna av pandemin, riktas istället fokus på de kortsiktiga konsekvenserna på de 

finansiella marknaderna i Europa. Därav handlar studien om att klargöra följande 

frågeställningar: 

• Kan vi se en skillnad i kumulativ abnormal avkastning, så kallad announcement effect, 

i de valda europeiska länderna kring 11 mars 2020? 

• Är det någon signifikant skillnad i kumulativ abnormal avkastning, mellan de 

europeiska länder som stängde ner, och de som höll verksamheter och dylikt öppna? 
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1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka reaktionen på de europeiska finansiella marknaderna 

runt den 11 mars 2020 då COVID-19 förklarades som en pandemi. Följaktligen studeras även 

om det fanns en signifikant skillnad, de valda länderna, indelade i två grupper, emellan de som 

stängde ned och de som höll öppet i mars 2020. 

1.6 Avgränsning 

Studien är begränsad till att endast omfatta europeiska länder medlemmar i Europeiska 

samarbetsområdet (EES) och/eller Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Börserna 

i dessa länder omfattas av ”Federation of European Securities Exchanges” (FESE), vilket bidrar 

till antagande om effektiva marknader. Då länderna befinner sig inom den europeiska inre 

marknaden, är det även att anta att färre makroekonomiska effekter påverkar resultatet i studien 

(Oz & Juha, 2005). Korrelation marknader emellan är även av vikt i studien, och en studie gjord 

på hela världen hade i större mån påverkats av internationella händelser, så som lokala kriser 

(Hyde, et al., 2007).  

1.7 Disposition 

Fortsättningen på uppsatsen följer denna disposition: kapitel 2 innehåller den teoretiska 

referensramen samt tidigare studier. I kapitel 3 återfinns metod, datainsamling samt 

tillvägagångssätt. I empirin, kapitel 4, presenteras det empiriska resultatet. Det empiriska 

resultatet analyseras i kapitel 5, varefter förslag på vidare forskning läggs fram. Slutsatser i 

bakgrund i analysen redogörs i det sista kapitlet – kapitel 6.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Teori  

2.1.1 Effektiva marknadshypotesen 

Fama och Malkiel skrev år 1970 artikeln “Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And 

Empirical Work”, i vilken de presenterade den effektiva marknadshypotesen, samt empirisk 

analys som stödjer den. Teorin menar att marknadspriset för en börshandlad tillgång reflekteras 

av informationen som investerare hade tillgång till. Det existerar tre former av 

marknadseffektivitet, där den första som presenteras är den svaga formen av 

marknadseffektivitet. Med den svaga formen av marknadseffektivitet menas att ingen abnormal 

avkastning kan genereras genom att studera historiska priser. Senare litteratur har även kommit 

att inkludera utdelnings- och ränteprognoser (Fama, 1991). Vidare innebär den semi-starka 

marknadseffektiviteten, att all information tillgänglig till allmänheten är inkorporerad i 

tillgångspriser. Om information endast kan fås genom betalning, ses denna som privat 

information, och faller inte under den semi-starka effektiviteten. Slutligen är den starka 

marknadseffektiviteten när all information, offentlig och privat, är inkorporerad i 

marknadspriset. Detta innebär, att även privat insiderinformation redan är reflekterad i priser, 

och att besittning av denna inte kan användas för att generera abnormal avkastning (Fama, 

1970). 

2.1.2 Black Swan event  

Teorin Black Swan event myntades av Nassim Nicholas Taleb i sin bok ”The Black Swan: The 

Impactof the Highly Improbable” (2007). Med analogin Black Swan, menas att en del händelser 

är omöjliga att förutspå, på grund av deras extrema raritet. På grund av konsekvenserna dessa 

händelser medför, är det viktigt att investerare förväntar sig att de kan hända och planerar 

ekonomiskt därefter. Finanskrisen 2008 användes sedan som stöd för Talebs teori, och det 

hävdas att finansiella system förstärks och påverkas mindre av framtida Black Swans. För att 

en händelse ska kunna klassificeras som en Black Swan behöver den uppfylla tre kriterier: 

• Händelsen är så osannolik att sannolikheten för den är oviss. 

• Händelsen medför katastrofala konsekvenser. 

• Händelsen förklaras med facit i hand som att den faktiskt var förutspåbar. 
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2.1.3 Behavioural Finance 

Behavioural finance ämnar förklara resonemangsfönster, emotionella processer och till vilken 

grad de påverkar investerare i deras ekonomiska beslutsfattande. Läran om behavioural finance 

delas vidare in i fyra olika teman och hur dessa förklarar hur ekonomiska beslut påverkas från 

ett psykologiskt perspektiv. I artikeln ”What is Behavioural Finance?” (2001), redogör Victor 

Riccidardi och Helen Simon om dessa fyra teman. Överdrivet självförtroende (i) menar att vi 

som människor har en tendens att övervärdera sannolikheten för att något ska ske. Detta menar 

att investerare ofta har benägenhet att tro att de är bättre än andra, trots att det inte behöver vara 

sanningen. Till exempel kan detta innebära att investerare säljer tillgångar vid fel tidpunkter, 

och får som konsekvens bära de ekonomiska kostnaderna för detta. Finansiell kognitiv 

dissonans (ii) handlar om att investerare känner oro över motstridig information. För att komma 

över detta ändrar vi våra tidigare värderingar eller känslor och försöker rationalisera våra beslut. 

Detta kan påverka investerare om huruvida de ska behålla sina tillgångar, eller sälja dem, när 

motstridig information når dem. Ångerteorin (iii) innebär att individer funderar över deras 

reaktion till ett framtida fiktivt eller reellt event. I förhållande till investeringar kommer 

inköpandet av en aktie som tidigare haft en nedgång få en emotionell reaktion av investeraren. 

Detta kan leda till att investerare håller på aktien för att undvika ånger om den av händelse 

skulle öka i värde. Prospektteori (iv) handlar om att personer inte alltid agerar rationellt. 

Investerare som riskerar att förlora pengar, tar ofta mer riskabla beslut ämnade för att minska 

förlust, vilket i sin tur kan resultera i större förluster än tidigare.  

2.2 Tidigare forskning 

The Asian Institute of Research publicerade i mitten av 2020 en studie, där de studerade 

rörelserna på de fem största asiatiska börserna då COVID-19 blev till pandemi. De fann genom 

utförandet av en eventstudie, att där fanns en statistisk signifikant negativ effekt av WHO:s 

uttalande på abnormal avkastning på de studerade ländernas börser. En förstudie konkluderade 

även att WHO:s uttalande hade en större effekt, än det första bekräftade fallet i ett urval av 11 

länder hade (Al Ali, 2020). 

Dayong Zhang (2020) fann att de finansiella marknaderna har sett volatilitet på oförutsägbar 

skala, till följd av COVID-19-pandemin. I takt med länders svar på pandemin, har de globala 

finansiella marknadsriskerna ökat väsentligt. Slutligen menar Zhang att okonventionella policy-

beslut, såsom USA:s obegränsade kvantitativa lättnader, skapar osäkerhet på marknaderna och 

kan leda till långsiktiga problem. Då länder inte samarbetar och svarar olika på pandemin och 
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dess utveckling, menar Zhang att detta tecken på desintegration är ett större problem för den 

globala ekonomin än själva viruset.  

Artikeln ” COVID-19 and market expectations: Evidence from option-implied densities” 

(Hanke, et al., 2020) studerade optionsmarknaden genom riskneutral densitet för 

marknadsförväntningar i förhållande till COVID-19. Resultatet av studien var att trots 11 

miljoner personer under lockdown i Wuhan i januari 2020, reagerade inte marknaderna på 

COVID-19 förrän den italienska regionen Lombardi placerades under lockdown 24 februari 

2020. Från och med mitten av mars, i samband med WHO:s pandemiförklarelse, var 

marknadsreaktionerna väldigt lika, men från och med andra halvan av mars skilde de sig stort. 

Länder med högre dödlighet till följd av pandemin, visade högre marknadsoptimism än de 

med lägre. 

I ”The relationship between the stringency of COVID lockdown measures and GDP” 

(Etemad-Sajadi, 2020) redogörs fem slutsatser för den första vågen av COVID-19 i Europa, 

varav dessa två var av relevans för studien: 

1. Det fanns en signifikant relation mellan strängheten av nedstängningar och nedgång i 

bruttonationalproduktstillväxt  

2. Strängheten av nedstängningarna hade ingen signifikant påverkan på 

arbetslöshetsnivåerna 
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3. Metod och datainsamling 

3.1 Val av metod 

För att undersöka hur de europeiska aktiemarknaderna påverkades av pandemiförklaringen av 

COVID-19, genomfördes en eventstudie. Denna metod ligger i linje med liknande studier inom 

området (Al Ali, 2020). En eventstudie är en statistisk metod, vilken undersöker hur en viss 

händelse eller nyhetspresentation påverkar priset på en eller flera aktier (Brown & Warner, 

1985). Metoden bygger på marknadseffektivitet, och i synnerhet den semistarka som 

presenteras av Fama (1970), om att marknaden är effektiv och rationell. Därav är en eventstudie 

även ett test på marknadens effektivitet i semi-stark bemärkelse (McKinlay, 1997).  

Två olika modeller valdes för att undersöka den kumulativa abnormala avkastningen i 

eventstudien, där den ena, mean-adjusted returns, bygger på en simplare modell än den andra, 

market model. Varför den simplare modellen inkluderades istället för enbart market model, 

baserades på tidigare resultat där den visat kunna ge snarlika eller bättre resultat än avancerade 

modeller (Brown & Warner, 1985). 

I bakgrund i den data som samlats in, är det ganska tydligt genomgående att 

pandemiförklaringen är en negativ nyhet, och därför konstruerades ingen eventstudie för att se 

de positiva effekterna av nyheten. Redan vid snabb anblick kan denna negativa trend tydligt ses 

i indexkurserna.  

3.2 Eventstudie 

Eventstudier konstrueras för att se rörelser för en aktie eller andra derivat kring ett specifikt 

event. I denna studie används index, som ett paket av länders största aktier, för att se rörelser 

på de nationella marknaderna. För att se skillnad i skillnader i aktieindex på de olika europeiska 

marknaderna, som reaktion på att COVID-19 förklarades som pandemi, har därav en 

eventstudie konstruerats. Studien bygger på rationalitet i marknaden, då effekterna av ett event 

reflekteras direkt i marknadspriser (Brown & Warner, 1985). Enligt McKinley (1997) bygger 

inte eventstudier på någon fast struktur, men de bygger på principen att dessa delar är 

inkluderade: 

• Ett fast definierat event samt period för då effekterna av detta ska mätas 

• Ett definierat estimationsfönster 

• Urvalskriterium för aktier som ska inkluderas, i detta fall vilka länders index 

• Mätning av normal och abnormal avkastning 
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3.2.1 Definition av event 

Eventdatumet är satt till den 11 mars 2020, då World Health Organisation valde att definiera 

COVID-19 som en pandemi. Då datum för den första smittade i de europeiska länder som 

studeras varierar kraftigt och tidigare visats inte vara av smärre signifikans (Al Ali, 2020), läggs 

istället fokus på announcement effect på de olika gruppernas största marknadsindex efter att det 

stod fast att utbrottet var en pandemi. 

3.2.2 Estimeringsperiod och eventfönster  

För att kunna definiera förväntad normal avkastning och abnormal avkastning, delas tidslinjen 

in i tre delar. De tre delarna består först av estimeringsperioden, eventfönstret, samt post-event-

perioden. Estimeringsperioden används för att mäta förväntad normal avkastning, och 

innefattar 257 börsdagar före eventdatumet. 257 börsdagar är ungefär det samma som ett år i 

verklig tid, och är valt för att vara tillräckligt långt för att parametrarna ska kunna uppskattas 

korrekt. En för lång estimeringsperiod kan komma att påverkas av andra faktorer, och därför är 

ett år någorlunda praxis (Aktas, et al., 2007). I denna studie är tre olika eventfönster på (-5,5), 

(-15,15) och (-30,30) dagar valda, för att kunna se om de kumulativa abnormala avkastningarna 

varit accelererande eller avtagande över eventfönstret (Al Ali, 2020). 

Eventfönstret innehåller eventdatumet, och innefattar då 5, 15 eller 30 dagar innan och efter 

WHO:s uttalande, och det är här den abnormala avkastningen mäts. Tidslinjen för eventstudien 

följer strukturen i denna figur: 

  (estimationsfönster)      (eventfönster)    (post-eventfönster) 

←|————————|———|———|————————|—→ 

   T0                              T1         0          T2                              T3 

Figur 1: Bildlig förklaring av eventstudien 

 

3.2.3 Urval av länder och index 

Urvalet av länder i eventstudien gjordes genom att utvärdera till vilken grad länderna stängde 

ner kring 11 mars 2020. Viktig notation är att dessa kriterier inte endast var rekommendationer, 

utan lagligt fastställda. All data är gällande nedstängningar från perioden är hämtade från 

Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT). I gruppen för länder med 

nedstängningar uppfylldes följande kriterium: 
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• Nedstängning maximalt 14 dagar efter announcement date 

• Uttalad nedstängning i media eller från staten  

• Rörelsebegränsande åtgärder för befolkningen 

• Nedstängning av icke-essentiella verksamheter 

• Krav på karantän vid inresa från alla eller somliga länder 

• Nationell nedstängning, ej delvis i vissa regioner först sedan över hela landet 

För båda grupper uppfylldes dessa kriterium: 

• Del av EES eller EFTA 

• Del av FESE 

• Nedstängning av yttre gränser för länder ej del av Schengen-avtalet, Schweiz och 

Storbritannien 

Vid val av index valdes de största landstäckande indexen för varje land. Eftersom de ger 

indikation för prestation på aktiemarknaden för ett givet land.  

Referens för den faktiska graden av nedstängning under tidsperioden för de studerade länderna 

finns i studiens bihang under bilaga 1 och 2. 

Sammanfattat valda länder, index, samt indelat i grupper i denna tabell: 

Grupp 1 – med 

nedstängningar 

Datum för 

nedstängning 

Namn på valt 

index 

Grupp 2 – utan 

nedstängningar 

Namn på valt 

index 

Belgien 2020-03-18 – 

2020-05-03 

BEL20 Sverige OMX 

Stockholm 30 

Kroatien 2020-03-18 – 

2020-04-19 

CROBEX Irland ISEQ 

Litauen 2020-03-16 – 

2020-06-18 

OMX Vilnius Finland OMX 

Helsingfors 25 

Frankrike 2020-03-17 – 

2020-05-11 

CAC40 Estland Nasdaq Tallinn 

Tyskland 2020-03-23 – 

2020-04-20 

DAX Lettland OMX Riga 

Schweiz 2020-03-17 – 

2020-04-27 

SMI Nederländerna AEX 
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Danmark 2020-03-13 – 

2020-04-15 

OMX 

Copenhagen 25 

  

Tabell 1: Gruppindelning av länder, datum för nedstängningar samt valt index 

3.2.4 Insamling av data 

All indexdata är hämtad från Yahoo Finance, och löper från 257 börsdagar innan 11 mars 2020, 

det vill säga 10 mars 2019, och 30 dagar efter. 

3.3 Beräkning och avkastningsmått 

3.3.1 Daglig avkastning 

Då de olika aktierna på börserna handlas i olika valuta, är egentligen deras numeriska värden 

irrelevanta. Det som istället beräknats är den procentuella dagliga avkastningen för respektive 

index. Procentuell avkastning för stängningspriserna för de olika indexen har beräknats genom: 

 
𝑅 = ( 

𝑃𝑡

𝑃 𝑡−1
) − 1 

(1) 

R = daglig avkastning 

Pt = Värde för tillgång P vid tiden t 

Pt-1= Värde för tillgång P vid tiden t-1 

3.3.2 Normal avkastning 

För uppskattning av den normala avkastningen från den dagliga avkastningen för varje grupps 

sammanlagda index har ”Constant mean return model” och ”Market model” enligt ”Event 

studies in economics and finance” använts (McKinlay, 1997). Den först nämnde är något 

simplare i sin struktur, men har flertalet gånger bevisats ge bättre eller snarlika resultat 

avancerade modeller (Brown & Warner, 1985). 

3.3.2.1 Mean-Adjusted returns 

I denna modell mäts den normala avkastningen Rit genom att låta µi vara den genomsnittliga 

avkastningen för index i, vilket ger modellen (McKinlay, 1997): 

 𝑅𝑖𝑡 = µ𝑖 + ɛ𝑖𝑡 (2) 

 

Med antaganden om exogenitet och homoskedasticitet (McKinlay, 1997): 

 𝐸(ɛ𝑖𝑡) = 0 (3) 
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 𝑣𝑎𝑟(ɛ𝑖𝑡) = 𝜎ɛ𝑖𝑡

2  (4) 

3.3.2.2 Market model 

I den marknadsjusterade modellen används istället ett globalt marknadsindex som jämförelse 

för att beräkna den normala avkastningen – i detta fall Morgan Stanley all-country world equity 

index (MSCI). Genom Ordinary Least Squares (OLS) estimeras modellen (McKinlay, 1997): 

 𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (5) 

   

Där Rit är en faktor för de poolade nationella marknadsavkastningarna, αi poolat förväntad 

avkastning för index oberoende det globala marknadsindexet, βi en konstant för indexens 

sensitivitet till det globala indexet, Rmt avkastning för det globala indexet och ɛit feltermen. 

Samma antagande som i föregående modell gäller även här enligt ekvation 3 och 4. 

3.3.3 Abnormal avkastning 

Med termen abnormal avkastning, menas mellanskillnaden för varje dag mellan faktisk 

avkastning och förväntad avkastning i estimationsperioden för respektive modell. Följande 

formler har använts för de båda modellerna (McKinlay, 1997) (Brown & Warner, 1985): 

3.3.3.1 Mean adjusted returns  

 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − �̅�𝑖 (8) 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = den abnormala avkastningen för grupp i dag t 

𝑅𝑖,𝑡 = den observerade aritmetiska avkastningen för grupp i dag t 

 

�̅�𝑖 =
1

246
∑ 𝑅𝑖,𝑡

−11

−257

 

 (9) 

�̅�𝑖 = genomsnittet för grupp i:s genomsnittliga avkastning i estimationsperioden [-257,-11].  

3.3.3.2 Market model 

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡) (10) 

 

Där samtliga variabler har samma betydelse som i ekvation 5 och 8. 

3.3.4 Kumulativ abnormal avkastning  

Den kumulativa abnormala avkastningen har beräknats för de två grupperna, både innan, efter 

och slutligen för själva eventet. Detta för att kunna se om det var en ökande eller sjunkande 



18 
 

förändring i kumulativ abnormal avkastning under tiden i eventfönstret. Ingen distinktion 

mellan de två olika metoderna är i detta skede gjord, och beräkningen för både mean-adjusted 

returns och market model gjordes enligt följande formel (McKinlay, 1997): 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡0, 𝑡1) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡1−

𝑡=0

 

(11) 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡0, 𝑡1) = Kumulativ abnormal avkastning för index i grupp i  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = Abnormal avkastning för aktie i  

En viktig notation är att 𝑡0 𝑜𝑐ℎ 𝑡1varieras vid beräkning för att innefatta samtliga tre 

eventfönster. 

3.3.5 Beräkning av skillnadsmått mellan grupperna 

Vid beräkning av ett mått på gruppernas skillnad, har sifforna i grupp 2 subtraherats från de i 

grupp 1. Annars har ingen matematisk distinktion i tillvägagångssätt för beräkning utförts.  

3.4 Hypotesprövning 

En statistisk hypotesprövning innebär försök till att göra uttalanden om distributionsparametrar 

av slumpmässiga variabler, definierade av en datagenererande process. Detta görs för att visa 

att kunna bedöma till vilken grad en sannhet eller falskhet kan bevisas eller motbevisas (Veazie, 

2015). I denna studie har en nollhypotes H0, samt en mothypotes H1, satts upp för varje 

frågeställning. Om fallet är att nollhypotesen förkastas, anses mothypotesen vara mest trolig, 

och vice versa. Under nollhypotesen H0, har inte eventet någon inverkan på den abnormala 

avkastningen, och en vald observation i eventfönstret är distribuerad enligt (McKinlay, 1997): 

 𝐴𝑅𝑖𝑡~𝑁(𝑂, 𝜎2(𝐴𝑅𝑖𝑡)) (12) 

 

3.4.1 Uppställda hypoteser 

Följande hypoteser samt tillhörande frågeställning har testats.  

Kan vi se en skillnad i abnormal avkastning, så kallad announcement effect, i de valda 

europiska länderna kring 11 mars 2020? 

H0 = Den kumulativa avkastningen (CAR) över eventfönstret = 0 

H1 = Den kumulativa avkastningen (CAR) över eventfönstret ≠ 0 



19 
 

Är det någon signifikant skillnad i abnormal avkastning, mellan de europeiska länder som 

stängde ner, och de som höll verksamheter och dylikt öppna? 

H0 = Skillnaden i kumulativ avkastning mellan grupp 1 och grupp 2 = 0 

H1 = Skillnaden i kumulativ avkastning mellan grupp 1 och grupp 2 ≠ 0 

3.4.2 T-test 

För att testa dessa uppsatta hypoteser, för att se om den kumulativa abnormala avkastningen är 

signifikant skild från noll, används ett T-test. T-testet kallas även mean euality test, vilket är 

den valda benämningen i kapitel 5. Den första hypotesen testas med ett ensidigt t-test för de 

skilda eventfönstren, medan den andra testas med ett tvåsidigt. Värdena för signifikansnivå har 

valts till ett, fem och tio procent. 

 
T= |

CARi

σ(CAR)i
| 

(13) 

   

Där 𝐶𝐴𝑅𝑖 är den kumulativa avkastningen över eventfönstret, och 𝜎(𝐶𝐴𝑅)𝑖 standardavvikelsen 

för den kumulativa abnormala avkastningen. 𝜎(𝐶𝐴𝑅)𝑖 är beräknat genom: 

 𝜎(𝐶𝐴𝑅)𝑖 = 𝜎(𝑅)𝑖√(𝑡1 − 𝑡0) (14) 

   

𝑡1 − 𝑡0 = antal dagar i eventfönstret, varieras beroende på längd på tidsfönstret 

𝜎(𝑅)𝑖 = standardavvikelsen för den dagliga avkastningen under estimeringsperioden 

3.7 Metodkritik 

Nyheter såsom den som analyseras i modellen, bygger på den effektiva marknadshypotesen, i 

mer specifik bemärkelse den semi-starka formen. Det antas att all offentlig information direkt 

reflekteras i marknadspriserna (Fama, 1970), och därmed görs antagandet om att de studerade 

europeiska marknaderna är effektiva. Eventstudier har fokus på kort sikt, och medellånga och 

långsiktiga effekter kan inte analyseras av modellen, på grund av antagandet om 

marknadseffektivitet (McKinlay, 1997).  

De statistiska antaganden, såsom normalfördelning, som eventstudier bygger på kan ha en 

inverkan på beräkningar och signifikanstester. T-värdena som beräknas har som grund att 

dessa antaganden är sanna och då hur modellen passar den data som undersökts (McKinlay, 

1997).  
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Inferensfel, vilken delas upp i två typer av fel, återfinns i alla typer av statistiska 

undersökningar. Typ 1-fel innebär att en nollhypotes förkastas, trots att den faktiskt är sann i 

populationen, medan ett typ 2-fel innebär att nollhypotesen inte förkastas, trots att den är falsk 

(Banerjee, et al., 2009). Det är inget specifikt för eventstudier som bidrar till denna sorts fel, 

utan det är något genomgående för alla typer av signifikanstest.  

3.8 Bortfall 

Tjeckien och indexet PX50 föll inom ramen för studien, men historisk information för kursen 

för detta index fanns inte tillgängligt på nätet.  
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4. Empiri 

4.1 Beräkning av faktisk daglig avkastning 

Lockdown 

eller ingen 

Genomsnitt 

för [-257,-

11] 

Första 

handelsdagen 

(dag 1) 

Fem dagar 

senare 

(dag 5) 

Två 

veckor 

senare 

(dag 15) 

En månad 

efter (dag 

30) 

SD 

Grupp 1 0,044% -10,85% -2.47% -1,93% -0,86% 0,597% 

Grupp 2 0,035% -10,93% -2.22% -2.31% -0.32% 0,592% 
Tabell 2. Genomsnittlig avkastning, ett urval av genomsnittliga avkastningar efter announcement date samt 
standardavvikelsen (SD) för estimeringsperioden 

Tabell 2 visar den genomsnittliga avkastningen för de två grupperna över estimationsfönstret, 

samt ett urval av handelsdagar efter announcement date, för referens till hur det såg ut efteråt.  

 

Figur 2. Visar den genomsnittliga faktiska dagliga avkastningen över eventperioden (-30,30) där dag 0 är 11 mars 2020 

I figur 2 kan en starkt negativ trend i faktisk daglig avkastning ses för båda grupperna kring 

WHO:s uttalande, för att sedan visa en växlande positiv och negativ trend. Dagarna innan och 

efter uttalandet har en synligt hög volatilitet, med fokus på dagarna efteråt. I figuren kan även 

den tydligt negativa dagliga avkastningen dagen efter WHO:s uttalande, den 12 mars utläsas 

(dag 1). Kurvan för de båda grupperna följer varandra snarlikt över eventfönstret. 
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4.2 Beräkning av kumulativ abnormal avkastning  

Grupp 1            

CAR MAR Före Efter Före-

Efter 

T-statistik Standardavvikelse 

(-5,5) -3.47% -31,36% -

27,18% 

                           

13.72*** 

1,98% 

(-15,15) 6.43% -22.37% -

28,40% 

                             

8.54***  

3.33% 

(-30,30) 3,96% -15,69% -

19.19% 

                             

4.11***  

4,66% 

CAR MM Före Efter Före-

Efter 

T-statistik Standardavvikelse 

(-5,5) -2.01% -30,06% -

27,34% 

                           

13.80***  

1,98% 

(-15,15) 7,81% -21.35% -

28,72% 

                             

8.64***  

3.33% 

(-30,30) 5.28% -14.47% -

19.29% 

                             

4.14*** 

4,66% 

Tabell 3. CAR före, efter och under eventfönstret. *,**,*** representerar signifikansnivåerna 10, 5 respektive 1 procent. 

Grupp 2           

CAR MAR Före Efter Före-

Efter 

T-statistik Standardavvikelse 

(-5,5) -4.45% -32,54% -

27,80% 

                           

14.17***  

1,96% 

(-15,15) 4.56% -23,65% -

27,71% 

                             

8.41***  

3.29% 

(-30,30) 2.00% -16.51% -

17,90% 

                             

3.87***  

4,62% 

CAR MM Före Efter Före-

Efter 

 T-statistik  Standardavvikelse 

(-5,5) -0,91% -29,12% -

27,92% 

                           

14.23***  

1,96% 

(-15,15) 7,94% -20.49% -

27,87% 

                             

8.46***  

3.29% 

(-30,30) 5.20% -13.00% -

17.58% 

                             

3.81***  

4,62% 

Tabell 4. CAR före, efter och under eventfönstret. *,**,*** representerar signifikansnivåerna 10, 5 respektive 1 procent. 
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Tabell 3 och tabell 4 visar mean equality test för de kumulativa abnormala avkastningarna 

(CAR) för grupp 1 och grupp 2. Mean-adjusted returns (MAR), och Market model (MM), har 

delats upp i respektive tabell, och signifikanstest har utförts på båda modellerna. T-statistiken 

är beräknad på poolad data från de två olika grupperna. Tabellerna konkluderar att det fanns en 

statistisk signifikant skillnad i kumulativ abnormal avkastning i alla tidsfönster på 99 % 

konfidensnivå. Tabellerna visar även den kumulativa abnormala avkastningen i tidsintervallet 

före samt efter, där då eventfönstret (före-efter) är skillnaden dem emellan.  

Grupp skillnad           

CAR MAR Before Efter Före-

Efter 

T-statistik Standardavvik

else 

(-5,5) 0.01% 0.17% 0.58%                              

0.68  

0,86% 

(-15,15) 0,93% 0.23% -0,80%                              

0.24  

3.29% 

(-30,30) 1.08% -0.29% -1.52%                              

0.75  

2.02% 

CAR MM Before Efter Före-

Efter 

T-statistik Standardavvik

else 

(-5,5) -0,69% -0,86% 0.23%                              

0.27  

0.86% 

(-15,15) 0.24% -1.30% -1,60%                              

0.48  

3.29% 

(-30,30) 0.47% -1,70% -2.33%                              

1.15  

2.02% 

Tabell 5. Skillnaden i CAR före, efter och under eventfönstret. *,**,*** representerar signifikansnivåerna 10, 5 respektive 1 
procent. 

Tabell 5 visar mean equality test för skillnaden i den kumulativa abnormala avkastningen 

gruppera emellan. Värdena för grupp 1 har subtraherats från grupp 2, och genererat dessa 

resultat. Tabellen följer samma struktur som tabell 3 och tabell 4. För ingen av eventfönstren 

var skillnaden i kumulativ abnormal avkastning signifikant.  

4.3 Hypotesprövning 

4.3.1 Hypotes 1 

H0 = Den kumulativa avkastningen (CAR) över eventfönstret = 0 

H1 = Den kumulativa avkastningen (CAR) över eventfönstret ≠ 0 

Resultatet i tabell 3 och 4 visar för båda grupperna en signifikant kumulativ abnormal 

avkastning från noll. Nollhypotesen kan därmed förkastas för samtliga eventfönster, och 

mothypotesen är den mest troliga med en 99 % konfidensnivå. Resultatet blir då att det fanns 

en announcement effect på aktiemarknaden efter WHO:s uttalande som förklarade COVID-19 

som pandemi.  
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4.3.2 Hypotes 2 

H0 = Skillnaden i kumulativ abnormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 2 = 0 

H1 = Skillnaden i kumulativ abnormal avkastning mellan grupp 1 och grupp 2 ≠ 0 

Ingen statistisk signifikant skillnad i kumulativ abnormal avkastning påvisas länderna emellan 

och nollhypotesen kan därmed inte förkastas. Resultatet blir således att ingen skillnad på 

aktiemarknaden kan bevisas för de europeiska länder som hade uttalade nedstängningar kring 

pandemiförklaringen. 
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5. Analys  

Efter hypotesprövning av den först ställda hypotesen indikerar resultatet att det fanns en negativ 

abnormal avkastning i samtliga tre eventfönster för båda grupperna inkluderade i studien. Detta 

tyder på att WHO:s uttalande om att COVID-19 hade förklarats pandemi resulterade i 

prisförändringar på aktiemarknaderna i de studerade europeiska länderna. Resultatet är i linje 

med den semi-starka marknadseffektiviteten som presenterades av Fama (1970). Då 

signifikansnivån för testet låg på 1%, kan därav förekomsten av semistark marknadseffektivitet 

bekräftas för nyheten. 

Det funna resultatet visar onekligen att pandemiförklaringen av COVID-19 uppfyller kraven 

för ett black swan event på grund av den höga kumulativa abnormala avkastningen som 

påvisats. Den tidigare forskningen om marknadsvolatiliteten den fört med sig påvisar detta 

ytterligare (Dayong, et al., 2020). Denna teori stödjer även de olika hanteringssätten av 

pandemin, då krisplaner för osannolika event inte har någon anledning att utarbetas.  

I jämförelsen med studien gjord av (Al Ali, 2020) på de fem största asiatiska börserna, var de 

kumulativa abnormala avkastningarna över dubbelt så stora i antal procentenheter för varje 

eventfönster. Till exempel i eventfönstret (-5,5) visade de asiatiska börserna en kumulativ 

abnormal avkastning på -12,32% för Mean-adjusted return medan korresponderande siffra för 

grupp1 var 27,18% och grupp 2 27,80%. Detta kan ha sin förklaring i flertalet 

makroekonomiska effekter modellen inte tar hänsyn till. Bland annat kan de ha grund i virusets 

lägre dödlighet i Asien jämfört med i Europa som syntes på optionsmarknaden enligt (Hanke, 

et al., 2020). 

Resultatet i hypotes två kan det bero på ren slump att just detta urval inte genererat ett statistiskt 

signifikant resultat. Detta då termen nedstängning är godtycklig och inte fast definierad 

(Kaplan, et al., 2020). I vissa av länderna var det inte en uttalad nedstängning, men 

rekommendationerna och reglerna mellan dessa länder och de som hade en uttalad nedstängning 

var snarlika i sin utformning. 

Studiens andra hypotes har i huvudsak tagit hänsyn till signalvärdet i nyheten att ha en nationell 

nedstängning i samband med WHO:s uttalande, vilket inte visade sig vara statistiskt signifikant.  

Då virusets dödlighet verkar ha en korrelation med ländernas börsmarknader enligt (Hanke, et 

al., 2020), men valet av nedstängningar inte följer denna trend på länders val av hanteringen av 

COVID-19, kan detta spela stor roll i resultatet. Trots flertalet gemensamma nämnare, är 
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länderna i studien individuella länder med individuell beslutsfattning, och deras individuella 

svar på pandemin kan påverka i större utsträckning än om de hade en uttalad nedstängning. 

Avsaknaden av en signifikant skillnad mellan grupperna kan kanske förklaras genom den starka 

marknadseffektiviteten (Fama, 1970). Är marknaden starkt effektiv, skulle nyheten om 

pandemi samt följande nedstängningar, och vidare nedstängningar efter det, redan vara 

inkluderade i marknadspriserna och därför inte reflekteras i studiens empiriska resultat. Den 

först uppställda hypotesen stödjer dock inte detta antagande, då den bekräftar den effektiva 

marknadshypotesen endast i sin semi-starka form (McKinlay, 1997).  

Läran om behavioural finance (Simon & Ricciardi, 2001) kan väga tungt i analys kring hur 

ingen signifikant skillnad, länderna emellan kunde påvisas. Alla fyra teman som presenterats 

har varit av stor prevalens kring pandemiförklaringen. Överdrivet självförtroende och finansiell 

kognitiv dissonans kan ha varit prevalent för samtliga investerare, oavsett om landet var på väg 

mot en nedstängning eller inte, då motstridig information kan ha lett investerare till att sälja. 

Personligen tror jag att vi alla, även i Sverige som inte stängde ned, blev under denna tid och 

under följande månader mötta med ovisshet och osäkerhet om vi var på väg mot en 

nedstängning. Ångerteorin och prospektteorin kan även haft inverkan på investerares beslut i 

denna period på liknande ansatser.  

En viktig notation är att studien endast visar på om det fanns en skillnad i kumulativ abnormal 

avkastning på aktiebörserna i länderna som stängde ned och de som höll öppet. Det säger 

egentligen ingenting om medellång eller långsiktig påverkan på ekonomin för länderna, vilken 

i dagsläget är omöjlig att mäta. Användningen av nedstängningar har påverkat länderna olika 

beroende på strängheten av nedstängningarna (Etemad-Sajadi, 2020), men tycks inte ha haft 

någon signifikant skillnad i påverkan på ländernas aktieindex.  

En annan förklaring till varför nedstängningarna inte tycks påverkat aktieindexen kan ligga i att 

majoriteten av länderna utropade nationell kris i samband med WHO:s uttalande, vilket som 

följd sedan gett likartade utslag på aktiemarknaderna i de olika länderna.  

5.1 Förslag på vidare forskning  

Vidare forskning hade kunnat inkludera en variabel för smittspridning i de individuella 

länderna, istället för att gruppera efter nedstängning. Denna variabel hade varit mer konkret och 

lättare att kontrollera, istället för att bedöma vad som var en nedstängning och inte, då olika 

länder har olika definition på vad en sådan innebär. Oxford COVID-19 Government Response 

Tracker (OxCGRT) stringency index hade även kunnat vara en variabel i en sådan analys, då 
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den ger en indikation på hur öppet samhället var under tidsperioden. Viktigt att poängtera är 

dock är att detta index inte är utformat som en indikation på vad som är bra och vad som är 

dåligt. Länder med lägre indexvärde kan ha haft större framgångar med att hantera viruset, än 

de med ett högre. I dessa fall hade en annan form av metod och regressionsanalys fått utföras, 

då eventstudien är begränsad i att kunna utforma en sådan analys (Brown & Warner, 1985).  

Självklart är det en idé att för framtida forskning se om där fanns en skillnad på medellång och 

lång sikt. I en sådan studie, när utfallet redan kan observeras, blir det till stor del lättare att se 

samband mellan nedstängningar och påverkan på aktiemarknaderna. I en sådan studie kan även 

olika strategier för att hantera pandemin utvärderas från ett ekonomiskt perspektiv.  
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6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka reaktionen på de valda europeiska marknaderna när 

COVID-19 pandemiförklarades 11 mars 2020, samt om de fanns en skillnad mellan de som 

stängde ned och de som höll öppet.  

Syftet fullföljs med svaren på följande frågeställningar: 

Kan vi se en skillnad i kumulativ abnormal avkastning, så kallad announcement effect, i de 

valda europiska länderna kring 11 mars 2020? 

Det empiriska resultatet visade på en statistisk signifikant annoucement effect för samtliga 

eventfönster för både mean-adjusted returns och market model. Pandemiförklaringen hade med 

statistisk säkerhet en negativ reaktion på marknaderna under denna tidsperiod. 

Är det någon signifikant skillnad i abnormal avkastning, mellan de europeiska länder som 

stängde ner, och de som höll verksamheter och dylikt öppna? 

Frågeställningen slutade i en komplex konklusion om huruvida en nedstängning är en 

nedstängning eller inte, då detta tycks variera kraftigt från land till land. Med definitionen av 

en nedstängning som nämnts i denna studie; påvisade det empiriska resultatet ingen statistisk 

signifikant abnormal avkastning för länderna som höll öppet, jämfört med de som hade 

nedstängningar, till följd av att COVID-19 pandemiförklarades. Detta gällde för alla 

eventfönster och båda modellerna. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) stringency index för 

grupp 1, tidsperioden (0,15), samt ett genomsnitt för gruppen över tidsperioden. 
 

Grupp 

1 

        Medel 60,51057 

Datum Belgium Germany Switzerland Denmark France Croatia Lithuania 

11Mar2020 19.44 32.87 32.87 37.96 43.98 22.22 11.11 

12Mar2020 19.44 32.87 32.87 37.96 43.98 22.22 30.56 

13Mar2020 23.15 32.87 32.87 62.96 43.98 31.48 39.81 

14Mar2020 50.93 32.87 32.87 65.74 49.54 37.04 39.81 

15Mar2020 50.93 32.87 32.87 65.74 49.54 39.81 39.81 

16Mar2020 50.93 42.13 42.13 65.74 56.94 41.67 81.48 

17Mar2020 50.93 42.13 42.13 65.74 87.96 41.67 81.48 

18Mar2020 73.15 52.31 52.31 72.22 87.96 44.44 81.48 

19Mar2020 73.15 55.09 55.09 72.22 87.96 50 81.48 

20Mar2020 81.48 57.87 57.87 72.22 87.96 66.67 81.48 

21Mar2020 81.48 68.06 68.06 72.22 87.96 75 81.48 

22Mar2020 81.48 76.85 76.85 72.22 87.96 77.78 81.48 

23Mar2020 81.48 76.85 76.85 72.22 87.96 96.3 81.48 

24Mar2020 81.48 76.85 76.85 72.22 87.96 96.3 81.48 

25Mar2020 81.48 76.85 76.85 72.22 87.96 96.3 81.48 
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Bilaga 2. Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) stringency index för 

grupp 1, tidsperioden (0,15), samt ett genomsnitt för gruppen över tidsperioden. 

  Grupp 2     Medel 48,87733 

Datum Sweden Ireland Finland Netherlands Latvia 

11Mar2020 11.11 11.11 19.44 18.52 11.11 

12Mar2020 27.78 31.48 37.04 41.67 11.11 

13Mar2020 27.78 42.59 37.04 41.67 51.85 

14Mar2020 27.78 42.59 37.04 41.67 54.63 

15Mar2020 27.78 48.15 37.04 54.63 54.63 

16Mar2020 27.78 48.15 57.41 62.04 54.63 

17Mar2020 35.19 48.15 57.41 62.04 60.19 

18Mar2020 35.19 48.15 64.81 62.04 60.19 

19Mar2020 43.52 48.15 64.81 70.37 60.19 

20Mar2020 43.52 48.15 64.81 70.37 60.19 

21Mar2020 43.52 48.15 64.81 70.37 60.19 

22Mar2020 43.52 48.15 64.81 70.37 60.19 

23Mar2020 43.52 48.15 64.81 74.07 60.19 

24Mar2020 43.52 48.15 64.81 74.07 63.89 

25Mar2020 50.93 48.15 64.81 74.07 63.89 

 

 

 


