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1 Inledning 

1.1 Utvecklingsländernas obligationsmarknad 

De senaste två årens nedgång på aktiemarknaden har skapat ett ökat intresse 
för alternativ till aktiemarknaden. Ett placeringsalternativ är obligationer, 
vilka har andra avkastningsmönster än aktier. Obligationer upplevs speciellt 
av småsparare som ett ointressant investeringsalternativ på grund av lägre 
avkastningsmöjligheter, men blickar man tillbaka över de senaste två åren 
har detta inte varit fallet. Obligationsmarknaden har visat på positiv 
avkastning medan aktiemarknaden har fallit mycket starkt, vilket lett till ett 
ökat intresse för obligationer. Generellt sett väljer investerare obligationer 
istället för aktier på grund av den lägre risken. 
 
Det finns dock många olika typer av obligationer. Allt ifrån 
statsobligationer utgivna av en industrination med låg kreditrisk till vad 
som benämns skräpobligationer eller High Yield (kallas även Junk Bonds). 
Jämfört med till exempel amerikanska statsobligationer har High Yield-
obligationer en högre kreditrisk men samtidigt en högre förväntad 
avkastning i form av ränta och riskpremie som kompensation för den högre 
risken. Inom området High Yield finns det möjlighet att investera i både 
företags- och statsobligationer, där skillnaden ligger i om man lånar ut till 
ett företag eller en stat. Gemensamt för dessa instrument är att låntagaren 
har en kreditvärdering lägre än BBB- (enligt Standard & Poors kreditskala1) 
och anses därmed ha hög kreditrisk. 
 
Det är möjligt att investera i obligationer utgivna av en stat, institution eller 
företag med hög kreditrisk i utvecklingsländer med en fungerande finansiell 
sektor såsom länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern, före detta 
Sovjetunionen eller Östeuropa. Dessa emittenter har ett lånebehov och ger 
därför ut obligationer på kapitalmarknaden. Kapitalklassen för investeringar 
i dessa obligationer benämns Emerging Market Bonds (EMB), eller 
utvecklingsländernas obligationer. Kännetecknande för en stat definierad 
som ”emerging” är den högre risken jämfört med en industrination, vilket 
beskrivs väl i följande citat:  

                                           
1 Se Appendix 1 för en presentation av Standard & Poors och andra större kreditinstituts 

ratingskalor. Källa: bondsonline.com (2002/03/21) 



Obligationsmarknadseffektivitet – ett test av Emerging Market Bonds 
 

 2

”So Argentina is going into free-fall. It looks like we must get used to emerging 
markets melting every two years. In the past six years there have been the 
Mexican, Brazilian, Russian, Thai and now the Argentinian crisis.” 

(European Pension & Investment News, 2002, issue 2, sid. 21) 

 
Citatet ovan ger inte en glamorös bild av flera av de stora 
utvecklingsländernas ekonomier. Det ena utvecklingslandet efter det andra 
har på senare år råkat i finansiella svårigheter och för en investerare kan 
effekten bli kännbar. Detta understryker svårigheten med investeringar i 
dessa ekonomier. Dock har denna marknad en mycket hög 
avkastningspotential. Intresset för denna alternativa investeringsform har 
ökat kraftigt och marknadsvärdet har även det stigit markant, speciellt under 
de senaste fem åren. Idag uppgår marknadskapitaliseringen för EMB till 
cirka 1600 miljarder US dollar (The Russia Journal, 2002). 
 
En investerare med en övervikt av aktier i portföljen har överlag sett sitt 
kapital sedan början av år 2000 krympa avsevärt. Under dessa två år har 
EMB genererat en årlig avkastning på omkring 11%. Även om man blickar 
fem år tillbaka låter sig EMB jämföras med aktieinvesteringar. Exempelvis 
har index2 för EMB stigit med 50% under perioden medan det breda 
amerikanska aktiemarknadsindexet S&P 5003 stigit med 66%. S&P 500 slår 
EMB index med 16% under perioden men den ackumulerade avkastningen 
är ändå förvånansvärt lika.  
 
Om EMB-index istället jämförs med MSCI Emerging Markets Index4, 
vilket är ett aktiemarknadsindex för utvecklingsländerna, är resultaten också 
anmärkningsvärda. MSCI EMI har visat en ackumulerad avkastning på 
13% och följaktligen har EMB under den senaste femårsperioden slagit 
detta index med 37%. 
 
Ovan har den goda nominella avkastningen för EMB presenterats, men är 
det så att avkastningen för EMB framstår som lika attraktiv om hänsyn tas 
till risk? I tabell 1.1 presenteras riskjusterad avkastning enligt 

                                           
2 JP Morgan Emerging Markets Bonds Constrained Index per 2001/12/31, beräknat i USD. 
3 Per 2001/12/31, beräknat i USD. 
4 Per 2001/12/31, beräknat i USD. 
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Sharpekvoten5 för JP Morgan Emerging Markets Bonds Constrained Index, 
S&P 500 samt MSCI Emerging Markets Index. 
 

Index Sharpekvot 
JP Morgan Emerging Markets Bonds Constrained 

Index 
0,21 

S&P 500 0,23 

MSCI Emerging Markets -0,49 

 
Tabell 1.1: Sharpekvoter 

Källa: Micropal, för femårsperioden 1996/12/31- 2001/12/31, avkastningen i US dollar 

 
Även riskjusterat visar sig EMB generera en avkastning i nivå med S&P 
500. JP Morgan har genererat en positiv Sharpekvot på 0,21 jämfört med 
S&P 500s Sharpekvot på 0,23. MSCI Emerging Markets har däremot haft 
en negativ riskjusterad avkastning under de fem senaste åren.  
 

1.2 Diskussion kring marknadseffektiviteten 

Den drivande faktorn inom kapitalförvaltning är att nå långsiktig 
värdetillväxt på det förvaltade kapitalet samtidigt som en given risknivå 
bibehålls. Detta görs genom att bilda en portfölj av olika värdepappersslag, 
vilka inkluderas i portföljen baserat på en viss urvalsstrategi. Den av 
investeraren valda strategin är tänkt att inte bara kunna generera långsiktig 
värdetillväxt utan också riskjusterad överavkastning gentemot 
marknadsavkastningen. Dessutom antas att förvaltaren kan erhålla denna 
baserat på tillgänglig information på marknaden. Fondförvaltning bedrivs 
därmed med tron att marknaden inte är effektiv. Med andra ord förväntar 
sig den enskilde förvaltaren att kapitalmarknaden över- eller underskattar 
emittenternas framtida avkastning. Genom att man förvaltar en portfölj där 
emittenternas rätta värde6 beräknas fram förväntas en riskjusterad 
överavkastning kunna erhållas. 
 

                                           
5 Sharpekvoten: mått på riskjusterad avkastning där avkastningen minus den riskfria räntan (här 

satt till 5%) divideras med avkastningens standardavvikelse. 
6 Detta värde bestäms subjektivt. 
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De centrala frågorna kring forskningen om kapitalmarknadens effektivitet 
är därmed tillgången till information och möjligheten till riskjusterad 
överavkastning. Om det är möjligt att generera riskjusterad överavkastning 
strider det mot teorin om den effektiva marknaden som Fama (1970) 
beskrev med att priserna på aktiemarknaden vid varje tidpunkt avspeglar all 
tillgänglig information. 
 
Varför är det intressant att studera om den aktiva portföljförvaltningen 
uppfyller sitt mål, det vill säga om dagens kapitalmarknad är effektiv eller 
inte? Om kapitalmarknaden inte fungerar effektivt riskerar samhället som 
helhet att drabbas. Om investeraren förlorar tron på sekundärmarknadens 
funktionalitet kommer hon inte att delta på primärmarknaden 
(emissionsmarknaden), vilken förser emittenter med risk- och lånekapital. 
Uteblir detta kapital kommer samhällsekonomiska förluster att uppstå då 
den ekonomiska tillväxten på längre sikt försämras. Claesson (1987) 
konstaterade att informationsmässig effektivitet på investerarnivå är en 
förutsättning för att effektiv kapitalallokering på samhällsnivå ska ske.  
 
Vilken tidigare forskning ligger då till grund för en analys av 
marknadseffektiviteten? Begreppen marknadseffektivitet, portföljstrategi 
och överavkastning härstammar från teorin om den effektiva marknaden, 
modern portföljteori samt marknadens prissättningsmodell CAPM (Capital 
Asset Pricing Model).  
 
Brealey & Myers (1991) refererar teorin om den effektiva marknaden till 
relationen mellan marknadens prissättning och dess informationstillgång. 
Om marknaden är effektiv ska värdepapprets pris återspegla all relevant 
publik information om företaget. Om detta är fallet kan en investerare inte 
öka sin förväntade riskjusterade avkastning genom att använda redan publik 
information. Om ny information som påverkar emittentens framtidsutsikter 
åt något håll blir offentlig kommer denna information i en effektiv marknad 
att leda till en omedelbar anpassning av marknadspriset.  
 
Copeland & Weston (1992) beskriver den moderna portföljteorin som  
förhållandet mellan en portföljs risk och avkastning. Genom att bilda en 
portfölj av olika slags värdepapper kommer portföljens risk att reduceras 
tack vare den så kallade diversifieringseffekten. Denna teori utgör 
grundstenen hos dagens kapitalförvaltare då den unika risken kan 
minimeras genom diversifiering. Därmed återstår endast värdepapprets 
marknadsrisk, vilken hanteras genom aktiv analys och förvaltning. 
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Varken teorin om den effektiva marknaden eller modern portföljteori 
avhandlar dock hur den riskjusterade avkastningen bestäms, varför en 
prissättningsmodell behövs. Capital Asset Pricing Model är den mest 
accepterade prissättningsmodellen idag och anger den förväntade 
riskjusterade avkastningen för ett värdepapper. Dock bygger CAPM som 
alla teoretiska modeller på vissa antaganden och detta beskriver bland andra 
Haugen & Baker (1993) som en svaghet vid ett test av 
marknadseffektiviteten7.  
 

1.3 Problemdiskussion 

Marknadseffektivitetsbegreppet som beskrivits ovan är ett välkänt begrepp 
inom finansvärlden, dock har de flesta av studierna kring finansmarknadens 
effektivitet begränsats till aktiemarknaden. Studierna av 
obligationsmarknaden har varit få och de som gjorts har främst studerat 
marknadseffektiviteten på den amerikanska statsobligationsmarknaden.  
 
Så kallade ”event studies” är ett populärt verktyg för studier av 
marknadseffektiviteten, både på aktie- och obligationsmarknaden. 
Longstaff (1992) undersökte amerikanska statsobligationer som benämns 
”callable bonds”, vilka är obligationer som bär en köpoption med möjlighet 
för emittenten till förtida inlösen. Longstaff jämförde dessa obligationers 
avkastning med liknande obligationer utan köpoption och fann att den 
amerikanska obligationsmarknaden var ineffektiv på grund av den 
överreaktion som skedde vid tillkännagivandet8 av optionsinlösen. 
Longstaff konstaterade därmed att marknaden inte varit effektiv i halvstark 
form under perioden. Även Jordan et al (1995) genomförde en liknande 
undersökning med hjälp av ”callable bonds”, men fann dock att hypotesen 
om halvstark effektivitet inte kunde förkastas, vilket var i stark kontrast till 
Longstaffs resultat. 
 

                                           
7 Se 2.2 CAPM för vidare diskussion kring CAPMs relevans. 
8 Amerikanska staten tillkännagav att man skulle lösa in de obligationer som bar en köpoption 

på grund av det dåvarande gynnsamma marknadsläget med låga marknadsräntor. Den 

engångseffekt som uppstår vid ett sådant tillkännagivande gör det möjligt att studera 

marknadens reaktion. Se också kapitel 2.3.3 ”Tidigare forskning kring obligationsmarknadens 

effektivitet”. 
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Klein & Tirtiroglu (1997) genomförde ett test av samma slag som 
Longstaffs när man analyserade den amerikanska marknadens reaktion på 
ett besked om förtida obligationsinlösen i oktober 1991. Klein & Tirtiroglu 
konstaterade i motsats till Longstaff (på 5% nivå) att avkastningsskillnaden 
mellan obligationer med och utan köpoption var signifikant och även 
befogad, det vill säga den faktiska prisförändringen på de underliggande 
obligationerna var inte skild från den förväntade. Undersökningens resultat 
bekräftade därmed att halvstark effektivitet förelåg på den amerikanska 
obligationsmarknaden vid detta besked. 
 
Reichenstein (1999) fann det statistiskt säkerställt9 för perioden 1994-1998 
att amerikanska obligationsfonder med höga kostnader inte uppvisade en 
högre riskjusterad avkastning än fonder med låga kostnader (inom samma 
investeringskategori10) och kunde därmed dra slutsatsen att 
obligationsmarknaden under perioden varit halvstark effektiv. Detta resultat 
var i linje med tidigare undersökningar med liknande tillvägagångssätt 
genomförda av Clements (1991) och Bogle (1994). I dessa studerades olika 
obligationer med låg till hög kreditrisk och inkluderade därmed 
kreditklassen High Yield, vilken också EMB tillhör. 
 
Forskningen kring obligationer med lägre kreditvärdighet i allmänhet och 
EMB i synnerhet har dock varit sparsam. Detta kan förklaras av att EMB är 
en förhållandevis ny investeringskategori med en investeringshistorik på 
mindre än tio år.  
 
Då inte någon tidigare forskning kring EMB hittats har en marknadsaktör 
rådfrågats angående EMBs effektivitet. Enligt INVESCO11 uppvisar EMB 
egenskaper som påverkar marknadseffektiviteten negativt såsom 
segmenterat ägande (stor del av ägandet i få händer), illikviditet (låg 
omsättning) och volatila marknadspriser. Mot bakgrund av dessa faktorers 
negativa inverkan på effektiviteten anses ur en marknadsaktörs perspektiv 
investerare kunna bli överkompenserade genom en disciplinerad, noggrann 
och erfaren förvaltning. Eftersom EMB-marknaden domineras av stora 
institutionella marknadsaktörer kan man ställa sig frågan om alla 
investerare utgår från samma antagande om marknadsineffektivitet. Om 

                                           
9 På 5% signifikansnivå. 
10 Kategorierna var hög, mellan och låg kreditrisk. Dessa tre risknivåer undersöktes för fonder 

med olika löptider. 
11 Intervju med John Cleary, Senior Portfolio Manager för EMB hos INVESCO. 
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detta är fallet, borde då inte det samlade beteendet kunna leda till en 
effektiv marknad eftersom möjligheterna som uppkommer utnyttjas 
omgående?  
 
Som tidigare presenterats i 1.2 ”Diskussion kring marknadseffektiviteten” 
uppvisar EMB i likhet med aktiemarknaden mycket goda 
avkastningsmöjligheter. I detta avseende är avkastningen för EMB mer lik 
aktier än obligationer med låg kreditrisk. EMBs avkastningspotential 
tillsammans med bristen på tidigare forskning kring effektiviteten inom 
EMB gör det intressant att studera investeringskategorin EMB mer 
ingående.  
 

1.3.1 Problemprecisering  

En investerare kan få vägledning om hur hon bör investera sitt kapital på 
EMB-marknaden genom att besvara följande fråga: 

• Är det möjligt att systematiskt generera riskjusterad överavkastning12 
genom aktiv portföljförvaltning, det vill säga tillgodogör sig 
investerare på EMB-marknaden relevant information på ett effektivt 
sätt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera effektiviteten på utvecklingsländernas 
obligationsmarknad. 
 

1.5 Syftesavgränsningar 

Med analysera avses att statistiskt beräkna avkastningen för tre fonder som 
investerar i utvecklingsländernas obligationsmarknad och jämföra dessa 
med marknadsavkastningen för EMB13.  
 
Med effektivitet menas graden av marknadseffektivitet, det vill säga 
huruvida marknaden tillgodogör sig tillgänglig information på ett effektivt 

                                           
12 Långsiktig avkastning bättre än index med samma risk. 
13 För val av marknadsindex se 3.2.3 för vidare diskussion. 
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sätt.14 Jag utgår ifrån en halvstark effektiv marknad15 och kommer att 
försöka falsifiera antagandet om halvstark effektivitet genom statistisk 
analys enligt ovan. 
 
Med utvecklingsländernas obligationsmarknad åsyftas investeringar i form 
av obligationer utgivna av en stat, institution eller företag som verkar eller 
har sin huvudsakliga verksamhet i Afrika, Asien, Latinamerika, 
Mellanöstern, i före detta Sovjetunionen eller Östeuropa16. Detta utesluter 
inte att marknadseffektiviteten för EMB som helhet kan skilja sig från 
effektiviteten på de enskilda marknaderna. Detta är dock en frågeställning 
som inte kommer att behandlas eftersom den ligger utanför uppsatsens 
område. 
 

                                           
14 Se 2.3 ”Kapitalmarknadens effektivitet” för en fördjupad beskrivning av de olika formerna av 

marknadseffektivitet. 
15 Se 3.1.4 angående författarens syn på marknadseffektiviteten. 
16 Se kapitel 3.2.5 ”Definition av utvecklingsländernas obligationsmarknad”. 
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1.6 Disposition 
Inledning 
I inledningskapitlet beskrevs först investeringskategorin 
”utvecklingsländernas obligationsmarknad”. Detta åtföljdes av en 
diskussion kring marknadseffektiviteten där undersökningsproblemet sattes 
i ett samband med tidigare forskning. Problemdiskussionen ledde fram till 
uppsatsens syfte samt dess avgränsningar. 
 
Teoribas 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom de områden som är 
centrala för en undersökning av marknadseffektiviteten. Först beskrivs den 
moderna portföljteorin följt av prissättningsmodellen Capital Asset Pricing 
Model. Därefter presenteras effektivitetsbegreppet och tidigare 
undersökningar av kapitalmarknadens effektivitet. 
 
Metod 
Metodkapitlet innehåller en övergripande genomgång av mitt 
undersökningssynsätt, urvalsförfarande, min analysmetod och metodkritik. 
 
Resultat & Analys 
Här presenteras undersökningens resultat. Analysverktygen nominell 
avkastning, informationskvot och Treynorkvot används för att analysera 
fondernas avkastning gentemot marknadsavkastningen. Resultaten 
kommenteras och slutsatser dras om marknadseffektiviteten. 
 
Slutsats 
I slutsatsen redovisas analysresultaten i en sammanfattad form. Vidare 
reflekteras över resultaten mot bakgrund av tidigare forskning och slutligen 
ges förslag till fortsatta studier inom området. 
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2 Teoribas 
I teoribasen presenteras tidigare forskning inom de områden som är 
centrala för en undersökning av marknadseffektiviteten. Först beskrivs 
den moderna portföljteorin följt av prissättningsmodellen Capital Asset 
Pricing Model. Därefter presenteras effektivitetsbegreppet och tidigare 
undersökningar av kapitalmarknadens effektivitet. 
 

2.1 Modern Portföljteori 

Den moderna portföljteorin beskriver fördelarna med portföljbildning 
genom en förklaring av diversifieringsbegreppet, vilket är en förutsättning 
för dagens fondförvaltning. 

2.1.1 Riskbegreppet 

Den moderna portföljteorins grund lades av Markowitz under 1950-talet. 
Tidigare ansatser kring portföljteori förbisåg riskaspekten, medan 
Markowitz insåg att den centrala faktorn i portföljbildning var totalrisken, 
definierad som standardavvikelsen. Olika värdepapper har olika 
avkastningsmönster och genom att kombinera olika värdepapper i en 
portfölj kan en diversifieringseffekt erhållas, vilken resulterar i en lägre 
total portföljrisk. (Copeland & Weston, 1992). 
 
Totalrisken består av två delar, portföljens unika risk och marknadsrisk. 
Den unika risken är en specifik risk för företaget och dess närmaste 
konkurrenter, vilken kan minimeras genom att inkludera ett större antal 
värdepapper i portföljen. En god diversifieringseffekt uppnås vanligen vid 
15 värdepapper i portföljen fördelade på tre till fyra branscher (Vinell & 
DeRidder, 1995). Marknadsrisken kan däremot inte diversifieras bort 
genom portföljbildning utan är konstant oavsett antal värdepapper. 
Marknadsrisken påverkar alla värdepapper även om effekten på respektive 
värdepapper varierar. Detta samband har illustrerats grafiskt i figur 2.1. 
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Figur 2.1: Diversifieringseffekten 

Källa: Brealy & Myers (1991) 

 

2.1.2 Portföljkonstruktion 

Efter att det fastställts att det finns en möjlig diversifieringseffekt förskjuts 
problematiken till portföljkonstruktionen och bildandet av en effektiv 
portfölj. Detta resonemang är en vidareutveckling av modern portföljteori 
och behandlar hur man bildar en effektiv portfölj sammansatt av 
värdepapper med olika förväntad risk och avkastning. Den mest effektiva 
portföljen definieras som marknadsportföljen M, vilken består av den 
optimala risk- och avkastningskombinationen. Genom att introducera 
placeringar till den riskfria räntan kan Capital Market Line 
(kapitalmarknadslinjen, CML) konstrueras.  
 
 
 
 
 
 
 

 Totalrisk (δ) 
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Grafiskt kan portföljkonstruktionens olika komponenter illustreras enligt 
figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2: Portföljkonstruktionens byggstenar 

Källa: Schredelseker (1995) 

 
Den svagt halvmånformade kurvan som tangerar M är den så kallade 
effektiva fronten (”efficient frontier”), vilken bildas av optimala portföljer 
med varierande kombination av totalrisk och förväntad avkastning. När den 
riskfria räntan introduceras i modellen som investeringsalternativ blir CML 
den nya effektiva fronten där den effektiva portföljen kan innehålla 100% 
riskfyllda tillgångar (M) eller en kombination av M och den riskfria räntan 
beroende på den enskilde investerarens riskpreferens. En punkt utmed CML 
ovanför M betyder att portföljen investerats i marknadsportföljen M och har 
därutöver belånats till den riskfria räntan för att på så sätt öka avkastningen 
i portföljen. Följden blir att risken ökar motsvarande lutningen på CML. 
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Ett viktigt antagande som den moderna portföljteorin bygger på är att 
investerare är rationella och har samma föreställning om tillgångars 
förväntade avkastning, varians och kovarians. En följd av detta är att 
investerare enbart baserar sina investeringsbeslut på variablerna risk och 
avkastning samt parvisa korrelationer mellan värdepapper. Detta innebär att 
avkastningen bör vara normalfördelad över ett längre tidsperspektiv17. 
Normalfördelningen har i verkligheten visat sig vara fallet under kortare 
perioder, men en normalfördelad avkastningskurva har dock under längre 
perioder inte alltid kunnat konstateras. (Copeland & Weston, 1992) 

                                           
17 Annars riskerar portföljrisken att över- eller undervärderas. 
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2.2 Capital Asset Pricing Model  

Detta kapitel presenterar CAP-modellen, vilken är den prissättningsmodell 
som Treynorkvoten härleds från och spelar därmed en viktig roll för 
förståelsen för ett test av marknadseffektiviteten.  

2.2.1 Förväntad avkastning och risk 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är den idag mest accepterade 
modellen för beräkning av en marknadstillgångs avkastning och 
marknadsrisk. CAPM är en jämviktsmodell18 för värdering av en tillgångs 
förväntade riskjusterade avkastning, vilken utvecklades av Sharpe i början 
av 1960-talet. CAP-modellen har därefter modifierats av framförallt 
Mossin, Lintner och Black, men grundmodellen har visat sig mycket robust 
och klarat många rigorösa test genom åren. (Grinold & Kahn, 1992) 
 
Beräkningen av den förväntade riskjusterade avkastningen enligt CAPM 
består av tre delar, riskfri avkastning definierad som den riskfria räntan 
(Rriskfri), riskbehäftad avkastning definierad som riskpremien och en tredje 
del som är marknadsrisken. Riskpremien ges av den förväntade 
marknadsavkastningen (Rmarknad, förväntad) minus den riskfria räntan där 
marknadsavkastningen vanligtvis ges av ett för tillgången relevant index. 
Riskpremien relateras sedan till mängden marknadsrisk, vilken definieras 
som beta för tillgången (ßtillgång). CAPM skrivs: 

 
Om en marknad är effektiv19 kommer varje portföljs kombination av 
avkastning och risk enligt CAPM att ligga utmed SML. Om marknaden av 
någon anledning skulle uppvisa ineffektivitet skulle det innebära att man 
kan erhålla bättre avkastning än marknaden på samma risknivå (beta=1). 
Detta skulle resultera i att portföljavkastningen skulle ligga ovanför SML 
(se figur 2.3) och därmed generera systematisk riskjusterad överavkastning. 
(Schredelseker, 1995) 
 
 
 

                                           
18 En jämviktsmodell tar fram det pris där utbud och efterfrågan antas vara i jämvikt. 
19 Se diskussion om CAPMs relevans i 2.2.2. 

Rtillgång, förväntad = Rriskfri + ßtillgång (Rmarknad, förväntad-Rriskfri) 
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Det linjära sambandet mellan förväntad avkastning och marknadsrisk 
benämns Security Market Line (SML) och har beskrivits grafiskt i figur 2.3. 
 

 
Figur 2.3: SML: sambandet mellan förväntad avkastning och marknadsrisk  

Källa: Schredelseker (1995) 

 
Riskfaktorn i CAPM är marknadsrisken beta. Detta är den enda riskfaktor 
som är inkluderad i modellen eftersom den unika risken20 kan diversifieras 
bort, vilket får till följd att marknaden endast är villig att betala för 
marknadsrisken. Observera att riskdefinitionen enligt CAPM skiljer sig från 
riskdefinitionen som CML bygger på, vilken innefattar begreppet totalrisk 
(standardavvikelse). (Schredelseker, 1995) 
 
Beta beräknas som kovariansen mellan en tillgångs avkastning och 
marknadsavkastningen dividerat med marknadsavkastningens varians. 
Detta skrivs: ßtillgång: Cov (Rm,Rpf) / Var (Rm) 
 
Beta kan också beskrivas som lutningen på SML, där risk och avkastning 
har ett positivt linjärt samband. Marknadsportföljen M har beta ett, medan 
en tillgång med ett beta större än 1 har en högre volatilitet än M. Detta kan 
illustreras med ett exempel. Om marknaden stiger med 10 punkter kommer 
                                           
20 Se 2.1 ”Modern portföljteori”. 
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en tillgång med beta 1,1 stiga 11 punkter i genomsnitt, det vill säga 10% 
mer än marknaden. En tillgång med beta 0,8 kommer följaktligen att stiga 
med endast 8 punkter. För en riskfri tillgång är beta noll eftersom dess 
kovarians med marknaden är noll. Därav den riskfria räntan som SMLs 
intercept på Y-axeln (Copeland & Weston, 1992) 
 

2.2.2 Diskussion kring CAPMs relevans 

I likhet med andra teoretiska modeller bygger CAPM på en rad antaganden. 
Ett antagande är att alla tillgångar är marknadsmässiga. Med detta menas att 
alla typer av tillgångar kan köpas och säljas på en marknad och att det 
därmed kan sättas ett pris på denna tillgång. Detta gäller för de flesta 
tillgångar förutom till exempel människors humankapital. Idag förekommer 
dock detta i viss utsträckning inom sportvärlden, men inte oväntat bevisade 
Myers (1972)21 att detta inte var ett kritiskt antagande för modellen.  
 
Ett annat antagande under CAPM är att investerare har homogena 
förväntningar om tillgångarnas avkastning. Detta innebär att alla investerare 
besitter samma information samtidigt och att ingen därmed kommer att ta 
ett investeringsbeslut på inaktuell information. Lintner (1969)22 kom fram 
till att investerares investeringsbeslut är heterogena men att det 
sammanvägda genomsnittet av dessa är likvärdigt med antagandet om 
homogenitet, det vill säga de oinsatta investerarnas beslut jämnar ut sig. 
 
Grinold & Kahn (1992) diskuterar investerares informationsnivå vidare 
genom antagandet om den så kallade residualen. CAP-modellen som 
presenterades ovan saknade denna faktor och när den inkluderas skrivs 
CAPM: 

 
Residualen är en variabel som inkluderar all avkastning som inte förklaras 
av de övriga variablerna i ekvationen ovan och antas vara noll för alla 
väldiversifierade portföljer då marknadsrisken är oundviklig medan 
residualrisken kan diversifieras bort. I realiteten finns det dock investerare 
som inte har väldiversifierade portföljer och därmed tar unik risk, vilket 
leder till en förväntan om överavkastning. Detta påstående möts av Grinold 

                                           
21 Myers (1972) i Copeland & Weston (1992). 
22 Lintner (1969) i Copeland & Weston (1992). 

Rtillgång, förväntad = Rriskfri + ßtillgång (Rmarknad, förväntad-Rriskfri) + residual 
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& Kahn (1992), vilka inte utesluter att så är fallet, men hävdar att varje 
investerares informationsnivå totalt sett är ett nollsummespel där den 
aggregerade effekten är noll. Detta innebär att den aggregerade förväntade 
avkastningen23 endast förklaras av marknadsrisken. 
 
Ett annat av CAPMs antaganden är att det inte finns några 
marknadsimperfektioner såsom till exempel skatter. De flesta av dagens 
marknader är dock belagda med skatter. Brennan (1970)24 studerade skatters 
effekt på beta och drog slutsatsen att skattefrihet inte var ett kritiskt 
antagande för beta och därmed för CAPMs validitet.  
 
Ett annat antagande är att det finns en helt riskfri tillgång som har konstant 
avkastning i all framtid. Black (1972)25 löste detta problem genom att 
substituera den riskfria tillgången (som har beta noll) mot en portfölj med 
olika tillgångar som tillsammans hade beta noll och därmed var helt 
orelaterad till marknadens avkastning. En helt riskfri tillgång är alltså inget 
kritiskt antagande för CAPM. 
 
Ett annat av CAPMs antaganden är att avkastningen är normalfördelad. 
Detta har tidigare diskuterats i 2.1.2 ”Portföljkonstruktion” och vi kan sluta 
oss till att avkastningen över längre perioder inte är perfekt normalfördelad 
eftersom den positiva avkastningen är gränslös medan förlusten endast kan 
uppgå till 100%. Detta innebär att avkastningen är ”lognormalt” fördelad; 
fördelningskurvan (i en frekvenstabell) förskjuts horisontellt åt höger utmed 
X-axeln. Följaktligen kan avkastningen över längre perioder förklaras av 
andra faktorer än risk och avkastning. Fama har dock konstaterat att 
modellen är relevant så länge avkastningen är symmetrisk och stabil över 
tiden. (Copeland & Weston, 1992) 
 
Till sist till diskussionen kring beta som riskfaktor: Black, Jensen och 
Scholes (1972) kom fram till att hög-beta-portföljer inte erhöll den höga 
avkastning som kunde förväntas enligt CAPM. Senare kom också Roll 
(1977) fram till att värdepapper med ett lågt beta tenderar att ge en högre 
avkastning och värdepapper med ett högt beta en lägre avkastning än vad 
CAPM anger. Detta tyder på att investerare inte bör ha portföljer med 

                                           
23 Summan av positiv och negativ avkastning. 
24 Brennan (1970) i Copeland & Weston (1992). 
25 Black (1972) i Copeland & Weston (1992). 
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alltför höga betavärden eftersom risk och avkastningsförhållandet inte är 
optimalt. (Ruthström & Thunfeldt, 1997) 
 
Vidare förutsätts att beta är stabilt över tiden, dock har det i olika 
undersökningar26 konstaterats att beta är rörligt över tiden. Marknadsrisken 
för ett företag ändras i takt med att företaget och dess omgivning förändras. 
Dessutom påverkas beta av marknadsutvecklingen. Om företaget 
offentliggör ny positiv information samtidigt som marknadsavkastningen är 
positiv kommer beta att vara högre än om marknadsavkastningen går i 
motsatt riktning. Följaktligen är skattningen av beta en möjlig felkälla vid 
en analys av marknadseffektiviteten. (Brealy & Myers, 1991) 
 
En annan faktor som investeraren bör vara medveten om vid beräkning av 
beta är indexvalet. Eftersom beta mäter samvariationen med index kan olika 
index ge signifikanta skillnader i beta och därmed avsevärt påverka 
beräkningen av den förväntade avkastningen. (Schredelseker, 1995) 
 
CAPMs validitet har inte kunnat förkastas även om vissa av dessa 
antaganden enligt ovan kan ifrågasättas. Men vad ska användas om denna 
modell inte håller måttet? Alternativet stavas APT, Arbitrage Pricing 
Theory. Grundtanken bakom APT är att arbitragehandel garanterar 
marknadsjämvikt. Denna modell befinner sig fortfarande i 
utvecklingsstadiet, men bland andra Ross, Roll och Chen har erhållit goda 
testresultat gentemot CAPM. Detta alternativ till CAPM är en 
flerfaktormodell med ett godtyckligt antal riskfaktorer som kan tas med i 
beräkningen. Därmed är faktorvalet upp till den enskilde investeraren.  
 
Jämfört med CAPM gör detta modellen mycket komplex att hantera 
eftersom varje faktor som inkluderas i modellen bör genomgå noggrann 
prövning. Det är också viktigt att faktorernas korrelation sinsemellan 
undersöks, annars riskeras att alltför lika faktorer inkluderas. Men om de 
”rätta” faktorerna inkluderas kan modellen ha ett högt förklaringsvärde 
(Reilly & Brown, 1995)  
 
Vid en summering av forskningen kring CAPM står det klart att CAPM 
bygger på en rad antaganden, vilka alla är förenklingar av verkligheten. 
Dock finns det idag ingen modell som förser investeraren med ett mer 

                                           
26 Bland andra Sharpe & Cooper (1972) i Brealy & Myers (1991). 
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pålitligt men samtidigt enkelt sätt att beräkna marknadens förväntade 
avkastning för en marknadstillgång. (Grinold & Kahn, 1992) 
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2.3 Kapitalmarknadens effektivitet 

Detta kapitel presenterar marknadseffektivitetsbegreppet. Eftersom flertalet 
studier fokuserat på aktiemarknadens effektivitet beskrivs den forskning 
som lade grunden till effektivitetsbegreppet. Därefter presenteras studier 
som gjorts kring obligationsmarknadens effektivitet.  

2.3.1 Effektiva marknader 

Forskningen kring kapitalmarknadens effektivitet tog fart under 1960-talet 
och under det påföljande decenniet gjordes stora framsteg i förståelsen av 
effektivitetsbegreppet. Eugene Fama introducerade 1970 begreppet effektiv 
kapitalmarknad med tesen: 

”A market in which prices always reflect all available information is called 
efficient”. 

(Copeland & Weston, 1992, sid. 330) 
 
Om kapitalmarknaden skall uppvisa effektivitet bör därmed värdepapprets 
pris avspegla all tillgänglig information. Famas forskning lade grunden för 
fortsatta studier kring kapitalmarknadens effektivitet och detta har fått stor 
betydelse för hur investerare idag fattar sina investeringsbeslut. (Stern & 
Chew, 1998). 
 
Ett antagande om den effektiva marknaden är att all relevant information är 
fritt tillgänglig till en försumbar kostnad. Detta är inte alltid fallet. Till 
exempel är det inte orimligt att anta att dagens investmentbanker och 
fondförvaltare besitter mer information än en enskild privat investerare och 
det är varken gratis eller enkelt att få tillgång till banker och institutioners 
information. (Copeland & Weston, 1992) 
 
Ett annat antagande är att en enskild investerare inte kan påverka 
marknadspriserna. Detta kan på kort sikt ifrågasättas då större mäklarfirmor 
kan ge ut dramatiska köp- eller säljrekommendationer, vilka under kort tid 
därefter kan ha viss kurspåverkan (Copeland & Weston, 1992). Att detta 
kan vara fallet har på senare tid erkänts av investmentbanken Merrill 
Lynch, vilken aktivt medverkat till att blåsa upp IT-bubblan fram till mars 
2000. 
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2.3.2 Former av marknadseffektivitet 

Fama definierade tre former av kapitalmarknadseffektivitet, vilka alla utgår 
från mängden information och värdepapprets prisförändring. Dessa tre 
former är svag, halvstark och stark form. (Brealy & Myers, 1991) 
 
Svagt effektiv kapitalmarknad 
En marknad är effektiv i svag form om ingen investerare systematiskt kan 
erhålla överavkastning genom att basera sina investeringsbeslut på 
historiska avkastningsmönster. All information om historisk avkastning 
finns därmed redan inräknad i det aktuella priset. Detta innebär att den 
tekniska analysen inte skall kunna generera systematisk överavkastning i en 
svagt effektiv marknad.  
 
Den svaga formen kan testas med hjälp av ett autokorrelationstest, vilket 
undersöker om värdepapprets pris kan förutsägas från en dag till nästa med 
hjälp av historiska prisuppgifter. Om svag effektivitet kan påvisas skulle det 
visuellt se ut enlig figur 2.4, det vill säga inget mönster kan urskiljas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.4: Test av svag kapitalmarknadseffektivitet 

Källa: Brealy & Myers (1989) 

 
Fama fann redan 1965 att den amerikanska aktiemarknaden uppvisade ett 
svagt intertemporärt samband, vilket indikerade att den inte var svagt 
effektiv. Detta innebär att marknaden inte följde en ”random walk”, det vill 
säga resultaten indikerade att prisförändringen från en dag till nästa följde 
ett visst mönster. Dock har därefter flertalet tester av den svaga formen 
både i USA och Europa visat på svag effektivitet, vilket innebär att en 

Prisförändring 
dag t+1 

Prisförändring 
dag t 



Obligationsmarknadseffektivitet – ett test av Emerging Market Bonds 
 

 22

investerare bör avstå från att basera sina investeringsbeslut på historiska 
avkastningsmönster. (Reilly & Brown, 1995) 
 
Halvstarkt effektiv kapitalmarknad 
En marknad är halvstarkt effektiv om ingen investerare kan erhålla 
överavkastning genom att basera sina investeringsbeslut på offentlig 
information, till exempel årsredovisningar, värdepappersanalyser och annan 
företagsspecifik information, vilka kan sammanfattas under begreppet 
fundamentalanalys. Inom fundamentalanalysen inkluderas också 
makroekonomiska faktorer, vilka påverkar företag på ett indirekt sätt 
genom till exempel en ränteförändring. (Copeland & Weston, 1992) 
 
Tester av den halvstarka effektivitetsformen kan göras genom att mäta 
kurspåverkan vid ett offentliggörande av ny relevant information. För att 
marknaden, enligt Famas definition, ska vara effektiv i halvstark form sker 
vid publiceringstillfället en omgående justering av värdepapperskursen som 
en reaktion på den nya relevanta informationen. Fama et al (1976) 
genomförde en av de första effektivitetsstudierna när man studerade den 
amerikanska aktiemarknaden och fann halvstark marknadseffektivitet. 
 
Starkt effektiv kapitalmarknad 
Enligt den starka effektivitetsformen kan ingen investerare erhålla 
systematisk överavkastning genom att basera sina investeringsbeslut på 
någon form av information. Detta gäller såväl offentlig som 
insiderinformation.  
 
Problemet med ett test av den starka effektivitetsformen är att det är svårt 
att mäta om en investerare har handlat på den insiderinformation som han 
besitter eftersom det är olagligt. Ett sätt att testa denna effektivitetsform kan 
liksom vid halvstark effektivitet göras genom att mäta den kurspåverkan 
som uppstår vid ett offentliggörande av ny relevant information. Om det vid 
publiceringstillfället visar sig att kursen inte påverkas på grund av att en 
kursjustering skett precis innan den nya informationen blivit publik skulle 
detta kunna betyda att marknaden uppvisat stark effektivitet enligt Famas 
definition.  
 
Det är viktigt att förtydliga vad en effektiv kapitalmarknad enligt Famas 
definition innebär. En effektiv marknad betyder inte att det är ointressant 
med försök till förutsägelser om framtida värdepapperspriser, bara att all 
information som är känd idag redan har räknats in i den aktuella 
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värderingen. Även om kapitalmarknaden är effektiv betyder det alltså inte 
att fundamentalanalysen är oanvändbar för förutsägelser om framtiden. 
(Brealy & Myers, 1991)  
 

2.3.3 Tidigare forskning kring obligationsmarknadens effektivitet 

Forskningen kring obligationsmarknadens effektivitet har länge varit 
eftersatt. Man har främst studerat enstaka händelser på den amerikanska 
statsobligationsmarknaden och effekterna av dessa händelser på 
obligationspriset. Vid dessa studier har man valt att studera US Treasury 
Bonds27, vilket har sin grund i att statsobligationsmarknaden är fri från 
jämförelsestörande faktorer, vilka påverkar marknaden för 
företagsobligationer. Ett exempel på en sådan faktor är illikviditet, vilken 
kan påverka resultatens validitet och ge en skev bild av verkligheten. (Klein 
& Tirtiroglu, 1997) 
 
Ett vanligt sätt att testa effektiviteten på den amerikanska 
statsobligationsmarknaden har varit att mäta effekten på obligationspriset 
av ny relevant information. Detta kan ske när låntagaren (US Treasury 
departement) offentliggör att man återköper en del av sin utestående skuld 
genom att lösa in obligationer som är av karaktären ”callable”28, det vill 
säga obligationer som av emittenten kan lösas in i förtid genom att de bär 
en köpoption.  
 
Longstaff (1992) undersökte i ett marknadseffektivitetstest fem olika 
”callable” US Treasury Bonds med olika löptider. Resultaten indikerade att 
det skedde en oförklarligt stor prisförändring vid offentliggörandet 1985 att 
inlösen skulle ske, vilket gällde för samtliga fem obligationer i testet. Denna 
överreaktion konstaterades under hela undersökningsperioden och 
Longstaff drog slutsatsen att obligationsmarknaden inte var effektiv i 
halvstark form. Denna undersökning kritiserades senare av Jordan, Jordan 

                                           
27 US Treasury Bonds är statsobligationer med en löptid längre än tio år. Vid löptider kortare än 

ett år definieras de som Treasury Bills och med löptider mellan 1 till 10 år som Treasury Notes. 

(Fabozzi, 2000) 
28 Obligationer, vilka bär en option som låntagaren kan välja att utnyttja vid fördelaktiga 

marknadsförhållanden, det vill säga låg ränta. Inlösen kan göras om marknadspriset överstiger 

”call” priset. Låntagaren kan därmed minska sin räntekostnad med prisskillnaden. (Fabozzi, 

2000) 
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& Jorgensen (1995)29. Deras egen undersökning bekräftade att den 
amerikanska obligationsmarknaden var halvstarkt effektiv vid detta 
offentliggörande och bestred därmed Longstaffs resultat. 
 
Klein & Tirtiroglu (1997) genomförde en undersökning av 
obligationsmarknadseffektiviteten liknande Longstaffs undersökning. Vid 
ett ”call” av US Treasury Bonds i oktober 1991 fann de att marknadens 
reaktion på ny relevant information var effektiv och att nuvärdet av alla 
framtida kassaflöden snabbt diskonterades in i priset. Studien jämförde 
obligationer med samma löptid och ränta, där skillnaden låg i om 
obligationen bar en option för inlösen. Klein & Tirtiroglu konstaterade att 
obligationerna med köpoption genererade en avkastning vid 
tillkännagivandet som var signifikant skild från de obligationer utan 
köpoption. 
 
Ett annat tillvägagångssätt för en studie av 
obligationsmarknadseffektiviteten hade Reichenstein (1999) när han 
undersökte om fonder med höga kostnader kunde uppvisa en högre 
riskjusterad avkastning än fonder med låga kostnader. Reichenstein 
studerade ett stort antal obligationsfonder på den amerikanska marknaden 
under perioden 1994 - 1998 och fann en starkt negativ relation mellan 
fondernas kostnader och avkastning. 
 
Reichensteins undersökning delade in fonder efter investeringar i stats- eller 
företagsobligationer, grad av kreditrisk och löptid. Reichenstein inkluderade 
även företagsobligationer med hög kreditrisk, det vill säga tillhörande 
kreditklassen High Yield. Han fann det statistiskt säkerställt att 
amerikanska obligationsfonder med höga kostnader under perioden 1994 - 
1998 inte uppvisade en högre riskjusterad avkastning än fonder med låga 
kostnader (inom samma investeringskategori30) och drog därmed slutsatsen 
att obligationsmarknaden under perioden var halvstarkt effektiv.  
 
Detta resultat var i linje med liknande undersökningar gjorda av Clements 
(1991) och Bogle (1994). Dessa undersökningar studerade olika sorters 
obligationer med låg till hög kreditrisk och inkluderade därmed 
kreditklassen High Yield, vilken också EMB tillhör. 

                                           
29 Jordan, Jordan & Jorgensen (1995) i Tirtiroglu & Klein (1997) 
30Kategorierna var hög, mellan och låg kreditrisk. Dessa tre risknivåer undersöktes för fonder 

med olika löptider. 
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3 Metod 
Metodkapitlet innehåller en övergripande genomgång av mitt 
undersökningssynsätt, urvalsförfarande inklusive motiveringar till olika 
val som ligger till grund för undersökningen, analysmetod och slutligen 
metodkritik. 

3.1 Undersökningssynsätt 

3.1.1 Synen på kunskapstillskottet 

Undersökningens hypoteser31 som ställs upp kring effektiviteten på 
utvecklingsländernas obligationsmarknad har inte ställts i andra 
undersökningar. Därmed inte sagt att detta är den första undersökningen i 
sitt slag, men jag anser att uppsatsen utgör ett kunskapstillskott till 
teoribildningen. 
 

3.1.2 Synen på fonder 

I denna uppsats används fonder för att mäta avkastningen. Fonderna är 
väldiversifierade portföljer av värdepapper och är det verktyg en förvaltare 
använder sig av i sitt försök att uppnå överavkastning. Jag utgår från att 
varje förvaltare är en värdemaximerande individ som i alla lägen handlar 
med kundens bästa i åtanke. Detta får till följd att en förvaltares portfölj 
kommer att innehålla värdepapper med en optimal förväntad kombination 
av risk och avkastning. 
 

3.1.3 Synen på obligationspriset 

Jag är av uppfattningen att varje investerare gör en subjektiv bedömning av 
en obligations värde, men att det gällande marknadspriset på en obligation 
representerar alla marknadsaktörers samlade uppfattning. Jag anser att 
marknadsaktörernas samlade agerande leder till en objektiv bestämning av 
obligationspriset, vilket medför att detta kan användas som mått på en 
obligations värde. 
 

                                           
31 Se kapitel 3.3.1 ”Beräkningsmodeller” för beskrivning av noll- och alternativhypoteserna. 
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3.1.4 Synen på effektiviteten och prissättningen 

Jag tror att kapitalmarknaden på kortare sikt kan visa på ineffektivitet, men 
att de anomalier som finns exploateras och att en effektiv prissättning på 
längre sikt etableras. Utvecklingsländernas obligationsmarknad har en 
relativt kort investeringshistorik jämfört med flertalet aktiemarknader och 
det är därför inte osannolikt att detta undersökningsområde fortfarande 
uppvisar viss ineffektivitet. Dock tror jag att dessa eventuella 
marknadsimperfektioner kommer att försvinna i takt med att EMB-
marknaden utvecklas. För att undersöka om marknaden redan är effektiv 
har jag valt att studera marknadseffektiviteten i halvstark form. 
 

3.2 Datainsamling och urval 

Jag har för denna uppsats använt kursdata om fonder, index för 
utvecklingsländernas obligationsmarknad och amerikanska 
statsobligationer. De avkastningsdata som undersökningen bygger på har 
erhållits från fondförvaltaren INVESCOs databas samt Standard & Poors 
fonddataservice Micropal. Denna databas innehåller fonders 
avkastningsdata och uppdateras veckovis. Tillgång till databasen ges genom 
att företagen abonnerar på denna service där man väljer moduler efter den 
region där fonderna är registrerade.  
 

3.2.1 Fondurval 

Undersökningsurvalet för denna uppsats består av tre fonder investerade i 
utvecklingsländernas obligationsmarknad. Antalet fonder begränsas av det 
faktum att jag endast funnit tre fonder med en investeringshistorik på minst 
sju år.32 Dessa tre fonder jämförs med marknadsindexet JP Morgan 
Emerging Markets Bonds Constrained Index.  
 
De fonder som inkluderas i undersökningen är så kallade publika fonder, 
det vill säga de finns registrerade på marknaden som öppna fonder och kan 
handlas av privatpersoner. Ett alternativ hade varit att själv konstruera 
portföljer bestående av obligationer emitterade inom EMB. En viktig orsak 
till valet av redan existerande portföljer i form av fonder är att det varit 
svårt att få tillgång till prisstatistik på obligationer utgivna av emittenter i 

                                           
32 Se 3.2.7 ”Undersökningsperiod”. 
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utvecklingsländerna eftersom jag inte haft tillgång till en databas som 
inkluderar detta. 
 
Faktorer som gör fondurvalet lämpligt är att:  

• fonderna samt index har samma valutadenominering (US dollar) 
• urvalet har liknande genomsnittlig kreditvärdering då investeringarna 

sker inom kategorin EMB. Detta innebär att alla fonder samt index 
investerar i samma typ av obligationer. 

• fonderna har samma investeringsstil, det vill säga de är förvaltade 
med en aktiv ansats, vilket innebär att förvaltningen är inriktad på att 
generera riskjusterad överavkastning gentemot index. 

I tabell 3.1 presenteras fonderna som uppfyller kriteriet på sju års 
investeringshistorik samt det index som valts. 
 

Fondnamn Startdatum Fondvolym  

JP Morgan Emerging Markets Bonds 
Constrained Index 

Augusti 1994 - 

Credit Suisse Bond Fund Emerging Markets Juni 1994 36,9 miljoner USD 

INVESCO GT Emerging Market Bond Fund Januari 1993 66,5 miljoner USD 

JP Morgan Fleming Emerging Market Bond 
Fund 

Maj 1993 52,8 miljoner USD 

 
Tabell 3.1: Fondurval och fondvolym 

 Källa: Micropal, fondvolym per 2001/12/31 

 

3.2.2 Justeringar 

Eftersom fondavkastningen innehåller vissa jämförelsestörande faktorer 
måste justeringar göras för att avkastningen för respektive fond gentemot 
index skall vara jämförbar. Nedan presenteras de faktorer som påverkar 
avkastningen och hur justeringarna har gjorts. 
 
Fondlikvid 
Fonderna är av flera skäl inte alltid fullinvesterade i EMB. En fond behöver 
en viss andel likvid för att kunna balansera kundernas insättningar och uttag 
i fonden. Dessutom vill förvaltaren hålla en liten andel av fondens 
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tillgångar likvid för att ha handlingsfrihet och möjlighet att ta vara på 
intressanta investeringstillfällen som kan uppkomma.  
 
Kassan är vanligen penningmarknadsinstrument33 investerade i US dollar. 
För att kunna jämföra en fond med marknadsavkastningen 
(indexavkastningen för EMB) och dra slutsatser om marknadseffektiviteten, 
bör index justeras med hänsyn tagen till fondernas kassanivå.  
 
För att skapa en indexportfölj som har samma genomsnittliga allokering av 
kassa och investerade medel som fonderna har avkastningen på den 
genomsnittliga fondandel som kassan utgör schablonmässigt dragits av från 
marknadsavkastningen. Denna andel har sedan ersatts med avkastningen 
(räntan) för penningmarknadsinstrument investerade i US dollar för att i 
möjligaste mån replikera fondernas utseende. 
 
Under perioden 1997-2001 har fonderna haft omkring 3% genomsnittlig 
likvid. INVESCOs fond uppvisade den genomsnittligt lägsta kassaandelen 
på 2,5% och Credit Suisse fond den högsta på 3,1%. För 
undersökningsperioden har därför en genomsnittlig kassaandel på 3% 
antagits, vilket inte påverkar resultaten nämnvärt eftersom det endast varit 
små fluktuationer i fondernas likvid under perioden.34 Beräkningstekniskt 
har 3% av indexavkastningen bytts ut mot 3% kassaavkastning (ränta). 
Fondernas genomsnittliga likvid under perioden presenteras i tabell 3.2. 
 

Fondnamn Genomsnittlig kassa 

Credit Suisse Bond Fund Emerging Markets (B-andel) 3,1% 

INVESCO GT Emerging Market Bond Fund (C-andel) 2,5% 

JP Morgan Fleming Emerging Market Bond Fund (B-
andel) 

2,8% 

Vald kassaandel 3,0% 

 
Tabell 3.2: Genomsnittlig kassaandel för perioden 

 Källa: FOS, internt datasystem hos INVESCO 

 

                                           
33JP Morgan US Dollar 1-month Index. 
34 För vidare diskussion se 3.4.2 ”Val av kassaandel”. 
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Förvaltningsavgift 
Förvaltningsavgiften är en annan faktor som bör tas hänsyn till vid en 
jämförelse mellan en fonds och index’ avkastning. Förvaltningsavgiften 
varierar beroende på om det handlar om en för allmänheten öppen fond 
(publik fond) eller institutionell depå. Publika fonder är öppna för alla 
investerare medan en institutionell depå35 kräver en större 
investeringsvolym då en separat portfölj investeras och sedan förvaltas för 
kundens räkning.  
 
För en publik fond finns det olika typer av fondandelar36, till exempel A, B, 
C och E. Förvaltningsavgiften varierar beroende på andelstypen och är 
angiven på årsbasis. En A-andel har en högre förvaltningsavgift än till 
exempel en C-andel eftersom en investering i en A-andel kan kräva 2500 
US dollar i investeringsvolym och en C-andel en miljon US dollar. I tabell 
3.3 har detta exemplifierats med hjälp av INVESCOs fondandelssystem 
(vilket kan variera mellan fondbolag men principen är densamma). 
 

Andelstyp Förvaltningsavgift per år Restriktioner 

A 1,0% Investeringsvolym 2500 USD 
minimum 

B Ej officiellt Endast tillgänglig för Merrill Lynch 
kunder 

C 0,75% Investeringsvolym 1 miljon USD 
minimum 

E 1,0% Investeringsvolym 1500 Euro 
minimum (för investerare inom 

EMU) 

 
Tabell 3.3: INVESCO GT Emerging Market Bond Funds fondandelssystem  

 Källa: INVESCO 

 
Utöver förvaltningsavgiften har fonderna löpande kostnader för 
administration och värdepappershandel, faktorer vilka också har en negativ 
inverkan på fondavkastningen. Dock består fondernas transaktionskostnader 

                                           
35 Beror på kundens servicekrav och förvaltarens prissättningspolitik, men för en global 

fondförvaltare är lägsta investeringsvolym vanligen 250 miljoner kronor. 
36 Det är upp till varje förvaltningsföretag att namnge sina fondandelar. 
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på obligationssidan endast av den så kallade ”spreaden” mellan köp- och 
säljkursen då de handlas Over-The-Counter (OTC). Detta får till följd att 
den totala årliga förvaltningskostnaden baseras på den årliga 
förvaltningsavgiften och administrativa kostnader. 
 
I tabell 3.4 har förvaltningsavgiften och andelstypen angivits för respektive 
fondandel. För att erhålla en jämförbar avkastning gentemot index har 
förvaltningsavgiften och övriga löpande avgifter adderats till fondernas 
nettoavkastning, vilket får till följd att avkastningen ökar. Denna justering 
sker månatligen för att motsvara den löpande negativa inverkan som 
avgifterna har på avkastningen.  
 
För längsta möjliga investeringshistorik har andelstypen med längst 
prishistorik valts. Det är vanligt att fondandelarnas startdatum skiljer sig åt 
då andelssortimentet ändras allt eftersom efterfrågan ändras. Till exempel 
har INVESCOs B-andelar skapats då man har ett distributionsavtal med 
investmentbanken Merrill Lynch där förvaltningsavgiften och andra 
aspekter regleras. 
 

Fondnamn Total årlig förvaltnings-
kostnad 

Credit Suisse Bond Fund Emerging Markets (B-andel) 1,20% 

INVESCO GT Emerging Market Bond Fund (C-andel) 1,12% 

JP Morgan Fleming Emerging Market Bond Fund (B-
andel) 

1,31% 

 
Tabell 3.4: Fondernas årliga förvaltningskostnad 

 Källa: FOS, internt datasystem hos INVESCO 

 

3.2.3 Val av index 

Valet av index är avgörande för resultaten och därför bör man använda sig 
av ett index som i möjligaste mån liknar marknadsavkastningen. Full 
replikering37 är dock inte tekniskt nödvändig. En förvaltare som önskar 
investera i ett visst segment av marknaden bör jämföras mot ett specifikt 
benchmark som i detalj täcker upp detta marknadssegment. Detta kan 
                                           
37 Full replikering innebär att alla marknadstillgångar inkluderas i index. 
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ställas i relation till marknadsavkastningen enligt CAPM, vilken inkluderar 
alla marknadstillgångar, det vill säga aktier, obligationer, fastigheter och 
även immateriella tillgångar. (Grinold & Kahn, 1992)  
 
Indexvalet spelar liksom för aktier en stor roll, men för obligationer blir 
indexvalet mer komplicerat eftersom prissättningen för obligationer inte är 
lika transparent som för aktier. Aktier handlas på en börs, vilket leder till 
tydliga priser för indextillverkare. Obligationer handlas Over-The-Counter, 
vilken utgörs av mäklare som sätter sitt pris beroende på utbud och 
efterfrågan. Dessutom används olika prissättningsmetoder för olika 
obligationsindex.  
 
Den vanligaste prissättningsmetoden är att använda det noterade 
mäklarpriset, men det faktum att olika prissättningsmetoder tillämpas gör 
valet av index till en viktig faktor vid avkastningsberäkningar och det kan 
inte uteslutas att resultaten varierar beroende på val av index. Mot bakgrund 
av detta bör fondens officiella index användas vid avkastningsjämförelser 
eftersom fonden förvaltas mot detta index. Detta är också lämpligt eftersom 
olika indexsammansättningar också leder till olika risknivåer. (Global 
Money Management, 2002) 
 
JP Morgan Emerging Markets Bonds Constrained Index är det index som 
jag har valt att representera marknadsavkastningen i undersökningen. Detta 
index är officiellt jämförelseindex för samtliga fonder och anses därmed 
motsvara  marknadsavkastningen inom EMB. Startdatum för JP Morgan 
Emerging Markets Bonds Constrained Index var augusti 1994 och för att 
kunna beräkna riskfaktorerna beta och aktiv risk för 1997 på 48 månaders 
historik behövdes ytterliggare sju månaders prishistorik. Från januari 1994 
till juli 1994 har därför det alternativa EMB-indexet Salomon Emerging 
Markets Index representerat marknadsavkastningen. 
 
JP Morgan Emerging Market Constrained Index inkluderar idag 27 länder 
och har ett totalt marknadsvärde på omkring 170 miljarder US dollar. För 
att inkluderas i index måste varje emittent uppfylla följande krav: 

• Högsta tillåtna kreditvärdering BBB- enligt kreditinstitutet Standard 
& Poors eller Baa3 enligt Moodys.  

• Minimum 500 miljoner US dollar i utestående skuld. 
• Minst 2,5 år till förfall på utestående skuld. Kortaste tillåtna löptiden 

för enskilda obligationer är 12 månader, men från den dagen 
obligationen inkluderas i index skall det vara minst 2,5 år till förfall. 
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• Varje lands indexvikt bestäms av storleken på landets utestående 
skuld. 100% av skulden inkluderas i index upp till 5 miljarder US 
dollar. Mellan 5-10 miljarder US dollar inkluderas endast 75% av 
skulden. I takt med att den utestående skulden stiger minskar dess 
relativa vikt i index och när ett lands skuld överskridit 35 miljarder 
US dollar exkluderas överstigande skuld i indexvikten. Effekten av 
detta är en begränsning (därav namnet ”constrained”) av varje lands 
maximala indexvikt. 

 
Denna begränsning av indexvikten är intressant för förvaltare av 
fonder med investeringsriktlinjer som begränsar exponeringen mot 
enskilda emittenter, vilket till exempel kan vara 10% maximal 
portföljvikt. Detta är fallet för alla tre fonder i urvalet. 

• Tillgång till dagliga prisdata. Prissättningen sker baserat på det 
noterade mäklarpriset vid dagsavslut, vilket fastställs av traders hos 
JP Morgan. 

• Index uppdateras dagligen klockan 15.00 Eastern Standard Time i 
USA, vilket är 21.00 svensk tid. Mot bakgrund av att JP Morgan 
både är indexleverantör och förvaltare inom EMB finns det en risk att 
index manipuleras till fördel för JP Morgans egna fonder. Dock vore 
det katastrofalt för JP Morgans rykte som seriös investmentbank och 
indexleverantör om en sådan manipulation skulle fastställas och det 
är därmed högst osannolikt att detta skulle ske. 

 

3.2.4 Val av riskfri ränta 

Vid beräkningar med utgångspunkt från CAPM måste den riskfria räntan 
definieras för att portföljens riskpremie ska kunna beräknas. Den riskfria 
räntan är dock inte helt riskfri utan inkluderar både kredit38- och 
inflationsrisk. (Hässel & Norman, 1997)  
 
För att minimera de ovannämnda riskerna definieras den riskfria räntan som 
US Treasury Bills med sex månaders löptid. US Treasury Bills är 
amerikanska statsskuldväxlar med löptider kortare än ett år och ses som i 
det närmaste riskfria. Valet av US Treasury Bills som riskfri tillgång stöds 
också av Grinold & Kahn (1992). Den riskfria räntan har räknats om från 
enkel helårsränta till månatlig avkastning genom att helårsräntan delats med 
12 för respektive månad. 

                                           
38 Kreditrisk är risken för emittentens betalningsinställelse. 
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3.2.5 Definition av utvecklingsländernas obligationsmarknad 

De tre fonderna i urvalet investerar i utvecklingsländernas 
obligationsmarknad, vilken enligt fondernas investeringsbestämmelser 
betecknas som investeringar i obligationer utgivna av en stat, institution 
eller företag som verkar eller har sin huvudsakliga verksamhet i Afrika, 
Asien, Latinamerika, Mellanöstern, i före detta Sovjetunionen eller 
Östeuropa. 
 
För att en emittent ska ingå i EMB bör den verka i ett land som är: 

• ett låg- eller medelinkomstland enligt Världsbankens definition, det 
vill säga under 9635 US dollar BNP per capita under ett av de tre 
senaste åren. 

• ett land med hög kreditrisk, det vill säga har en kreditrating på ”non-
investment grade”. Detta innebär en rating på BBB- enligt 
kreditinstitutet Standard & Poors eller Baa3 enligt Moodys. 

 

3.2.6 Valutadenominering 

Den valuta som fonderna samt index är denominerade i är US dollar. Detta 
är ett naturligt val eftersom EMB-marknaden inkluderar ett stort antal 
valutor som alla var för sig är instabila och därför inte passar som 
underliggande valuta vid investeringar. Dessutom är flera valutor, speciellt i 
Sydamerika, redan knutna till dollarn och följer därför dollarns utveckling. 
Emellanåt kräver dock den ekonomiska situationen i ett utvecklingsland att 
man bryter sin fasta växelkurs mot dollarn. Nyligen genomförde Argentina 
denna reform och valde att låta sin Peso flyta fritt. Detta är ett bra exempel 
på valutornas instabilitet inom EMB och orsaken till att US dollar är den 
naturliga underliggande valutan. 
 

3.2.7 Undersökningsperiod 

Undersökningsperioden är fem år och har begränsats av urvalets historik. 
Som presenterats i kapitel 3.2.1 ”Fondurval” var fondernas startdatum 
mellan januari 1993 och juni 1994. För att erhålla statistiskt signifikanta 
resultat bör riskfaktorerna beta och aktiv risk beräknas på 48 månader. Om 
undersökningsperioden är fem år kräver detta åtta års investeringshistorik. 
Fondurvalet har sju till nio års historik och för att inkludera möjligast 
korrekta riskfaktorer för alla fonder har justeringar gjorts för 1997 års 
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beräkningar. För mer information om betavärdet och den aktiva risken se 
3.3.1 ”Analysverktyg”. 
 

3.3 Analysmetod 

Beräkningarna av respektive fonds avkastning gentemot index har gjorts på 
månatliga data. Tre olika analysverktyg har använts för undersökningen: 
nominell avkastning, informationskvot och Treynorkvot. Varje 
analysverktyg används för att beräkna avkastningen för fem delperioder 
(kalenderår) samt för hela femårsperioden. De statistiskt sett intressantaste 
resultaten ges av den totala perioden, men delperioderna spelar en viktig 
roll i att finna eventuella extremår, vilka kan ha stor inverkan på resultaten 
på grund av den relativt korta undersökningsperioden. 
 

3.3.1 Analysverktyg 

Nominell avkastning 
För de nominella avkastningsberäkningarna har respektive fonds avkastning 
gentemot index analyserats. Notera att den nominella avkastningen inte tar 
hänsyn till risken i portföljen, utan endast visar värdeförändringen mellan 
två perioder. 
Den nominella avkastningen skrivs (Grinold & Kahn, 1992): 
µi,1 =(Pi,1-Pi,0)/Pi,0 

där:  
*µi,1  = nominell avkastning i tidpunkt ett. 
*Pi  = portföljpriset (i) vid tidpunkt noll respektive ett. 
 
Det årliga geometriska medelvärdet har beräknats på månatliga 
observationer enligt följande:  
µ =((X1+1 * X2+1....* Xn+1)e1/n -1) *100 

där:  
*µ = årlig avkastning. 
*Xn  = den månatliga avkastningen i tidpunkt (n). För annualisering av 
månatliga data höjs summan av X upp till 1/n där n är antal månader. 
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Informationskvoten 
För att inkludera risk i undersökningen har den så kallade 
informationskvoten (IR) beräknats. IR är idag ett mycket utbrett 
analysverktyg inom förvaltningsbranschen för att jämföra en fonds 
riskjusterade avkastning gentemot ett index. IR skrivs (Grinold & Kahn, 
1992): 
 

där: 
* µ annualxs

= årlig aktiv avkastning är fondavkastningen minus 
indexavkastningen på årsbasis. 

* ϑ annualxs
 = aktiv risk, det vill säga den aktiva avkastningens årliga 

standardavvikelse.  
 
IR beskriver relationen mellan den aktiva avkastningen och den aktiva 
avkastningens standardavvikelse (benämns aktiv risk eller tracking error). 
Om en positiv kvot påvisas i undersökningen har en riskjusterad 
överavkastning erhållits gentemot index under perioden 1997 – 2001. 
 

IRs riskmått är totalrisken, vilken definieras som standardavvikelsen. Detta 
kan jämföras med Treynorkvoten, där endast marknadsrisken beta tas med i 
beräkningen. Riskbegreppet i IR, den aktiva risken, har beräknats med 48 
månaders medelvärde. Se ”Beräkningar av riskmåtten beta och aktiv risk” 
för en beskrivning av beräkningsmetoden. 
 
Treynorkvoten 
Vilken roll spelar CAPM i obligationsvärdering? CAPM är en 
kapitalvärderingsmodell där inte bara aktier utan även andra 
marknadstillgångar kan värderas. Treynorkvoten härleds ur CAPM på 
följande sätt:  Rtillgång, förväntad = Rriskfri + ßtillgång (Rmarknad, förväntad-Rriskfri)  

=> Rtillgång, förväntad = Rriskfri + ßtillgång (Rmarknad, förväntad-Rriskfri) / 

ßmarknad  

=>  (Rtillgång, förväntad – Rriskfri) / ßtillgång = (Rmarknad, förväntad – Rriskfri) 

/ ßmarknad  

 

Treynorkvoten är i likhet med IR ett verktyg för att undersöka huruvida 
riskjusterad överavkastning har varit möjlig att uppnå under perioden 1997 

Info Ratioannualxs
.  annual

annual

xs

xs

=
µ
ϑ
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- 2001. I tidigare undersökningar39 på området har Treynorkvoten också 
använts (riskpremie per enhet beta) för tester av marknadseffektiviteten. 
Treynorkvoten beräknas för fond och index, vilka sedan ställs mot varandra 
för att fastställa om systematisk över- eller underavkastning erhållits. 
Treynorkvoten skrivs:  

där: 

* µ annual = årlig nominell avkastning för fond respektive index. 
* R f    = riskfria räntan US Treasury Bills 6 månader. 
* β    = beta för en tillgång, marknadsriskmåttet.  
 
Beräkningar av riskmåtten beta och aktiv risk 
Riskmåtten beta och aktiv risk som används i undersökningen har beräknats 
på 48 månader. Exempelvis har beta för 1997 beräknats för perioden 
1994/01/01 - 1997/12/31. Det beräknade betavärdet och den aktiva risken 
ges av det aritmetiska genomsnittet för dessa fyra år.  
 
Även i tidigare undersökningar av marknadseffektiviteten har beta 
beräknats på 48 månader, till exempel använde sig Claesson (1987) av 48 
månaders historiskt beta. Grinold & Kahn (1992) beskriver att beta bör 
baseras på 36 eller 48 månader. Om en kortare period än 36 månader 
används läggs för stor vikt vid extremvärdena och om en längre tidsperiod 
än 48 månader används underskattas de aktuella värdena. Eftersom Credit 
Suisse fond startade i juni 1994 har dess riskberäkningsperiod för 1997 
utgjort 43 månader. För åren 1998 till 2001 har riskberäkningarna gjorts på 
48 månader utan undantag. I tabell 3.5 presenteras 1997 års 
riskberäkningsperioder. 
 

Fondnamn Startdatum 1997 års 
riskperiod 

Credit Suisse Bond Fund Emerging Markets Juni 1994 43 mån 

INVESCO GT Emerging Market Bond Fund Januari 1993 48 mån 

JP Morgan Fleming Emerging Market Bond 
Fund 

Maj 1993 48 mån 

 
Tabell 3.5: 1997 års riskberäkningsperioder 

                                           
39 Se Ruthström & Thunfeldt (1997) och Behring & Zerne (1998). 

Treynor
R

annual
annual f=

−µ
β
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3.3.2 Signifikanstest 

Ett signifikanstest har gjorts för att statistiskt säkerställa resultatens 
signifikans. En nollhypotes och en alternativhypotes har ställts upp för 
respektive kvot enligt tabell 3.6: 
 

Analysverktyg Nollhypotes Alternativhypotes 
Informationskvot H0: IR = 0 H1: IR ≠ 0 

Treynorkvot H0: Treynor fond = Treynor index  H1: Treynor fond ≠ Treynor index 

 
Tabell 3.6: Mätverktygens noll- och alternativhypotes 

 
Om nollhypoteserna inte kan förkastas innebär det att systematisk över- 
eller underavkastning inte kan säkerställas då avkastningen är lika för fond 
och index. Om nollhypoteserna däremot förkastas innebär det att 
systematisk över- eller underavkastning kan fastställas. Detta förfarande 
används för att dra slutsatser om verkligheten genom att analysera ett litet 
antal observationer. (Mason, Lind & Marshal, 1999) 
 
Med ett hypotestest kan man utifrån en i förväg bestämd signifikansnivå 
avgöra om hypoteserna ska förkastas eller ej. Tillvägagångssättet för 
respektive kvots signifikanstest har beskrivits nedan: 
 
Informationskvoten 
För IR beräknas Z-värdet, vilket anger avståndet från avkastningens 
medelvärde i antal standardavvikelser. Resultaten har beräknats på 5% 
signifikansnivå, det vill säga resultaten är med 95% säkerhet korrekta. Det 
dubbelsidiga konfidensintervallet på 5% signifikansnivå tillåter +/-1,96 
standardavvikelser från avkastningens medelvärde för att nollhypotesen inte 
ska förkastas.  
 
Z-värdet beräknas enligt följande: (Mason, Lind & Marshal, 1999) 
µAK / ( s / √n ) 
där: 
*µAK = aktiva avkastningens medelvärde under perioden 
*s = standardavvikelsen av µAK 
*n  = antal observationer 
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Treynorkvoten 
Ett dubbelsidigt konfidensintervall beräknas för skillnaden mellan fondens 
och index’ Treynorkvot. Om detta intervall sträcker sig över nollvärdet kan 
ej nollhypotesen vid den givna signifikansnivån 5% förkastas, eftersom 
nollhypotesens utfall noll utgör en möjlig observation inom intervallet. 
 
Det dubbelsidiga konfidensintervallet beräknas enligt följande: (Mason, 
Lind & Marshal, 1999) 
µTD ± 1,96 ( s / √n ) 
där: 
*µTD = Treynordifferensens medelvärde under perioden 
*s = standardavvikelsen av µTD 
*n  = antal observationer 
 

3.3.3 Normalfördelning 

Då CAP-modellen vilar på antagandet om normalfördelning undersöks om 
portföljavkastningen är normalfördelad över perioden.40 Den frekvenstabell 
som givits av den procentuella månadsavkastningen mellan 1994 och 2001 
för de tre fonderna presenteras grafiskt41. Om den typiska klockformade 
kurvan ges antas att normalfördelning föreligger, vilket skulle stärka 
CAPMs, och därigenom Treynorkvotens validitet i undersökningen. På 5% 
signifikansnivå kan normalfördelningen också testas utifrån att maximalt 
2,5% av observationerna kan ligga utanför +/-1,96 standardavvikelser från 
medelvärdet (på vardera sidan). 
 

3.4 Metodkritik 

3.4.1 Undersökningsperiod och fondurval 

Undersökningsperioden är endast fem år och detta är en svaghet med 
undersökningen eftersom en längre tidsperiod skulle gett mer relevanta 
resultat, men som tidigare nämnts har detta bestämts av fondurvalets 
investeringshistorik. Nedan har urvalets svagheter härrörande 
urvalsperioden sammanfattats: 

                                           
40 För presentation av CAPM se 2.2. 
41 Se 4.4 ”Normalfördelning”. 
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• Marknadsavkastningen har under sju månader 1994 givits av det 
alternativa EMB-indexet Salomon Emerging Markets Index på grund 
av att startdatum för JP Morgans EMB-index var augusti 1994.  

• 1997 års riskfaktorer beta och aktiv risk har för Credit Suisse fond 
med startdatum juli 1994 beräknats på 43 månader istället för 
brukliga 48 månader.  

 

3.4.2 Val av kassaandel 

Som tidigare beskrivits i kapitel 3.2.2 ”Justeringar” har fonderna olika 
genomsnittlig kassaandel. Eftersom en generell kassaandel på 3% antas 
medför detta att avkastningen riskerar att överskattas för INVESCOs och JP 
Morgans fond och underskattas för Credit Suisse fond eftersom fonderna 
efter justeringar har haft en högre respektive lägre investeringsgrad än 
index. Detta kan ses som en svaghet. Jag har utgått ifrån att den 
aggregerade avkastningseffekten av denna justering är marginell eftersom 
fondernas kassaandel varit låg under perioden. För tydlighetens skull har en 
generell kassaandel för index på 3% antagits. 
 

3.4.3 CAPMs validitet 

En nackdel vid användandet av CAPM för obligationsvärdering är att de 
tester som gjorts på CAPMs validitet har fokuserat på aktiemarknaden 
snarare än på obligationsmarknaden. Dock har CAPM som 
beräkningsmodell trots flertalet försök inte kunnat falsifieras och jag utgår 
därför ifrån att CAPM är en valid modell också för obligationsvärdering.42 
 

3.4.4 Diskussion kring val av index  

Som tidigare diskuterats i 3.2.3 ”Val av index” spelar valet av 
jämförelseindex en viktig roll för undersökningens resultat. En faktor som 
riskerar att ge en något skev bild av avkastningsberäkningarna för 1997 är 
att det alternativa EMB-indexet Salomon Emerging Markets Index 
representerade marknadsavkastningen från januari 1994 till juli 1994. 

                                           
42 För vidare diskussion kring CAPMs validitet, se 2.2.2 ”Diskussion kring CAPMs relevans”. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras avkastningsberäkningarna, vilka presenteras 
årligen och totalt för perioden. Undersökningens analysverktyg nominell 
avkastning, informationskvot (IR) och Treynorkvot används för att 
jämföra fondernas avkastning gentemot marknadsavkastningen. Efter att 
den statistiska signifikansen för respektive kvots hypotestest fastställts kan 
slutsatser dras om marknadseffektiviteten. 

4.1 Nominell avkastning 

Det första steget för utvärderingen av avkastningsmöjligheterna inom EMB 
är att ställa fondens och index’ nominella avkastning mot varandra. Den 
nominella avkastningen beräknas som det årliga geometriska medelvärdet 
och presenteras årligen. Index är avkastningen för JP Morgan Emerging 
Markets Bonds Constrained Index. 
 
Den årliga avkastningen som presenteras i kolumnen längst till höger är det 
årliga medelvärdet av den aktiva avkastningen mellan fond och index under 
perioden 1997 till 2001. Den nominella avkastningen för respektive fond 
och index presenteras i tabell 4.1, 4.2 och 4.3. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

Index 10,7% -7,6% 19,1% 12,5% 9,6%  

INVESCO GT Emerging 
Market Bond Fund (IGT) 

13,2% -26,5% 23,4% 13,9% 14,4%  

Aktiv avkastning 2,5% -18,9% 4,3% 1,4% 4,8% -1,2% 

 
Tabell 4.1: Nominell avkastning för index och INVESCOs fond 

 
Under perioden har IGT genererat en underavkastning gentemot index på 
1,2% per år, vilken har orsakats av extremåret 1998. IGT föll detta år med 
hela 26% (augusti –30%), vilket gav en underavkastning på knappt 19%. 
Under de övriga fyra åren har IGT genererat en klart högre avkastning än 
index på 1,4% till 4,8% per år. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

Index 10,7% -7,6% 19,1% 12,5% 9,6%  

JP Morgan Fleming Emerging 
Market Bond Fund (JPM) 

10,6% -15,3% 25,5% 17,2% 5,9%  

Aktiv avkastning -0,1% -7,7% 6,4% 4,7% -3,7% -0,1% 

 
Tabell 4.2: Nominell avkastning för index och JP Morgans fond 

 
JPM har genererat i det närmaste samma genomsnittliga avkastning som 
index under perioden. 1998 var även för JPM ett svagt år och gav en 
underavkastning på 7,7% (augusti –28%). Dock klarade sig JPM relativt väl 
gentemot index detta år, vilket var den stora orsaken till den knappa 
underavkastningen.  
 

 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

Index 10,7% -7,6% 19,1% 12,5% 9,6%  

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets (CS) 

8,4% -22,6% 31,5% 15,2% -12,5%  

Aktiv avkastning -2,3% -15,0% 12,4% 2,7% -22,1% -4,9% 

 
Tabell 4.3: Nominell avkastning för index och Credit Suisse’ fond 

 

CS har under perioden varit den klart svagaste fonden i urvalet, framförallt 
på grund av CS volatilitet gentemot index. Två av de fem åren (1998 och 
2001) kan betraktas som extremår med en underavkastning på -15% och -
22,1%. Årligen under perioden har index haft 4,9% högre nominell 
avkastning. 
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4.2 Informationskvoten  

Informationskvoten (IR) är idag det gängse jämförelseverktyget inom 
fondförvaltningsbranschen och är ett mått på riskjusterad avkastning. En 
för perioden positiv IR indikerar att fonden har gett en riskjusterad 
systematisk överavkastning gentemot index. Efter att endast nominell 
avkastning analyserats i det föregående kapitlet inkluderas i detta kapitel 
den aktiva risken i beräkningarna, vilket tar oss ett steg närmare svaret på 
frågan om systematisk riskjusterad avkastning kan erhållas inom EMB. Den 
statistiska signifikansen testas sedan för att fastställa resultatens validitet. 
 

4.2.1 Aktiv avkastning 

Det första steget för beräkningen av IR är beräkningen av uttrycket i 
täljaren, vilken är den aktiva avkastningen och ges av skillnaden i nominell 
avkastning mellan respektive fond och index. Dessa avkastningsdata har 
tidigare presenterats i 4.1 ”Nominell avkastning” och resultaten 
sammanfattas i tabell 4.4. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

INVESCO GT Emerging 
Market Bond Fund (IGT) 

2,5% -18,9% 4,3% 1,4% 4,8% -1,2% 

JP Morgan Fleming 
Emerging Market Bond 
Fund (JPM) 

-0,1% -7,7% 6,4% 4,7% -3,7% -0,1% 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets (CS) 

-2,3% -15,1% 12,4% 2,7% -22,1% -4,9% 

 
Tabell 4.4: Fondernas aktiva avkastning 

 

4.2.2 Aktiv risk 

Nästa steg för beräkningen av IR är att beräkna nämnaren, vilken är den 
aktiva risken. Detta är den aktiva avkastningens årliga standardavvikelse 
eller tracking error. Den aktiva risken är IRs riskmått och beräknas på 48 
månaders årligt medelvärde. Fondernas aktiva risk presenteras i tabell 4.5. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

INVESCO GT Emerging 
Market Bond Fund (IGT) 

8,8% 8,2% 8,1% 7,6% 7,6% 8,1% 

JP Morgan Fleming 
Emerging Market Bond 
Fund (JPM) 

4,8% 4,0% 4,7% 5,0% 5,6% 4,8% 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets (CS) 

10,7% 6,3% 6,9% 6,7% 9,2% 8,0% 

 
Tabell 4.5: Fondernas aktiva risk 

 
IGT och CS har uppvisat högre volatilitet än JPM gentemot index under 
perioden. IGT har haft högst årligt aktiv risk med 8,1%. Mot bakgrund av 
den volatila nominella avkastning som CS uppvisade är det förvånande att 
IGT är den fond som har haft högst aktiv risk under perioden. Dock är en 
aktiv risk under 10% relativt lågt för en högriskfond med en aktiv 
förvaltningsansats. En tumregel är att ett tracking error över 15% är en 
högriskfond och under 3% en passiv fond (Affärsvärlden, 1997). 
 
JPM har haft lägst aktiv risk, vilket indikerar att JPM är den fond som har 
haft den mest disciplinerade och riskmedvetna förvaltningen av de tre 
fonderna. Vi har tidigare sett att detta lönat sig nominellt men kommer detta 
även att visa sig riskjusterat? 
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4.2.3 Informationskvoten 

Informationskvoten ges av relationen aktiv avkastning och aktiv risk, 
faktorer vilka beräknats ovan. I kolumnen längst till höger ges årligt IR 
mellan 1997 och 2001 och är ett mått på om riskjusterad över- eller 
underavkastning har erhållits (se tabell 4.6). 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

INVESCO GT Emerging 
Market Bond Fund (IGT) 

0,28 -2,30 0,53 0,19 0,63 -0,15 

JP Morgan Fleming Emerging 
Market Bond Fund (JPM) 

-0,02 -1,93 1,35 0,93 -0,65 -0,02 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets (CS) 

-0,21 -2,41 1,79 0,41 -2,41 -0,61 

 
Tabell 4.6: Fondernas informationskvot 

 
JPM har genererat en riskjusterad avkastning under perioden i det närmaste 
identisk med index på -0,02, följt av IGT med -0,15 och CS med -0,61. JPM 
har både haft högst nominell avkastning och lägst genomsnittlig aktiv risk 
av fonderna, vilket har lett till den högsta riskjusterade avkastningen. 
Överlag har 1998 ställt till problem då samtliga tre fonder haft en klart 
negativ riskjusterad avkastning. Skulle detta extremår uteslutas skulle både 
IGT och JPM genererat en positiv riskjusterad avkastning.  
 
Signifikanstestet som genomförts har genererat ett Z-värde för IGT på –
0,198, för JPM på 0,015 och för CS’ på -0,522. Detta innebär att 
nollhypotesen på 5% signifikansnivå inte förkastas för någon fond, det vill 
säga fondernas IR har inte varit skild från noll eftersom Z-värdena 
inkluderades i intervallet +/- 1,96. Detta indikerar att marknaden under 
perioden varit halvstarkt effektiv. 
 
Vad hade varit en acceptabel storlek på IR? Eftersom nollhypotesen IR= 
noll innebär att avkastningen varit densamma för fond och index ska IR 
framförallt vara positiv. Eftersom en investerare också bör ta hänsyn till 
kostnader är tumregeln inom förvaltningsbranschen att en IR på 0,3 givit en 
aktiv investerare ett acceptabelt mervärde. IR kan också relateras till ett 
annat riskjusterat avkastningsmått som liknar IR, det vill säga 
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Sharpekvoten. Den genomsnittliga Sharpekvoten över 72 år på den 
amerikanska aktiemarknaden var 0,443, vilket är i nivå med den riskjusterade 
avkastning som kan förväntas enligt IR (Brealy & Myers, 1991). 
 
Det har under perioden 1997-2001 inte varit möjligt att systematiskt erhålla 
riskjusterad överavkastning enligt en analys av IR, vilken har 
standardavvikelsen som riskmått. Detta är i linje med flertalet 
undersökningar av obligationsmarknadens effektivitet. Till exempel 
Reichenstein (1999) fann att den amerikanska obligationsmarknaden 
inklusive klassen High Yield var halvstarkt effektiv.  
 
Frågan är om resultaten skulle sett annorlunda ut om en annan 
beräkningsmetod använts? I nästa kapitel har Treynorkvoten beräknats. 
 

4.3 Treynorkvoten 

Treynorkvoten är i likhet med IR ett mått på riskjusterad avkastning, där en 
signifikant skillnad är att Treynorkvoten endast tar hänsyn till 
marknadsrisken beta. En positiv Treynorkvot innebär att en riskjusterad 
överavkastning erhållits gentemot den riskfria räntan. Genom att ställa 
fondens och index’ Treynorkvoter mot varandra kan vi fastställa om 
systematisk riskjusterad överavkastning har erhållits under perioden. Detta 
är intressant att undersöka eftersom hypotesen om en halvstark effektiv 
marknad säger att systematisk riskjusterad överavkastning inte kan uppnås 
genom investeringsbeslut baserade på publik information44. 
 

4.3.1 Riskpremie 

Vid beräkningen av Treynorkvoten beräknas först riskpremien, vilken ges 
av nominell avkastning minus riskfri ränta45. I Treynorkvoten är riskpremien 
faktorn i täljaren. Riskpremien är den årliga fond- eller indexavkastningen 
minus den årliga riskfria räntan. Den årliga riskpremien i kolumnen längst 
till höger i tabell 4.7 utgör medelvärdet mellan 1997-2001.  
 
 

                                           
43 Detta gavs av en riskpremie på drygt 8% och en standardavvikelse på 21%. 
44 Se 3.1.4 angående min syn på marknadseffektiviteten. 
45 Se Appendix 3”Undersökningens avkastningsdata” för den månatliga Rf. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

Index 5,1% -13,1% 14,5% 6,0% 4,4% 3,4% 

INVESCO GT Emerging 
Market Bond Fund (IGT) 

7,6% -32,1% 18,8% 7,4% 9,1% 2,2% 

JP Morgan Fleming Emerging 
Market Bond Fund (JPM) 

5,0% -20,9% 22,9% 10,7% 0,7% 3,3% 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets (CS) 

2,9% -28,2% 26,9% 8,7% -17,7% -1,5% 

 
Tabell 4.7: Riskpremien för fonderna och index 

 
Resultaten som presenterats ovan är något uppseendeväckande. 
Riskpremierna är överlag låga och endast index samt två fonder har 
genererat en positiv avkastning gentemot den riskfria räntan. Årligen har 
index och JPM haft högst genomsnittlig riskpremie på 3,4% och 3,3% 
respektive. IGT har haft en riskpremie på 2,2% och CS har på grund av sin 
låga nominella avkastning erhållit en lägre avkastning än den riskfria räntan 
med en riskpremie på –1,5% över perioden.  
 
Intressant att notera är att vid en jämförelse med den riskpremie på 8,3% 
som erhölls på den amerikanska aktiemarknaden över 56 år (Brealy & 
Myers, 1986), har riskpremien för samtliga fonder och index i 
undersökningen varit klart lägre. En förklaring kan vara att undersökningen 
skett över en relativt kort tidsperiod som inkluderar åtminstone ett år med 
extremt låg avkastning.  
 

4.3.2 Beta 

Nästa steg för beräkningen av Treynorkvoten är beräkningen av nämnaren, 

vilken är marknadsrisken beta. Beta har i likhet med den aktiva risken 
beräknats på 48 månaders medelvärde. Observera att beta för index är 1 
eftersom beta anger avkastningens samvariation med index. Tabell 4.8 ger 
fondernas beta. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 Årligen 

INVESCO GT Emerging 
Market Bond Fund (IGT) 

0,75 1,04 1,05 1,05 1,09 1,00 

JP Morgan Fleming Emerging 
Market Bond Fund (JPM) 

0,89 1,04 1,11 1,13 1,18 1,07 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets (CS) 

1,08 1,06 1,08 1,07 1,11 1,08 

 
Tabell 4.8: Fondernas beta 

 
Fondernas beta ger jämfört med den aktiva risken en något annorlunda bild 
av mängden risk i fonderna. IGT har med beta 1 haft lägst genomsnittligt 
beta av fonderna, vilket innebär att IGT haft en marknadsrisk identisk med 
index. JPM och CS har däremot haft en högre marknadsrisk än index med 
beta 1,07 och 1,08 för respektive fond.  
 
För samtliga fonder har beta stigit under perioden, vilket indikerar att 
förvaltarna aktivt ökat sin risk i portföljerna. Detta kan ha gjorts mot 
bakgrund av ett förväntat gynnsamt risk/avkastningsförhållande. En mer 
trolig förklaring är dock att 1998 års volatilitet påverkat de efterföljande 
årens betaberäkningar Det är intressant att notera att JPMs lägre aktiva risk 
inte motsvarades av ett lägre beta, vilket innebär att de två riskmåtten skiljer 
sig åt. Eftersom portföljerna är väldiversifierade (>40 värdepapper) har den 
unika risken diversifierats bort, vilket medför att unika risk i portföljen inte 
är en trolig orsak till skillnaden. 
 

4.3.3 Treynordifferens 

Treynorkvotens komponenter är riskpremie och beta, vilka har beräknats 
ovan. Skillnaden mellan Treynorkvoten för fond och index beskriver 
huruvida systematisk överavkastning har varit möjlig att uppnå under 
perioden. En positiv Treynordifferens innebär att systematisk riskjusterad 
överavkastning erhållits och ett negativt värde innebär att systematisk 
riskjusterad underavkastning genererats. Detta presenteras för respektive 
fond i tabell 4.9, 4.10 och 4.11. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt 

INVESCO GT Emerging 
Market Bond Fund (IGT) 

0,10 -0,31 0,18 0,07 0,08  

Index 0,05 -0,13 0,15 0,06 0,03  

Treynordifferens 0,05 -0,18 0,03 0,01 0,05 -0,04 

 
Tabell 4.9: Treynordifferens för IGT gentemot index 

 
IGT har gentemot index genererat en negativ Treynordifferens på -0,04. 
Återigen spökar extremåret 1998 för IGT då fonden under de övriga fyra 
åren har genererat en positiv riskjusterad avkastning.  
 
Eftersom marknadsrisken för IGT och index var lika beror 
underavkastningen på en lägre nominell avkastning över perioden. Detta 
resultat är skilt från noll med konfidensintervallet [-0,007, -0,053], vilket 
innebär att nollhypotesen (Treynordifferens noll) förkastas på 5% 
signifikansnivå och att systematisk underavkastning bekräftas. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt 

JP Morgan Fleming Emerging 
Market Bond Fund (JPM) 

0,05 -0,20 0,19 0,09 0,01  

Index 0,05 -0,13 0,15 0,06 0,03  

Treynordifferens 0,00 -0,07 0,04 0,03 -0,02 -0,02 

 
Tabell 4.10: Treynordifferens för JPM gentemot index 

 
JPM har i likhet med IGT systematiskt genererat en marginellt negativ 
Treynordifferens gentemot index under perioden. Ett högre risktagande 
gentemot index med beta 1,07 har inte betalt sig i form av en högre 
nominell avkastning. JPM har haft en negativ Treynordifferens under två år 
av fem med en total Treynordifferens på -0,02. Detta resultat är ej skilt från 
noll med konfidensintervallet [0,011, -0,024], vilket innebär att 
nollhypotesen ej förkastas på 5% signifikansnivå. 
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 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets (CS) 

0,02 -0,27 0,25 0,08 -0,16  

Index 0,05 -0,13 0,15 0,06 0,03  

Treynordifferens -0,03 -0,14 0,10 0,02 -0,19 -0,24 

 
Tabell 4.11: Treynordifferens för CS’ gentemot index 

  
Mot bakgrund av CS’ lägre nominella avkastning gentemot index till ett 
högre beta är den negativa Treynordifferensen på -0,24 som CS genererat 
under perioden väntad. CS genererade en kraftig underavkastning under 
1998 och 2001, vilket ledde till en tydlig riskjusterad underavkastning för 
perioden.  
 
Detta resultat är i likhet med JPMs resultat ej skilt från noll med 
konfidensintervallet [0,005, -0,046], vilket innebär att nollhypotesen ej 
förkastas på 5% signifikansnivå. 
 
För IGTs fond har en riskjusterad underavkastning erhållits, vilket betyder 
att marknaden under perioden visat på ineffektivitet. Detta gäller dock inte 
för JPMs och CS’ resultat eftersom deras Treynordifferenser inte är skilda 
från noll. Två fonder av tre bekräftar därmed teorin om den effektiva 
marknaden i halvstark form eftersom dessa två fonder systematiskt 
genererat riskjusterad avkastning i nivå med marknadsavkastningen. Utifrån 
IGTs resultat har marknaden inte varit effektiv (på 5% signifikansnivå) 
eftersom IGTs underavkastning var skild från noll.  
 
JPMs och CS’ resultat är i linje med tidigare forskning kring effektiviteten 
på obligationsmarknaden inkluderande kategorin High Yield. Studier gjorda 
av bland andra Reichenstein (1999), Clemens (1991), Bogle (1994) fann att 
denna investeringskategori under olika perioder uppvisat 
marknadseffektivitet. Dock bekräftar IGTs avkastning Longstaffs resultat 
som konstaterade ineffektivitet på den amerikanska obligationsmarknaden.  
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4.3.4 1998 

Det har visat sig att nedgången under 1998, vilken berodde på Asienkrisen,  
genomgående minimerat fondernas chans att generera systematisk 
överavkastning. Källan till detta är den avsevärt negativa avkastning på 
mellan –27% och –30% för fonderna som erhölls under augusti 1998. Att 
exkludera vissa perioder kan därmed vara frestande men mot bakgrund av 
att EMB är en marknad som har hög risk (och hög avkastningspotential) 
skulle en uteslutning av en eller flera perioder förutsätta en 
marknadskaraktär olik EMB. Det är snarare upp till varje investerare att 
förvalta sin portfölj med en aktiv och disciplinerad investeringsprocess där 
man inte tar för stora risker gentemot index. Vi har sett i denna 
undersökning att det kan ta lång tid att komma ifatt indexavkastningen efter 
ett förlorat år. 
 

4.4 Normalfördelning 

Eftersom CAPM och den moderna portföljteorin vilar på antagandet om 
normalfördelade avkastningsdata, det vill säga att investerare endast baserar 
sina investeringsbeslut på variablerna risk och avkastning46, har jag 
undersökt om portföljavkastningen har varit normalfördelad över perioden. 
Avkastningsdata är månadsavkastningen 1994 till 2001 för de tre fonderna i 
undersökningen. Detta presenteras grafiskt i figur 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1: Frekvenstabell över fondernas månatliga avkastning 

                                           
46 Se 2.1.2 ”Portföljkonstruktion” och 2.2.2 ”Diskussion kring CAPMs relevans”. 
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Frekvenstabellen beskriver det totala urvalet grafiskt och indikerar en 
skevhet åt höger. Vid en närmare analys av fördelningens symmetri 
bekräftas det grafiska intrycket. För att normalfördelning ska föreligga bör 
maximalt 2,5% av observationerna ligga utanför intervallet +/-1,96 
standardavvikelser från medelvärdet (på vardera sidan). Denna 
undersökning gav 1,5% av observationerna utanför intervallet till vänster 
om medelvärdet och 6,7% av observationerna utanför intervallet till höger 
om medelvärdet (som var en månadsavkastning på 1,0%).  
 
Detta säger oss att kurvan har en skevhet åt höger, vilket således inte stödjer 
CAPMs validitet i undersökningen. Detta förkastar dock inte CAPM som 
modell utan denna skevhet kan bero problem med urvalet, till exempel ett 
alltför litet antal månatliga observationer eller flertalet så kallade ”outliers”. 
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5 Slutsatser och reflektioner 
I slutsatsen redovisas analysresultaten i en sammanfattad form. Vidare 
reflekteras över resultaten mot bakgrund av tidigare forskning och 
slutligen ges förslag till fortsatta studier inom området. 
 

5.1 Slutsatser 

I detta test av effektiviteten på utvecklingsländernas obligationsmarknad 
har det undersökts om det varit systematiskt möjligt att erhålla 
överavkastning gentemot marknadsavkastningen till samma risk. Under 
perioden 1997 till 2001 har den nominella avkastningen varit lägre för 
samtliga fonder gentemot index. JP Morgans fond är den minst dåliga 
gentemot index och har endast genererat en marginell underavkastning. 
INVESCOs fond har slagit index under fyra år av fem, men 1998 erhölls en 
underavkastning på hela 19%, vilket ledde till en sämre total avkastning än 
index under perioden. Credit Suisse fond har genererat den klart lägsta 
nominella avkastningen över perioden. 
 
När risken inkluderades i undersökningen, genom att informationskvoten 
beräknades, visade det sig att det inte varit möjligt att generera systematisk 
riskjusterad överavkastning, det vill säga en positiv informationskvot under 
perioden. JP Morgans fond hade en bättre informationskvot relativt de 
andra fonderna på –0,02. Samtliga fonders IR var dock statistiskt 
signifikanta till 95%, vilket indikerar att halvstark marknadseffektivitet har 
existerat. 
 
Vidare har respektive fonds Treynorkvot ställts mot Treynorkvoten för 
index. Denna metod har använts för att undersöka om riskjusterad 
överavkastning erhållits systematiskt när marknadsrisken inkluderas i 
beräkningarna. Vi kan konstatera att resultaten är samstämmiga med 
resultaten för informationskvoten i den meningen att ingen av fonderna 
uppvisade en positiv Treynordifferens gentemot index under perioden.  
 
För JP Morgans och Credit Suisse fonder var inte den riskjusterade 
avkastningen skild från indexavkastningen på 5% signifikansnivå. För 
INVESCOs fond kunde dock inte avkastningsresultaten valideras på 5% 
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signifikansnivå, vilket innebär att systematisk riskjusterad underavkastning 
erhållits under perioden.  
 

5.2 Reflektioner och förslag till fortsatta studier 

Mot bakgrund av att ett IR ej skilt från noll erhölls för samtliga tre fonder 
samt att två fonder av tre genererade en Treynordifferens i nivå med index, 
är helhetsintrycket att utvecklingsländernas obligationsmarknad varit 
effektiv i halvstark form under perioden 1997 - 2001. Detta innebär att 
marknaden tillgodoser sig ny relevant information på ett effektivt sätt. Om 
marknadens historiska effektivitetsnivå bibehålls är ett rimligt antagande att 
avkastningsmöjligheterna inom EMB också i framtiden kommer att 
bestämmas av den mängd marknadsrisk (beta) en portfölj innehåller.  
 
Dessa resultat är också i linje med flertalet studier inom obligationsområdet, 
bland andra Klein & Tirtiroglu (1997) och Reichenstein (1999) fann att den 
amerikanska obligationsmarknaden var effektiv i halvstark form. IGTs 
Treynordifferens var signifikant skild från noll, vilket var i linje med 
Longstaffs undersökning från 1992 där det konstaterades att den 
amerikanska obligationsmarknaden varit ineffektiv i halvstark form. 
 
Undersökningsresultaten tyder på att det inte har lönat sig att investera 
aktivt i kapitalklassen EMB om man inte önskar ta en högre risk än 
marknadsrisken. Även om långsiktig överavkastning från investeringar i 
EMB inte kan förväntas kan en investerare erhålla en intressant 
portföljavkastning genom att investera en mindre del av sitt totala kapital i 
denna marknad, vilket tidigare presenterats i 1.1 ”Utvecklingsländernas 
obligationsmarknad”. 
 
Det finns faktorer som påverkar resultatens tillförlitlighet negativt. CAPMs 
validitet i undersökningen kan ifrågasättas på grund av att avkastningen inte 
var normalfördelad. Dessutom är riskmåtten beta och aktiv risk för CS’ 
fond 1997 beräknad på 43 månader istället för brukliga 48 månader. Som 
tidigare diskuterats spelar indexvalet en avgörande roll vid en undersökning 
av marknadseffektiviteten för EMB. Avsaknaden av indexdata för JP 
Morgans EMB-index under 1994 kan ha påverkat resultaten i någon 
riktning eftersom ett annat EMB-index användes under de första sju 
månaderna 1994. 
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Man ska dock komma ihåg att detta test inte är generaliserbart och har ej 
heller ett prognosvärde. Det är viktigt att poängtera att dessa resultat endast 
ger en indikation om marknadseffektiviteten under perioden 1997-2001. 
Det skulle därför vara intressant att utöka undersökningsperioden och 
därigenom få en mer heltäckande bild av effektiviteten inom EMB. Mot 
bakgrund av den korta investeringshistoriken inom detta område kan detta 
först göras några år framåt i tiden. Därmed skulle också ett större antal 
fonder kunna inkluderas i undersökningen eftersom de flesta av dagens 
EMB-fonder har en investeringshistorik på omkring två till fem år. 
 
Det vore också av intresse att studera enskilda regioner inom EMB-
marknaden, till exempel Asien eller Sydamerika, vilket skulle bidra till en 
bättre förståelse för respektive regions effektivitetsnivå och dess bidrag till 
hela EMB-marknaden. Dessutom vore det intressant att bygga egna 
obligationsportföljer inom EMB och jämföra resultaten med den 
fondavkastning som erhållits i denna undersökning. 
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Appendix 1 – Kreditinstitutens värderingsskalor 
 

Moodys S&P Fitch DCR Definitions 
Aaa AAA AAA AAA Prime. Maximum Safety 

 
Aa1 AA+ AA+ AA+ High Grade High Quality 
Aa2 AA AA AA   
Aa3 AA- AA- AA-   

 
A1 A+ A+ A+ Upper Medium Grade 
A2 A A A     
A3 A- A- A-     

 
Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ Lower Medium Grade 

Baa2 BBB BBB BBB     
Baa3 BBB- BBB- BBB-     

 
Ba1 BB+ BB+ BB+ Non Investment Grade 

 
Ba2 BB BB BB Speculative 
Ba3 BB- BB- BB-     

 
B1 B+ B+ B+ Highly Speculative 

B2 B B B     
B3 B- B- B-     

 
Caa1 CCC+ CCC CCC Substantial Risk 

 
Caa2 CCC - - In Poor Standing 
Caa3 CCC- - -     

 
Ca - - - Extremely Speculative 

 
C - - - May be in Default 

 
- - DDD - Default 
- - DD DD     
- D D -     
- - - DP     

(www.bondsonline.com, 2002/03/21) 
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Appendix 2 - Signifikanstest 
 
Signifikanstest av informationskvoten 
Signifikanstestet av IR har gjorts genom att ett Z-värde har beräknats för 
IR. Om Z-värdet, vilket anger antal standardavvikelser från avkastningens 
medelvärde, ligger inom intervallet +/-1,96 så kan ej nollhypotesen vid 5% 
signifikansnivå förkastas, eftersom nollhypotesens utfall noll utgör en 
möjlig observation inom intervallet. Först beräknas medelvärdet av den 
aktiva avkastningen med hjälp av formeln ∑µAK /n, där ∑µAK är summan av 
den aktiva månatliga avkastningen och där n är antal observationer. I 
undersökningen är n 48 månader (12/1997- 12/2001) och begränsas av 
historiken för den aktiva risken. 
 
Standardavvikelsen (s) är den aktiva risken, det vill säga standardavvikelsen 
på den månatliga skillnaden mellan fond och index. Medelvärdet och 
standardavvikelsen presenteras i följande tabell. 
 

 Medelvärde (µ) Standardavvikelse (s) 

INVESCO GT Emerging Market 
Bond Fund vs. Index 

µ: -0,109/48= -0,002 S: 0,079 

JP Morgan Fleming Emerging 
Market Bond Fund vs. Index 

µ: 0,005/48 = 0,000 S: 0,048 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets vs. Index 

µ: -0,242/48 = -0,005 S: 0,067 

 
Appendixtabell 1: Medelvärden för den aktiva avkastningen och aktiva risken 

 
Efter att medelvärdet och standardavvikelsen beräknats kan Z-värdet 
beräknas ur formeln µAK / ( s / √n ) som presenterats tidigare i 3.3.2 
”Signifikanstest”. 
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 Formel Z-värde 

INVESCO GT Emerging Market 
Bond Fund vs. Index 

-0,002 +/- (0,079/√48) -0,198 

JP Morgan Fleming Emerging Market 
Bond Fund vs. Index 

0,000 +/- (0,048/√48) 0,015 

Credit Suisse Bond Fund Emerging 
Markets vs. Index 

-0,005 +/- (0,067/√48) -0,522 

 

Appendixtabell 2: Beräknade Z-värden 

 
Signifikanstest av Treynordifferensen 
Signifikanstestet har gjorts genom att ett 95%-igt konfidensintervall har 
beräknats för Treynordifferensen. Om intervallet sträcker sig över 
nollvärdet så kan ej nollhypotesen vid den givna signifikansnivån förkastas, 
eftersom nollhypotesens utfall noll utgör en möjlig observation inom 
intervallet. Först beräknas Treynordifferensens medelvärde med hjälp av 
formeln µTD /n, där µTD är summan av den månatliga Treynordifferensen och 
där n är antal observationer. I undersökningen är n 48 månader (12/1997- 
12/2001) och begränsas av betahistoriken47. 
 
Standardavvikelsen (s) är den månatliga Treynordifferensens 
standardavvikelse. Medelvärdet och standardavvikelsen presenteras i 
följande tabell. 
 

 Medelvärde (µ) Standardavvikelse (s) 

INVESCO GT Emerging Market 
Bond Fund vs. Index 

µ: -1,456/48 = -0,030 S: 0,082 

JP Morgan Fleming Emerging 
Market Bond Fund vs. Index 

µ:  -0,319/48 = -0,007 S: 0,061 

Credit Suisse Bond Fund 
Emerging Markets vs. Index 

µ: -0,976/48 = -0,020 S: 0,091 

 
Appendixtabell 3: Treynordifferensens medelvärden och standardavvikelse 

 

                                           
47 Se 3.3.1 ”Analysverktyg”. 
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Efter att medelvärdet och standardavvikelsen beräknats kan det 
dubbelsidiga konfidensintervallet definieras med hjälp av formeln µTD ± 
1,96 ( s / √n ) som presenterats tidigare i 3.3.2 ”Signifikanstest”. 
Konfidensintervallen summeras nedan. 
 

 Formel Dubbelsidigt 
Konfidensintervall 

INVESCO GT Emerging Market 
Bond Fund vs. Index 

-0,030 +/- 1,96(0,08/√48) [-0.007, -0.053] 

JP Morgan Fleming Emerging Market 
Bond Fund vs. Index 

-0,007 +/- 1,96(0,06/√48) [0.011, -0.024] 

Credit Suisse Bond Fund Emerging 
Markets vs. Index 

-0,020 +/- 1,96(0,09/√48) [0.005, -0.046] 

 

Appendixtabell 4: Beräknade konfidensintervall 
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Appendix 3 – Undersökningens avkastningsdata 
 

 Index Rf IGT JPM CS 
Jan-94 1.04% 0.33% 2.06% 0.92%  

Feb-94 -7.86% 0.09% -6.85% -6.79%  

Mar-94 -15.16% 0.24% -7.15% -12.09%  

Apr-94 -1.38% 0.16% -9.98% 2.35%  

May-94 8.25% 0.27% 4.61% 6.55%  

Jun-94 -5.96% 0.44% -2.65% -7.02% -7.17% 

Jul-94 2.45% 0.42% 1.36% 1.32% 0.13% 

Aug-94 7.70% 0.39% 4.85% 4.45% 7.48% 

Sep-94 2.54% 0.28% 2.41% 1.57% -0.61% 

Oct-94 -2.74% 0.45% 0.94% -1.80% -2.03% 

Nov-94 0.03% 0.30% -3.39% -0.11% -0.19% 

Dec-94 -5.42% 0.43% -0.43% -5.65% -5.73% 

Jan-95 -4.29% 0.65% -6.56% -5.80% -7.27% 

Feb-95 -3.34% 0.59% -0.29% -2.91% -2.65% 

Mar-95 -1.30% 0.51% -2.20% -3.87% -2.00% 

Apr-95 9.31% 0.53% 9.30% 8.64% 10.61% 

May-95 8.21% 0.60% 8.34% 5.50% 6.67% 

Jun-95 2.21% 0.53% 0.02% 0.39% 1.14% 

Jul-95 -0.15% 0.51% 2.02% 1.62% 1.16% 

Aug-95 2.78% 0.49% 1.52% 1.66% 0.59% 

Sep-95 2.94% 0.42% 3.57% 3.42% 2.90% 

Oct-95 -0.46% 0.49% 0.90% -0.64% -0.76% 

Nov-95 2.57% 0.49% 0.50% 2.89% 3.83% 

Dec-95 6.41% 0.55% 5.31% 5.57% 5.37% 

Jan-96 8.25% 0.50% 9.51% 9.49% 9.44% 

Feb-96 -5.03% 0.35% -2.25% -5.07% -5.95% 

Mar-96 2.05% 0.34% -1.58% 2.86% 0.94% 

Apr-96 4.75% 0.41% 3.87% 3.68% 5.47% 

May-96 1.75% 0.41% 3.16% 1.86% 1.43% 

Jun-96 2.67% 0.43% 2.45% 2.94% 2.12% 

Jul-96 1.66% 0.44% 1.33% 1.89% -1.17% 

Aug-96 2.93% 0.44% 4.31% 4.22% 4.73% 

Sep-96 5.70% 0.52% 7.25% 5.91% 6.00% 

Oct-96 1.67% 0.48% 0.66% 0.26% -0.79% 

Nov-96 4.88% 0.44% 5.44% 4.08% 5.11% 

Dec-96 0.97% 0.42% 2.20% 1.63% 1.89% 
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Jan-97 2.38% 0.43% 1.95% 4.29% 1.97% 

Feb-97 1.63% 0.46% 2.82% 1.23% 2.49% 

Mar-97 -3.54% 0.39% -2.39% -1.71% -2.80% 

Apr-97 2.89% 0.47% 0.79% 1.82% 0.21% 

May-97 3.38% 0.54% 4.35% 3.15% 3.94% 

Jun-97 2.33% 0.48% 3.35% 1.67% 2.34% 

Jul-97 4.02% 0.46% 3.15% 2.17% 3.31% 

Aug-97 -0.44% 0.41% 0.26% -0.94% 0.24% 

Sep-97 2.76% 0.51% 2.70% 2.62% 2.37% 

Oct-97 -9.76% 0.45% -8.97% -10.63% -12.72% 

Nov-97 3.59% 0.36% 2.83% 4.96% 5.39% 

Dec-97 1.86% 0.46% 2.37% 2.45% 2.68% 

Jan-98 0.77% 0.51% -1.84% -0.47% -0.47% 

Feb-98 2.41% 0.37% 3.95% 3.25% 3.15% 

Mar-98 2.07% 0.49% 3.13% 1.03% 2.08% 

Apr-98 0.23% 0.44% -0.95% 0.27% 0.61% 

May-98 -2.54% 0.44% -3.38% -3.34% -3.95% 

Jun-98 -2.34% 0.48% -6.24% -3.49% -2.25% 

Jul-98 0.25% 0.48% -0.10% 1.16% -0.71% 

Aug-98 -25.17% 0.51% -30.04% -27.80% -28.35% 

Sep-98 9.25% 0.60% -0.82% 7.96% 0.51% 

Oct-98 6.35% 0.42% 4.87% 7.06% 7.23% 

Nov-98 6.50% 0.27% 11.74% 6.08% 5.14% 

Dec-98 -0.89% 0.42% -4.22% -2.62% -3.06% 

Jan-99 -1.11% 0.38% -1.33% -4.23% -3.07% 

Feb-99 0.61% 0.27% 2.17% 0.89% 1.89% 

Mar-99 5.21% 0.46% 2.98% 7.23% 5.25% 

Apr-99 5.26% 0.34% 5.70% 8.16% 9.46% 

May-99 -4.65% 0.34% -4.59% -7.01% -3.96% 

Jun-99 2.83% 0.36% 1.81% 4.66% 5.46% 

Jul-99 -1.36% 0.44% 0.44% -1.99% -2.39% 

Aug-99 -0.29% 0.30% -0.08% -0.69% -0.48% 

Sep-99 2.85% 0.49% 2.21% 2.58% 1.85% 

Oct-99 3.13% 0.37% 3.51% 5.25% 5.32% 

Nov-99 2.33% 0.34% 4.52% 3.08% 3.16% 

Dec-99 3.31% 0.45% 4.33% 6.26% 6.16% 

Jan-00 -1.11% 0.43% -0.92% -1.32% -1.05% 

Feb-00 4.24% 0.49% 4.04% 7.21% 5.57% 

Mar-00 1.89% 0.51% 3.33% 4.15% 3.65% 
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Apr-00 -1.85% 0.44% -2.25% -2.36% -0.98% 

May-00 -2.13% 0.56% -2.53% -3.10% -1.71% 

Jun-00 4.34% 0.57% 5.03% 5.74% 4.17% 

Jul-00 2.85% 0.49% 2.88% 3.24% 2.46% 

Aug-00 3.08% 0.54% 2.65% 2.88% 1.92% 

Sep-00 -1.04% 0.54% -0.98% -1.90% -1.08% 

Oct-00 -1.72% 0.54% -2.07% -1.95% -2.81% 

Nov-00 -0.30% 0.58% 1.05% -0.86% -0.41% 

Dec-00 3.95% 0.63% 3.30% 4.98% 4.99% 

Jan-01 4.36% 0.82% 4.25% 5.31% 7.45% 

Feb-01 -0.72% 0.41% -0.41% -1.59% -1.55% 

Mar-01 -0.35% 0.57% -0.41% -1.45% -2.61% 

Apr-01 -0.16% 0.41% -0.20% -0.68% -1.71% 

May-01 2.60% 0.48% 2.76% 2.46% 3.81% 

Jun-01 1.83% 0.26% 2.62% 2.42% 2.88% 

Jul-01 -2.71% 0.40% -3.80% -6.71% -9.65% 

Aug-01 3.72% 0.36% 4.17% 5.68% 7.60% 

Sep-01 -2.42% 0.63% -3.75% -4.36% -5.50% 

Oct-01 1.62% 0.36% 2.91% -0.20% -2.26% 

Nov-01 0.69% 0.25% 2.62% 1.90% -7.35% 

Dec-01 0.96% 0.14% 3.19% 3.75% -2.77% 

 




